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Apresentação
Para pensar a ARTE: SEUS ESPAÇOS E/EM NOSSO TEMPO é uma coletânea
que reúne artigos dos proponentes dos oito Simpósios temáticos selecionados para o 25º Encontro Nacional da ANPAP – UFRGS 2016. Este e-book tem
como estratégia fomentar a publicação na área das artes visuais de modo
amplo e de fácil acesso, ao mesmo tempo em que proporciona uma discussão mais aprofundada em torno da temática do evento.
Na produção contemporânea, em especial, as práticas e o pensamento gerado e difundido por instituições culturais, como museus e galerias, ou culturais e econômicas, como feiras de arte, têm os modos de exposição, difusão,
mediação, conservação e exibição pública da arte ressignificados através de
outras conexões e interações no espaço e no tempo entre o que fazemos,
pensamos e reconhecemos como arte na sociedade e cultura do século XXI.
Nesses termos, as análises e interpretações sobre a arte do passado, produzidas em outras formações sociais, em outras culturas, também se iluminam
e se aguçam pelos cruzamentos entre discursos e ferramentas metodológicas e conceituais operacionalizadas pelas contribuições oriundas da filosofia, das ciências sociais, ou mesmo através das tecnologias da imagem, como
potentes bancos de dados informacionais.
Neste cenário, de complexidades e incertezas, emerge uma indagação: ao
assumir-se como “a arte de seu tempo”, tempo de deriva, de fragmentação,
de experiências plurisensoriais, de temporalidades e espacialidades múltiplas. Tempo e espaço considerados como dimensões centrais da condição
humana; tempos e espaços vividos, percebidos e construídos enquanto discurso, através da memória, de registros e documentos, dos lugares e dos
ambientes presenciais e virtuais, dos afetos e perceptos, das ações e proposições dos diferentes agentes, instituições, sistemas e mercados que configuram o campo da arte.
Esta publicação ao lançar a pergunta “afinal, qual é o lugar da arte em nosso
tempo?” apresenta o resultado das investigações propostas pelas duplas ou
trios de associados da ANPAP de todas as regiões do país. Os autores que
integram esta coletânea tratam de sub-temáticas que dialogam com o tema,
Arte: seus espaços e/em nosso tempo, e apresentam relações teóricas, conceituais e/ou práticas que contribuem para entender a experiência singular
do tempo na arte. PARA PENSAR!

A CRÍTICA E SEUS ESPAÇOS: TRÂNSITOS,
NARRATIVA E REGIMES DE VISIBILIDADE
NA AMÉRICA LATINA
Maria de Fátima Morethy Couto / UNICAMP
Emerson Dionísio de Oliveira / UnB

RESUMO
Discutir a produção de arte n/da América Latina, sua circulação e formas críticas de
intepretação foi o objetivo do Simpósio “A Crítica e seus espaços: trânsitos, narrativa e
regimes de visibilidade na América Latina”. Indagamo-nos sobre como a arte do continente
circulou e dialogou para além dos centros culturais hegemônicos, constituindo tímidos,
mas relevantes, circuitos de arte dentro do continente. Em outra direção, perguntamonos como tal produção artística foi recebida tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos.
Outro foco foram as narrativas confeccionadas no crescente número de exposições
sobre a arte e os artistas latino-americanos no circuito internacional. E por fim, buscamos
problematizar a própria condição crítica e historiográfica de uma arte “latino-americana”,
em toda sua complexidade, imprecisão e tensão.
PALAVRAS-CHAVE
Arte na América Latina; espaços de mediação; regimes de visibilidade; circulação.
ABSTRACT
The objective of our symposium at the 2016 Anpap Conference was to discuss art production
in/from Latin America, its circulation and critical forms of interpretation. We inquired about
how the art of the continent circulated and dialogued beyond the hegemonic cultural centers,
constituting a timid but relevant, circuit within the continent. In another direction, we asked
how such artistic production was received in Europe and in the United States. Another focus
were the narratives made around the growing number of exhibitions about Latin America
Art and its artists on the international art scene. And finally, we analyzed the historiographic
condition of a “Latin American” art, in all its complexity, imprecision and tension.
KEYWORDS
Art in Latin America, Spaces of mediation; regimes of visibility; Circulation.
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Nosso simpósio propunha-se a discutir os trânsitos existentes entre a atividade artística, o
exercício da crítica e a escrita da história da arte na América Latina (séculos XX e XXI), com
o objetivo de analisar a arte em seus diferentes modos de exibição e os efeitos de práticas
de mediação (como a crítica) sobre seu entendimento e difusão. Nosso interesse principal
voltava-se para exemplos de nosso continente e visava discutir temas relacionados à recepção
de nossa arte e à construção de uma história da arte capaz de apontar nossas especificidades
e respeitar nossa diversidade. Algumas questões nortearam nosso debate, entre elas:
Se a exaltação nacionalista de nossa produção artística, constitutiva do ideário modernista,
não mais faz sentido, perguntamo-nos como e a partir de quais parâmetros promover a
integração entre uma história local e a história global? Como analisar as ambiguidades de
nosso processo de modernização no campo das artes plásticas e como refletir sobre as
formas específicas de reação e de integração aos discursos hegemônicos de autoridade
e de legitimação simbólica que ocorrem em países apartados das grandes decisões de
poder? Teria o interesse crescente dos centros hegemônicos pela arte produzida em
países culturalmente distantes favorecido o aprofundamento do debate conceitual nas
“margens”? Como reavaliar os paradigmas estabelecidos nos centros internacionais sobre
a chamada “arte latino-americana”, sem aceitar visões homogeneizantes e superficiais,
mas sem descartar por completo a hipótese de que tenha havido vários “pontos em
comum” em nossa história? E, sobretudo, como promover novas relações entre obras,
textos, instituições e eventos produzidos e/ou realizados na região e que marcaram nosso
debate crítico e historiográfico?
Há muito questiona-se a possibilidade de pensar a produção artística da América Latina
como um conjunto coerente e passível de interpretação unificada. A noção de “arte latinoamericana” revelou-se uma construção de caráter identitário que é “incapaz de abarcar, sem
escamoteamentos ou excessivas simplificações, a diversa, complexa e dinâmica produção
simbólica de artistas nascidos ou residentes nessa região” (DOS ANJOS, 2000, 46).Todavia,
embora saibamos que essa noção, fundada no desejo de diferenciação de um “outro” igualmente
imaginário, encobre a multiplicidade de propostas e embates artísticos constitutivos de nossa
história, ela vem sendo recorrentemente utilizada, em especial no contexto das curadorias
internacionais, com objetivos variados e nem sempre de caráter crítico. Na realidade, a América
Latina, essa “entidade imprecisa, (...) ainda povoa o imaginário dos países hegemônicos com
fantasias de paraísos selvagens e de reservas ecológicas ameaçadas”, mas continua sem lugar
de destaque no espaço simbólico do mapa global. (MELENDI, 2004)
Nos últimos anos, na esteira das comemorações dos 500 anos de descobrimento da
América e de realinhamentos geopolíticos globais, grandes retrospectivas realizadas
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em consagrados museus europeus e norte-americanos procuraram fornecer novos
cânones da “arte latino-americana”, cânones esses em muitos casos ainda dependentes
dos hegemônicos. Heteropías: médio siglo sin lugar 1918-1968, realizada no Museu
Reina Sofia, em Madri, entre os meses de dezembro de 2000 e fevereiro de 2001, e sua
versão norte-americana Inverted Utopias: Avant-Garde Art in Latin America, apresentada
no Museu de Belas Artes de Houston entre junho e setembro de 2004, são exemplos
emblemáticos dessa proposta. Servindo-se do conceito de constelação, seus curadores
(Marí Carmen Ramírez e Héctor Olea, em ambos os casos) esboçaram novas propostas
de conceitualização para os movimentos de vanguarda aqui ocorridos. Privilegiaram,
contudo, alguns países latino-americanos em relação a outros, excluindo ainda vários
outros. Conforme assinalou Daniel Quiles (2014) em artigo dedicado ao tema, grandes
mostras dedicadas à “America Latina” são ocasiões propícias para a formulação de
argumentos generalizantes sobre a região. Contudo, elas inevitavelmente se revelam
como “mapas da América Latina esburacados, que constituem novas periferias dentro
da ex-periferia”:
A operação em jogo em praticamente todas as exposições sobre a arte latino-americana é sinedóquica – da parte para o todo - em que alguns países ou cidades
são chamados para representar a totalidade da região. (QUILES, 2014, 66)

O significativo aumento do número de exposições sobre arte e artistas latino-americanos
no circuito internacional sinaliza o crescente interesse dos centros culturais hegemônicos
por produções antes à margem da história da arte ocidental, mas o uso do termo
(latino-americano), nesse contexto, muitas vezes não é sequer problematizado. Como já
demonstrou Walter Mignolo, trata-se de um constructo, uma invenção, que tem relação
direta com a história do Imperialismo europeu e seu desejo de controle sobre as colônias:
America Latina es un concepto compuesto, formado por dos partes, pero la
partición se oculta tras la mágica ontología del subcontinente. Hacia mediados del siglo XIX, la Idea de America como un todo empezó a dividirse, no de
acuerdo con los Estados-nación que iban surgiendo sino según las distintas
historias imperiales del hemisferio occidental, de modo que quedó configurado con América Sajona al norte y América latina al sur. En ese momento,
“América Latina” fue el nombre elegido para denominar la restauración de la
“civilización” de la Europa meridional, católica y latina en América del Sur y, al
mismo tiempo, reproducir las ausencias (de los indios y los africanos) del primer período colonial. La historia de “América Latina” posterior a la independencia es la historia variopinta de la comunión voluntaria o involuntaria de las
élites locales con la “modernidad”, que entrañó el empobrecimiento y la marginación de los pueblos indígenas, africanos y mestizos. La “idea” de América
Latina es la triste celebración por parte de las élites criollas de su inclusión en
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la modernidad, cuando en realidad se hundieron cada vez más en la lógica de
la colonialidad. (MIGNOLO, 2007, 81)

Assim, empregamos o termo com o intuito de estimular o debate sobre suas limitações,
seus variados usos, e, em especial sobre os interesses que regem sua utilização. Dentro
dessa perspectiva, impossível não pensar de imediato no gesto simbólico do uruguaio
Joaquin Torres-García, que, de retorno a seu país natal após mais de quatro décadas
vivendo no exterior, inverteu o mapa de nosso Continente e proclamou que Nuestro norte
es el Sur. Talvez uma das imagens mais conhecidas (ou mais reproduzidas) de nossa arte
moderna, esse pequeno desenho transformou-se em “poderoso símbolo de afirmação
de nossa identidade cultural”. (MELENDI, 2001, s/p). Com ele, Torres García não apenas
transgrediu a cartografia clássica, revelando que o planeta não é estruturado apenas por
meridianos e paralelos, mas por complexas relações de poder, como também expôs a
necessidade de trilharmos caminhos próprios, autônomos.
Por outro lado, desejávamos também lançar novas luzes sobre as conexões e tensões
ocorridas entre artistas, agentes culturais e movimentos da região e que são pouco
estudadas ou analisadas de modo aprofundado. No pós-guerra, por exemplo, o
apoio do governo e da iniciativa privada, que evidentemente não se deu de modo
homogêneo nos diferentes países da América do Sul, permitiu a criação de diversas
instituições culturais francamente “modernas” como os novos museus e centros de
arte, os primeiros Salões de Arte Moderna, revistas como Artur, Ver y Estimar e Nueva
Visión e, em especial, as Bienais de São Paulo, realizadas inicialmente sob a tutela do
Museu de Arte Moderna de São Paulo. Essas instituições e publicações modificaram
gradualmente o panorama artístico-cultural vigente ao incentivarem o debate a
respeito das expressões artísticas mais “adequadas” ao novo tempo. Possibilitaram
não apenas um intercâmbio de ideias e propostas, como também uma circulação
expressiva de obras e agentes culturais no continente.
Em uma época em que o número de revistas de arte publicadas na América do Sul era
reduzido e viajar com frequência ao exterior era ainda difícil, a menos que se pertencesse
à classe abastada, a revista Ver y Estimar (ativa entre 1948 e 1955) destaca-se por seu
projeto ousado e abrangente. Editada em Buenos Aires pelo crítico Jorge Romero Brest, ela
ultrapassou em muito as fronteiras da Argentina e contou com a colaboração de artistas
e intelectuais de origens diversas, como Max Bill, Margarita Sarfatti, Sérgio Milliet, Mário
Pedrosa, Siegfried Giedion, Rodolfo Bruhl, Carlos Villanueva, Lionello Venturi, além dos
discípulos Marta Traba e Damión Bayón. Suas páginas, divididas em seções como “crítica
bibliográfica”, “comentários de exposições”, “o artista frente ao mundo”, “diálogo com
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nossos leitores”, entre outras, traziam informações sobre a produção latino-americana
e europeia, com ênfase na arte e arquitetura moderna e contemporânea, bem como
traduções de artigos publicados no exterior.
A agenda cultural dos novos museus implantados no pós-guerra foi composta não apenas
por mostras de âmbito nacional e internacional como também por conferências e palestras
proferidas por convidados estrangeiros. Brest, por exemplo, vem ao Brasil, em 1950, para falar
no MASP, a pedido de seu diretor, Pietro Maria Bardi. O crítico belga Léon Degand, sempre
citado em estudos sobre a difusão da arte abstrata no Brasil, participou igualmente da vida
cultural argentina, montando no Instituto de Arte Moderno (IAM) da capital portenha a exposição
com a qual inaugurou o MAM/SP. Esta mesma exposição, acrescida de obras do acervo do
MASP, foi também apresentada no Rio de Janeiro, por ocasião da inauguração da nova sede
da sucursal da companhia de Seguros Sul América Terrestres e Marítimos. (MAGALHÃES, 2009)
No Brasil, Degand organizou uma série de conferências sobre arte abstrata visando auxiliar
o público brasileiro a melhor compreender a nova arte. No Rio de Janeiro, Degand promoveu
um ciclo de debates que contou com a participação de diferentes protagonistas do cenário
cultural brasileiro - Tomás Santa Rosa, Mário Pedrosa, Quirino Campofiorito, Di Cavalcanti e
Antônio Bento -, no qual “estava sob julgamento a pintura abstrata”.
As Bienais de São Paulo certamente intensificaram este intercâmbio, promovendo
a participação de diversos críticos e intelectuais de diferentes origens em seus júris
de seleção e premiação, o que auxiliaria no trânsito de informações, na transmissão
de ideias, tendências e gostos.1 Muitos dos convidados ocupavam postos de poder no
panorama cultural internacional daquele momento. Apesar dos mais variados problemas
de organização de suas primeiras edições, a mostra repercutiu rapidamente nos países
vizinhos. Segundo Maria Amália Garcia, autora de uma longa pesquisa sobre as relações
culturais entre Argentina e Brasil nos anos 1950,
O modelo proposto pelo Brasil no âmbito cultural causava impacto no panorama argentino. Uma reconsideração com novas estratégias pretendia pôr a
Argentina na linha para concorrer pela hegemonia cultural, a fim de recolocar culturalmente Buenos Aires num novo mapa regional onde sua antiga supremacia parecia se diluir. (...) Se em 1953 começariam a aparecer sinais de
recuperação econômica, que sobrevinham ao programa de estabilização do
ano anterior, é evidente que se destinou ao programa das artes plásticas uma
disponibilidade destacada. (...) Reorientada na nova ordem, a Argentina tentava articular uma renovada programação das artes plásticas que reapareciam
como “outras armas” a serem consideradas no complexo jogo regional que o
pós-guerra impunha. (GARCIA, 2005, s/p)
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A disputa pela supremacia cultural no continente contribuiu para a criação de outras
instituições de vulto, como o Instituto Torcuato Di Tella (ITDT), em Buenos Aires. Fundado
em 1960, por Guido Di Tella, filho do empresário-colecionador assim homenageado,2 ele
era subordinado e mantido por fundação homônima e tinha entre seus principais objetivos
“colaborar, por meios financeiros e intelectuais, para o desenvolvimento material e espiritual
da Argentina”. (GIUNTA, 2001, 237). O Centro de Artes Visuais (CAV), sob a direção de Brest,
logrou estabelecer um prêmio anual para jovens pintores argentinos e, em seguida, um
prêmio internacional, para o qual concorreram diversos artistas internacionais, entre eles
a brasileira Lygia Clark.3 Para compor os júris de premiação, e com o intuito de demonstrar
a vitalidade da arte argentina, Brest convidava personalidades da área cultural de grande
renome internacional, como Giulio Carlo Argan, Jacques Lassaigne, Pierre Restany, Clement
Greenberg, Lawrence Alloway, James Johnson Sweeney, entre outros.
Como sabemos, diversos países da América do Sul atravessaram as décadas de 1960/70
sob o comando de regimes autoritários, ditatoriais. Além disso, a reorganização das
instituições, a atualização dos artistas, o reordenamento do campo artístico e a circulação
de agentes culturais internacionais apontados acima revelaram-se estratégias incapazes de
assegurar a legitimação internacional de obras e propostas artísticas oriundas de países
que continuavam a ocupar um lugar periférico no campo político e econômico. A forte
interferência dos Estados Unidos na região, motivada pelo temor de que a América do Sul
sucumbisse ao comunismo e às propostas revolucionárias de Cuba, e o crescimento da
tensão política tiveram repercussões diretas no cenário cultural, levando artistas, críticos
e intelectuais a se questionarem sobre sua responsabilidade social e sobre a necessidade
de tomar posição em relação aos problemas políticos de seu país. Nesse contexto, a noção
de latinidade ganhou novo impulso. Naqueles anos, pós-revolução Cubana, “reconhecer-se
como latino-americano passou a significar a afirmação de um descontentamento com a
configuração politico-econômica e o termo latino-americano ganhou um novo sentido: “o
reconhecimento de uma realidade opressora e injusta”. (JAREMTCHUK, 2007, 134)
Nosso simpósio visou acolher diferentes pontos de vista e perspectivas sobre as questões
acima levantadas. Além disso, também abrigou propostas que trataram da questão da
memória e do arquivamento na arte sul-americana e que indagavam, por exemplo, de
que modo conceituar os trabalhos que a partir da década de 1990, em decorrência do
afrouxamento das ditaduras, operaram diretamente com arquivos e registros documentais
e enfrentaram as dificuldades e mazelas de sociedades que parecem dispostas a apagar
ou borrar os traços violentos de sua história. As frágeis condições das instituições de
conservação da memória da América Latina não impediram que vários de nossos artistas
fizessem com que esses traços remontassem à superfície, em obras que vasculhavam o
25º
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passado para conferir inteligibilidade ao presente. Mas poderíamos aplicar, tal e qual, as
categorias e conceitos gestados na Europa e nos Estados Unidos para analisar as propostas
que aqui germinaram?
Para concluir, reconhecemos que se pensarmos no sistema da arte atual e, especialmente,
na configuração do sistema colecionador e expositivo, as relações entre instituições sulamericanas são ainda demasiadamente tímidas. Na última década, museus como o Museu
de Arte Latinoamericana de Buenos Aires (MALBA), o Museu de Arte Contemporânea de
Lima (MACL), o Museu Oscar Niemeyer de Curitiba e a Pinacoteca do Estado de São Paulo
empenharam-se em promover um intercâmbio de coleções, inserindo-se assim na rede
de grandes exposições que aportam na América do Sul. Podemos também citar alguns
relacionamentos profícuos, como aquele gestado entre a Fundação Iberê Camargo e a
Fundação que gerencia a coleção Patricia Phelps de Cisneiros, as quais, juntas, em 2010,
organizaram a mostra “Desenhar no Espaço, cuja curadoria de Ariel Jiménez propôs um
paralelo na trajetória da arte abstrata no Brasil e na Venezuela. Recentemente, a Bienal do
Mercosul e a Fundação Daros, no Rio de Janeiro (fechada em 2015), funcionaram igualmente
como ativadores sobre a problemática relação entre instituições da arte na América do Sul.
Neste século, um conjunto articulado de colecionadores, curadores, historiadores e artistas
tem se ocupado em reconhecer marcas identitárias para a região. Gerardo Mosquera
(apud ASBURY, 2016, 260), todavia, alertar-nos para o fato de que não podemos mais
procurar filiações servindo-nos dos\ antigos modelos de aproximação, como os elementos
folclóricos, religiosos ou aqueles associados a pressuposições de caráter geográfico. Ciente
da necessidade de “reinventar” uma América Latina, o curador cubano chama atenção para
a necessidade de compreendermos o continente não somente em suas aproximações,
mas também em suas diferenças e dependências, em contextos e culturas que precisam
ser analisados em sentidos mais ampliados.

Notas
1

Tomando-se as três primeiras edições das Bienais como parâmetro, citamos os exemplos
de Bernard Dorival, Jean Cassou, Jacques Lassaigne, James Johnson Sweeney, Jorge Romero
Brest, René d’Harnoncourt, Umbro Apollonio e Rodolpho Pallucchini, entre outros. Alguns
desses jurados haviam participado da seleção de suas representações nacionais, o que, se
por um lado, facilitava sua presença no evento, por outro, poderia colocar em questão sua
imparcialidade.

2

Torcuato Di Tella foi industrial de grande êxito na Argentina da primeira metade do século XX;
amealhou sua fortuna por meio de uma associação bem sucedida de sua empresa familiar,
de fabricação de maquinário doméstico e comercial, a congêneres norte-americanas. Quando
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de sua morte, em 1948, sua empresa fabricava geladeiras, máquinas de lavar, batedeiras,
ventiladores, compressores, entre outros produtos.
3

Este prêmio consistia, inicialmente, na concessão de uma bolsa para que o artista selecionado
pudesse residir por um ano em cidade de sua escolha, no exterior, e no apoio estratégico e
financeiro para a realização de uma exposição em uma galeria europeia ou norte-americana.
Em 1962, é criado o Prêmio Internacional, para o qual necessariamente concorreria o artista
argentino que conquistara, no ano anterior, o prêmio nacional. Como ressalta Andreia Giunta
(2001) tratava-se de um esforço concertado de internacionalizar a arte argentina.

Referências
ASBURY, Michael. “Contaminação e Quarentena: Curadoria para inglês ver’. In: VIS. Brasília,
vol.15, nº.2, 2016, p.254-266.
CAMNITZER, Luis. Didáctica de la Liberación. Arte conceptualista latinoamericano. Murcia:
Cendeac, 2008.
CANCLINI, Nestor Garcia. Culturas híbridas. Ensaios latino-americanos. São Paulo: Edusp, 2006.
_______. Latinos Americanos a procura de um lugar neste século. São Paulo: Iluminuras, 2008.
DOS ANJOS, Moacir. “Desmanches de bordas: Notas sobre identidade cultural no Nordeste do
Brasil”. In: HOLLANDA, Heloísa Buarque de (org.). Artelatina: cultura, globalização e identidades.
Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000, p. 46.
GARCIA, Maria Amália et alli. Arte argentino y latinoamericano del siglo XX. Sus interrelaciones.
Buenos Aires: Fundación Espigas, 2004.
_____. “A cena artística argentina nas duas primeiras bienais paulistas”. In: Anais do XXIV Colóquio
do CBHA. Belo Horizonte, 2005, s/p.
_____. “Ações e contatos regionais da arte concreta. Intervenções de Max Bill en São Paulo em
1951”. In: Revista USP. São Paulo, nº 79, set-nov 2008, pp. 196-204.
_____. El arte abstracto. Intercambios culturales entre Argentina y Brasil. Buenos Aires: Siglo
Veintiuno, 2011.
GIUNTA, Andreia. Vanguardia, internacionalismo y política. Arte argentino en los años sesenta.
Buenos Aires: Paidós, 2001.
_______ e COSTA, Laura Malosetti. Arte de posguerra: Jorge Romero Brest y la revista Ver y Estimar.
Buenos Aires: Paidós, 2005.
JAREMTCHUK, Dária. Anna Bella Geiger: passagens conceituais. Belo Horizonte: C/Arte, 2007.
LONGONI, Ana e MESTMAN, Mariano. Del Di Tella a Tucumãn Arte. Vanguardia artística y política
en el 68 argentino. Buenos Aires: Eudeba, 2010.
MAGALHÃES, Ana Gonçalves. “O debate critico na exposição do Edifício Sul América, Rio de
Janeiro, 1949”. In: Anais do XXIX Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte. Vitória: UFES,
2009, pp. 120-128.
MELENDI, Maria Angélica. “Da adversidade vivemos ou uma cartografia em construção”. Revista
do Instituto Arte das Américas, Belo Horizonte, ano 2, vol. I, 2004, s/p.

25º

14

25º Encontro da ANPAP – Arte: Seus Espaços e/em Nosso Tempo

QUILES, Daniel. “Exhibition as Network, Network as Curator: Canonizing Art from “Latin
America”. ARTL@S BULLETIN, vol. 3, issue 1 (Spring 2014), pp. 63-78.
MIGNOLO, Walter. La idea de América Latina. La herida colonial y la opción decolonial. Barcelona:
Gedisa editorial, 2007.

Maria de Fátima Morethy Couto
Doutora em História da Arte pela Universidade de Paris I – Panthéon/Sorbonne. Professora
Livre-Docente do Instituto de Artes da Unicamp, pesquisadora do CNPq e ex-presidente
do Comitê Brasileiro de História da Arte (gestão 2010-2013). Autora do livro Por uma
vanguarda nacional. A crítica brasileira em busca de uma identidade artística – 1940/1960 (Ed.
Unicamp, 2004) e co-autora/organizadora dos livros ABCdaire Cézanne (Flammarion, 1995),
Instituições da Arte (Zouk, 2012), Espaços da arte contemporânea (Alameda, 2013) e História
das artes em exposições: modos de ver e de exibir no Brasil (Riobooks, no prelo). Membro do
Grupo de Pesquisa “História da Arte: modos de ver, exibir e compreender”.
Emerson Dionísio Gomes de Oliveira
Docente e pesquisador no Programa de Pós-graduação em Arte (Teoria e História da Arte)
e no Pós-graduação em Ciência da Informação (Organização da Informação), ambos da
Universidade de Brasília. Membro do Grupo de Pesquisa “História da Arte: modos de ver,
exibir e compreender”, autor do livro Museus de Fora (Zouk, 2010) e co-organizador de
Instituições da Arte (Zouk, 2012).

25º

15

REFLEXÕES SOBRE A EXPOSIÇÃO
DE ARTE E MUSEU
Lisbeth Rebollo Gonçalves / USP
Blanca Brites / UFRGS

RESUMO
O museu e a exposição são espaços de permanente diálogo com diferentes públicos. Seu
papel é significativo no processo de comunicação com a sociedade. No campo das artes
visuais, as exposições constituem um lugar para pensar e discutir a arte, sendo inclusive
um espaço de construção conceitual que pode interferir na prática historiográfica e em
elaboração de teorias. Na exposição se cruzam diferentes visões sobre arte, influenciando
decisivamente o campo artístico. A exposição é também um espaço de ativação estética,
isto quer dizer, o espaço por excelência para a experiência da arte.
PALAVRAS-CHAVE
Museu e Exposição; Arte Contemporânea; Exposição e Comunicação.
ABSTRACT
The museum and the exhibition are a field of permanent dialogue with different audiences. Their role has an important signification for the communication with society. In the field
of visual arts, the exhibitions are a place to think about art and to conceptual construction
as well. The exhibitions can interfere in the historiographic praxis and in the elaboration
of theories. Different viewpoints are crossed in an exhibition and the exhibition is a place
for esthetic activation, this means – a place for the experience of art.
KEYWORDS
Museum and Exhibition; Contemporary Art; Exhibition and Communication
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Introdução
O simpósio indicado ao 25º Encontro da ANPAP propôs colocar em discussão o tema das
exposições de arte e museu, considerando-os como espaços de permanente comunicação
com diferentes públicos da sociedade. Considerou-se também que, no campo das artes
visuais, as exposições constituem um lugar para pensar e discutir arte. Sendo inclusive
um espaço de construção conceitual que pode interferir na prática historiográfica e na
elaboração de teorias: na exposição se cruzam diferentes visões sobre arte, influenciando
decisivamente o campo artístico.
A ideia era que a exposição fosse posta em evidência também como um espaço de ativação estética, isto quer dizer, o espaço por excelência para a experiência da arte. Para tanto
é necessário considerar o espaço físico onde se realiza exposição, e os condicionantes que
lhe são inerentes, neste sentido o museu de arte também pode ser visto com um lugar de
ativação estética.
As mudanças, que se vive no momento atual, ativam novas atitudes que se manifestam
sob diversos aspectos nas propostas curatoriais, nas formas de expor e, por consequência, na maneira como chegam ao público, seja na forma direta de comunicação, seja na da
experiência estética.
Pretendeu-se reunir, no Simpósio, pesquisadores que vem se dedicando ao estudo das
exposições de arte e museus, com a perspectiva de contribuir para o conhecimento do
“estado da arte” das abordagens em curso no Brasil.
Vale, portanto, trazer ao leitor, como introdução aos textos que foram apresentados no simpósio, uma reflexão sobre a conceituação e estratégias para pensar as exposições de arte.

O Conceito de Exposição de Arte.
O conceito de exposição nos dicionários de uso corrente aparece como: uma apresentação que se dá através da visão – desde uma paisagem, até a maneira como se dispõem os
objetos, os seres vivos, as pessoas e as coisas em seu entorno. Estendendo esta definição
ao caso específico da mostra artística é preciso acrescentar a ideia de finalidade. A exposição corresponde a uma apresentação com uma finalidade.
A exposição é uma “situação de comunicação” e “sedução”. Ela produz, transmite e articula
um todo coerente, respondendo a objetivos determinados1. É um espaço social de saber,
é um espaço público de saber2. Como lugar social, a exposição implica a ideia de ativação
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– põe em prática uma experiência estética3. Desta forma, pode-se considerar que a exposição põe em uso social a obra de arte. Ela é uma prática estética, resultante de uma “experiência singular”4 pela qual o público, entenda-se cada indivíduo em seu universo pessoal,
pode usar essa experiência como força que impulsiona a consciência do sentir. É um sentir
que permanece, não se perde, mas que necessita ser constantemente ativado.
Independente de seu direcionamento conceitual, também os curadores atuam na comunicação quando propõem, através de inúmeros recursos, que se processe uma eficaz de
recepção do público ao que lhe é proposto na exposição.
Como prática estética, abre um espaço de comunicação com receptores de diferentes perfis. E vale ressaltar, desde já, que toda ativação é perpassada por visões de mundo.

O espaço comunicante das exposições.
A conjuntura cultural influi diretamente na compreensão de qualquer tipo de mensagem
recebida. Para que essa possa cumprir seu papel, que é o de ampliar e propor de forma
abrangente e provocadora, a apreciação que produz sentido, o apreciador precisa ter,
de antemão, algumas informações. Essas dizem respeito aos objetos e conceitos com os
quais o curador articula a proposta de uma mostra de arte. Neste caso, se o receptor tiver
noções de história da arte e o hábito de acompanhamento da crítica de arte, sua ativação
será mais diferenciada, em relação àquele que é ativado somente pelo senso comum. Pesquisas a tempo, vem demonstrando isso5, sendo Bourdieu um dos primeiros a trabalhar
essas questões de forma sistemática, levando em conta todos os condicionantes sociais
para a reflexão sobre a recepção.
Se as informações são necessárias, por vezes são usadas com exagero, concorrendo com
o sujeito da exposição. Têm-se exemplos de mostras que se tornaram verdadeiros espetáculos, apagando o próprio tema da exposição, levando os visitantes ao esquecimento
das razões da sua visita. A comunicação, nestes casos, fica no âmbito externo à proposta
da mostra.
No momento atual as relações de comunicação que são impostas ao público, estão sendo
redimensionadas para estabelecer uma forma mais igualitária de integração, buscando
romper com a ideia de passividade e dominação, que pode ser observada no dueto expectador/receptor. E o museu está cônscio de seu papel nesta missão.
De outra parte, um fato importante a considerar é a existência de modos convencionados
de apresentação das exposições, que envolvem a organização técnica e espacial e que
25º
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condicionam o processo de comunicação das mostras.
Na comunicação da exposição, tornou-se hábito a utilização de recursos cenográficos
que criam, para o público, estratégias que funcionam como chaves para sua compreensão. O conceito de cenografia é entendido aqui como o modo de criar um ambiente, uma
atmosfera que se propõe a mais adequada para a exposição e para a apresentação do
discurso estético que ela pretende comunicar. A cenografia põe a exposição em processo
comunicativo, em uso social.
Faz parte da cenografia a arquitetura do edifício onde ela ocorre, contribuindo esta última,
para a qualidade ritual da exposição - há uma deambulação na visita à exposição. As possibilidades prediais do recinto onde se dá a mostra e a disponibilidade de infra-estrutura
interferem decisivamente na sua comunicação.
Desta forma, são significativos: as paredes, os painéis, a iluminação, as cores, o percurso
criado. É significativo para o visitante, ao circular no espaço expositivo, ter disponibilizados
todos os tipos de informação documental, como cronologias, dados técnicos e históricos
sobre as obras e artistas, textos informativos sobre a exposição e seus segmentos. Por
vezes, esse conjunto de informações e recursos pode tornar-se excessivo e concorrer com
o sujeito da exposição.
Quando a exposição ocorre no espaço museal, além desses, entram em cena outros condicionantes que são de ordem simbólica, política e cultural, que lhe é próprio e atua na
comunicação e recepção das exposições ali realizadas.
Na atualidade, incorporar as novidades tecnológicas, em uma mostra, traz uma dimensão
ainda mais dinâmica à comunicação com o público. Tudo o que for apresentado com recursos tecnológicos atuais de comunicação ajudam a clarear ao espectador um código de
leitura.
O espaço disponível da exposição pode ser criado para favorecer a comunicação ao visitante. Vale lembrar que, ao ato de olhar, de deambular no espaço expositivo, podem-se
juntar a ativação multissensorial pela audição, olfato e tacto.

Tipologias expositivas
No século XX, especialmente, a partir da segunda década e para mostrar arte moderna,
foi difundida a tipologia do “cubo branco”. Criou-se a metodologia de utilizar salas todas
pintadas de branco, com luz difusa, de modo a dar destaque à linguagem formal das obras

25º

19

25º Encontro da ANPAP – Arte: Seus Espaços e/em Nosso Tempo

de arte. Dava-se espaço para as obras “respirarem”. A ampla difusão desta metodologia
expográfica aconteceu por via do surgimento do Museu de Arte Moderna de Nova York,
fundado em 1929.
Nos últimos 20 anos do século XX, entretanto, emergiu uma nova prática de construção
dos espaços expositivos. Pensou-se, neste momento, em criar contextos, produzir a dramatização do espaço, passando-se a criar verdadeiros “cenários” para contextualizar as
obras em exibição. Utiliza-se, então, cores, luz teatral, montagem de ambientes para dramatizar a experiência estética do visitante. Como já indicado, os recursos cenográficos
foram incorporados às mostras de artes visuais em toda sua abrangência e não somente
para exposições de arte contemporânea. A partir de então, a cenografia costuma ser empregada segundo o projeto curatorial da exposição e o perfil da instituição que a acolhe.
Em outra instância, mas que integra esse contexto, este foi também o momento em que
o museu passou a ter um perfil de galeria de arte - entendida como galeria comercial,
afastando-se de sua função de origem que é a de mostrar e privilegiar seu acervo. Se o
diferencial entre o museu e a galeria estava em sua função comercial, isso já não se mantém. Assim, a exposição em museu, se não implica em venda direta de obra, esta se faz
de forma indireta pelo valor agregado à obra, que eleva a cotação do artista no mercado.
Desta forma a galeria comercial se beneficia da exposição de seus artistas em museus,
sejam estes públicos ou privados.
A exposição está sujeita às vicissitudes da realidade estética de cada momento, assim
como às teses que um curador ou uma instituição deseja colocar em evidência. Chega a
tal ponto o cuidado curatorial com a apresentação de leituras sobre a arte que, certas exposições passam a ser valorizadas como forma, como se fossem, uma “obra de arte” em si
mesmas, além do valor e conteúdo que comunicam. Desta maneira, podem ter eloquência
estética.
Por outro lado, no contexto da arte contemporânea (há antecedentes nas vanguardas), a
exposição pode ser para o artista, a estratégia central, a estrutura da linguagem da obra
de arte. Para melhor exemplificar é possível destacar a instalação, onde está evidente a
proximidade morfológica com a exposição.

Exposição e Instalação
Na arte contemporânea, a instalação pressupõe virtualidade, cenário de dramatização. Na
instalação, ambientes são construídos para comunicar uma idéia estética.
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A instalação, como a exposição dramatizada – a modali°;dade que se referiu como tendo
emergido no final do século passado – constitui um cenário para comunicar uma ideia
estética. Nesta acontece a vivência estética, através da participação mais efetiva: é pressuposto que o visitante não seja mais um espectador, mas sim um participante que interaja
com o projeto proposto pelo artista. Tem lugar um processo intersubjetivo entre o artista
e o espectador que passa a ser um participante. O receptor absorve a informação em circunstância experimental. Ativa suas intuições, sua imaginação, sua identidade. Em ambos
os casos, cria-se uma situação para a cognição estética.
Os pesquisadores que estão voltados as questões da museologia, no que se refere as
mudanças pelas quais passa o museu na contemporaneidade, têm discutido posturas que
este deve ter para manter-se atualizado e atuante no processo de comunicação.
Processo de comunicação estética, que num e noutro caso, resulta em uma experiência
que pode ser comparada a de um ritual, de um espetáculo, onde signos e significados são
reificados.
Na instalação, a morfologia “exposição” torna-se o lugar ou suporte da criação artística.
Assim, a instalação e a exposição podem ser entendidas como lugares que abrem espaço
a suscetibilidades psicossociais dos participantes.
Nesta nova modalidade, os conceitos de contemplação ou de leitura formal da obra de arte
não são mais adequados ou suficientes ao entendimento e interpretação da proposta do
artista ou do curador. Agora, é preciso trabalhar com o conceito de experiência estética.

Experiência Estética
Para entender esta afirmação, pode-se considerar que a experiência estética começa com
o efeito primeiro de uma obra de arte sobre o seu destinatário, o espectador. Inicia-se, portanto, na contemplação, na fruição primeira, no prazer. Entende-se por prazer a apropriação, o compartilhamento, a participação. No idioma alemão, o conceito implica a noção de
cognição, de conhecimento.6
A interpretação do significado acontece em um segundo momento, imediatamente posterior ao efeito, quando a vivência do sujeito, a sua visão de mundo, é acionada.7 Há, portanto,
dois momentos a serem identificados e estudados:
(1) na recepção primária, como se concretiza o efeito; trata-se do momento de condicionamento pela obra;
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(2) como se concretiza o significado, momento de condicionamento da obra pelo
destinatário, pelo observador, quando é fundamental a experiência vivida pelo espectador.
Constata-se que, quando se opera a comunicação da obra, a construção dos seus significados pelo receptor se faz com certo grau de autonomia.
A experiência estética evidencia-se, então, em sua função transgressora, em relação a visões de mundo consolidadas, revelando-se um espaço de relativa liberdade do sujeito
receptor.
Todavia, ao reconhecer a legitimidade do julgamento pessoal, surge a necessidade de se
atentar para o processo dialógico de formação do consenso, pois, ainda que haja uma mobilidade na apropriação receptiva do objeto artístico, um feixe de valores culturais básicos
sempre permeia esse diálogo. A comunicação da obra de arte é um processo cultural.
De um modo geral, é possível considerar que a exposição, como um lugar relativamente
libertário e democrático para o desenrolar das práxis da experiência estética. Necessário
considerar também, que o espaço físico, onde a exposição se instaura, traz uma força que
lhe é própria, sendo que esta é ativada a partir do momento em que a exposição recebe
seu público ou públicos. Considere-se, então que o espaço museal é o onde também se
processa este encontro. A muito, o museu deixou de ser reservado ao seu próprio acervo,
passando a estar aberto a outros olhares e possibilidades, como a de atuar ativamente
para as condições de experiência estética.
Com apoio em Bourdieu8, vale relembrar que a arte é um “bem simbólico”, que existe, enquanto tal, para aqueles que possuem os meios para a sua decifração.
A interação de um receptor com a obra vai dar-se de acordo com seu grau de experiência
em manejar o conjunto de esquemas de interpretação que são a condição para a comunicação com a obra. A competência de decifração, do visitante de uma exposição de arte,
está ligada ao conhecimento dos princípios propriamente artísticos que permitem a este,
situar a obra no universo da arte.
O “código artístico” surge como um sistema de princípios do universo das representações
oferecidas a uma sociedade dada, num momento específico da história.
Em um certo momento, os códigos podem ser mais ou menos complexos e refinados, suscetíveis de serem adquiridos de maneira mais ou menos fácil ou rápida, mediante aprendizagem. A legibilidade de uma obra, por um indivíduo, se faz em função da distância entre
o nível de emissão e o nível de recepção, definido como grau de domínio que o indivíduo
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tem do código.
A recepção estética tem, portanto, uma dimensão social implícita. Assim, a exposição de
arte e museu com seus códigos, recursos expositivos agem na apreciação, comunicação
e experiência estética.
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RESUMO
Em décadas mais recentes, têm-se assistido à vigorosa presença de uma arte de intenções
e colorações francamente políticas, a explicitar seus compromissos com transformações
no campo social. Uma outra produção paralela a essa atuação política, com um caráter
menos afirmativo, implica em uma dimensão crítica considerada nos termos de sua sobrevivência articulada no tempos da história e da experiência artística. Em um cenário demarcado por uma arte política proeminente, na qual projetos e obras de arte tendem a afirmar
seus compromissos de mudanças no campo social, a produção de arte, identificada por
sua dimensão crítica, revela sua relevância diante da necessidade de uma consciência analítica mais acurada da relação da arte com o mundo, do lugar ocupado pela própria arte
no mundo, diante de suas perplexidades e incoerências, articulando-se nas fissuras e nos
cruzamentos disciplinares.
PALAVRAS-CHAVE
artes visuais; obra e mundo; dimensão crítica; arte pós-autônoma

ABSTRACT
In recent decades, there has been a vigorous presence of an art of bluntly political intentions, making clear its commitments with changes in the social practices. Parallel to this,
another production, still within the same political framework, although with a less affirmative character, carries out a critical dimension in terms of its survival articulated in terms of
history and artistic experience. In a scenario marked by a prominent political art, in which
projects and artworks art tend to affirm their commitment to changes in the social realm,
art production, identified by its critical dimension, reveals its relevance in the need for a
more analytical consciousness, in the art relationship to the world, in relation to the place
occupied by art itself in the world, in face of its perplexities and incoherences, articulating
itself in fissures and disciplinary intersections.
KEYWORDS
visual arts; artwork and world; critical dimension; post-autonomous art
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A dimensão política da arte crítica
Enquanto a proximidade – ou mesmo um hipotético parentesco – entre as noções de arte/
política e de arte/crítica parece sugerir certo embaralhamento, ou ainda uma indefinição
entre ambas, devemos admitir que a arte/política é crítica por natureza, enquanto a arte/
crítica também é, sob certos parâmetros, política. E isso não se confunde com crítica de
arte, que é assunto de outra natureza. Em paralelo a uma arte política mais explícita, outra
produção de arte, de caráter mais difuso, menos assertivo, parece revelar uma face bastante singular em sua inequívoca dimensão crítica.
Não se pode desconhecer, entretanto, que essa arte crítica não abdica, em momento algum, de seu ato de discernir, permanecendo alerta para exercer seu ato crítico em qualquer cenário, diante de qualquer questão ou contexto, não se eximindo nem mesmo de
escrutinar criticamente a própria arte política, quando confrontada com a constatação dos
limites e das (im)potencialidades da arte. Assim, ao manifestar-se em diferentes meios e
contextos, recorrendo a uma multiplicidade de estratégias, essa produção de arte pontua
a singularidade e a potência que estão lastreadas em sua natureza crítica.
Embora essa dimensão crítica da arte não possa ser entendida como exclusiva, nem tampouco como uma invenção da arte contemporânea, uma vez que ela se apresenta na obra de inúmeros artistas na longa história da arte do Ocidente, é possível reconhecer que esta criticidade
da arte constitui-se como um lastro estável da produção de arte contemporânea. Em um espaço demarcado por uma arte política proeminente, na qual projetos e obras de arte tendem
a afirmar resolutamente seus compromissos ideológicos e seu desejo de mudanças no campo
social, mesmo neste cenário, a produção de arte, identificada por sua dimensão crítica, revela
sua relevância diante da necessidade de uma consciência analítica mais acurada da relação da
arte com o mundo, do lugar ocupado pela própria arte no mundo.
Assim, diante das perplexidades do mundo contemporâneo, a arte que se diz pós-autônoma é de fato configurada a partir de uma explosão da experiência moderna, a favor de
uma reaproximação com os contextos externos do mundo e de suas mediações complexas, definidas em termos massivos e a respeito de um mundo ao qual passa a representar,
a partir de um giro semiótico que foi definido em seus próprios termos e contradições.

A abertura da arte à expectação do outro
As experiências contextuais da arte, desde os anos 1960, abriram a produção à expecta-
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ção do outro, pondo-se a se considerar como parte de uma totalidade multidimensional,
e não mais como uma clausura do cubo branco que em sua pretensa neutralidade definia
ainda certa nostalgia de mundos em perspectivas internas. Esta nova condição da arte, em
sua fase pós-autônoma, passa a se articular nas fissuras e nos cruzamentos disciplinares,
a partir de uma percepção ampliada a respeito das complexidades do mundo, que demandam uma abordagem transdisciplinar sobre a qual se dimensionam.
Essa nova condição da arte atual cria tensões diante de uma noção de arte enquanto experiência estética em si mesma, da obra de arte isolada de seus contextos, propondo uma
abertura às inúmeras possibilidades que se apresentam em uma condição pós-formalista.
Entretanto, não se pode ignorar a complexidade que se põe em jogo nesse debate, considerando que os novos regimes de visibilidade não devem calar as amplas possibilidades
de fruição da experiência artística. Não se trata de considerar a obra em si como parte menos importante de um processo circundado por um contexto emoldurado eventualmente
por uma curadoria homologadora que lhe pretenda extrair sua alteridade, nem mesmo
de negar as possibilidades que surgem sob a forma de uma ação integrada e colaborativa
entre o artista e a curadoria.
A destituição do cubo branco em favor de outras possibilidades apresentadas pelas grandes exposições de arte, pelas feiras (entendidas elas mesmas como extensões ou ampliações do cubo branco) ou por processos ainda não homologados pelas instituições, não significa de fato a destituição dessa possibilidade. Entretanto, o que afirmou Rosalind Krauss
em uma conferência no Paço das Artes em São Paulo, nos serve para pensar as fricções
desse debate.
Numa entrevista ao canal ARTE, Catherine David, diretora da Documenta X, insistia em dizer que “a menos que você seja ingênuo, hipócrita ou estúpido deve
saber que o cubo branco não existe mais”. O cubo branco do qual a diretora
fala é o santuário adorado pelo Modernismo na medida em que assegurou a
separação entre a arte e o alvoroço do mundo circundante, uma separação que
declara a autonomia da arte, seu comprometimento com a L´art pour art (“a
arte pela arte”). O cubo branco é o espaço do museu ou da galeria contra o qual
a arte estabelece a analogia reflexiva entre o plano de sua tela e o gesso contínuo da parede branca na qual está pendurada. O corolário lógico da asserção
de Catherine David sobre a morte do cubo branco prossegue em sua observação: “Não concordo com a autenticidade, pureza ou com essa forte oposição
ontológica entre arte e a mídia. Para mim, qualquer experiência estética atual
tem a ver com a mídia”. (KRAUSS, 2010, p. 18)

Essa curiosa observação de Rosalind Krauss coloca em questão duas vertentes muito distintas acerca desta separação entre o espaço da obra e sua ampla possibilidade contingenciada pelas mediações. De um lado, Rosalind Krauss, e de outro, Catherine David, a
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curadora da Documenta X, exposição que, de certa forma, nos ajudou a pensar as problemáticas postas em cena, por essa dimensão crítica da arte contemporânea que se abre ao
mundo. Por mais contraditória que essa defesa do cubo branco possa parecer, considerando que Rosalind Krauss fundamentou a questão do “campo ampliado da escultura”, ela
apenas reforça a dificuldade de relacionamento entre a crítica e a curadoria de arte.
Nas fissuras criadas por este processo, muitos artistas passaram a trabalhar em diálogo
com a crítica e a curadoria, articulando, internamente em coletivos, suas próprias curadorias e refletindo criticamente sobre suas poéticas, demonstrando que a dimensão de
pensamento, que se põe em obra, é parte daquilo que, desde as experiências dadaístas de
Marcel Duchamp, já se vinha anunciando, de maneira articulada, na própria obra.
Dimensionar a experiência crítica da arte em um contexto histórico definido nos termos
da presença da arte como acontecimento, na própria materialidade que o artista apresenta como obra, implicou em considerar sua articulação nos rebatimentos sucessórios deste
próprio acontecimento, como um princípio de contiguidade muito mais amplo a se perder
em uma paisagem distante, cujo horizonte é sustentado pela história que se verifica na
contiguidade.
Os processos vivenciados nesse eixo mais ampliado repercutem nos ecos de sua aparição
contemporânea, sustentando uma simples, mas consistente, narrativa de pertencimento
ao tempo e ao espaço das experiências, considerando-se a própria sobrevivência de uma
necessidade de expressão, formulada na materialidade da arte.

A superação dos modelos autonomistas
A superação dos paradigmas de uma suposta autorreferencialidade da experiência artística, traduzida nos modelos autonomistas em seus princípios formais e no voltar-se para si
do formalismo, implicou em uma alteração conceitual, repercutida por uma necessidade
interna de afirmação da materialidade da arte como dispositivo de encarnação. A arte,
em seus pressupostos materiais, em sua sintaxe, não seria mais apenas uma mediação
a serviço de conteúdos ilustrados ou de referências à sua própria condição expressiva,
condição necessária que apenas afirmava uma longa trajetória da modernidade, iniciada
pela afirmação do artista e de sua subjetividade complexa, uma potência que se institui
marcadamente por eixos de anacronismos que podem ser considerados desde uma ontogenia da afirmação do artista como tal, o que, portanto, deve considerar alguns séculos
de preparação e antecedência.
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Ocorre que os modos de ver e de fazer ver, tendo em consideração a experiência da arte
demarcada a partir dos novos contextos dos anos 1960, com o novo realismo, a arte pop,
a arte povera, a land art, o pós-minimalismo, entre outras experiências igualmente importantes, abriram espaço para uma exploração ainda mais visceral no campo dos processos
e dos argumentos, relacionados entre arte e sua sustentação no universo dos acontecimentos que se fazem traduzir como vida, perante os quais a dimensão do dispositivo
cultural passa a repercutir amplas possibilidades para a formalização de traços cada vez
mais abertos à própria desmaterialização da obra e de sua sustentação como valor de culto, transpondo-se pelo valor de uso em favor de processos efêmeros de acontecimentos
ampliados em modalidades como a performance, a exploração do espaço e de objetos ressignificados, entendidos como modos de agenciamento de novas possibilidades de confronto entre o ser, a obra, o mundo e o outro.
Neste novo cenário que se abre para a prática de arte a partir dos anos 1960, o estatuto
da obra de arte tem sido mantido em permanente processo de confronto e de fricção em
práticas que parecem apontar para uma eventual desaparição da obra, informando com
todas as letras, em preto sobre o branco, que o processo de arte é o que deve prevalecer
e o que o objeto (obra) resultante, quando se constitui como tal, será um mero registro,
um simples vestígio do processo. Neste sentido, as práticas efêmeras, que têm orientado
parcela importante da produção de arte contemporânea, revelam seu posicionamento crítico diante do objeto / obra de arte, diante de sua reconhecido impotência para (re)ativar
a experiência da arte.
A erosão do sistema capitalista, em sua inexorável presença, se faz acompanhar de uma
constante contradição, apresentando a fratura de uma dimensão ética cujo fundamento
está nas bases de um antigo sentido comunitário de equilíbrio democrático, com paradoxos e incongruências que se revelam apenas como a desmedida de uma utopia, que, perversamente, tem sido manipulada pelos interesses exploratórios de uma classe dirigente
vassala aos interesses transnacionais do capital, cujo discurso contraditório e neoliberal é
amplamente conhecido.
Neste sentido, muitas experiências artísticas atuais se dirigem ao enfrentamento de problemas político e sociais, atuando nas bases destas contradições, manifestando um engajamento que se pode reconhecer como um ativismo político, surgindo como um dos desdobramentos da prática artística contemporânea nos espaços de sustentação do próprio
circuito da arte, particularmente em centros hegemônicos da arte na contemporaneidade,
tais como o Reina Sofia em Madri, a Tate em Londres, o Georges Pompidou em Paris ou o
MoMa em Nova York.
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Entretanto, o que se quer avançar neste texto não corresponde exatamente, ou unicamente,
às problemáticas anunciadas por uma politização crítica da experiência artística, ao abrir-se
em específico para suas práticas de ativismo em processos relacionais. O que propomos se
verifica no eixo de uma reflexão sobre a amplitude da experiência artística, que passamos a
perceber a partir dos adventos de ampliação dos dispositivos formais de novos ambientes
exploratórios para a arte, quando o retorno ao contexto político e social, vivenciado desde o
giro referencial dos anos 1960, se fez aparelhar de outros modos processuais e teóricos, incluindo-se aqui as problemáticas anunciadas pela micro-política (Deleuze & Guatarri) e também pela micro-história (Ginzburg), quando os contextos individuais da experiência passam
a ser observados na potência de sua singularidade, como aspectos de uma alteridade mais
complexa e, assim, a própria expressão da arte em seus jogos específicos passa a funcionar
como um devir para a confrontação de uma cena crítica de observação e de fabulação constitutiva de uma narrativa de passagem, como uma forma específica de produção de conhecimento e de posicionamento político que se abre ao outro e ao mundo, como em um jogo
em que se pode partilhar e se perder de si mesmo.
A produção da arte não surge como uma instância de poder e de controle sobre um absoluto, o que se apresenta como uma impossibilidade, mas, paradoxalmente, se articula
como uma instância de pertencimento. A arte, na emergência de seus atores, não pode
prescindir dos agentes de sua própria materialidade (os artistas), e estes, por sua vez, dificilmente podem se constituir à deriva de seus processos de exibição, cujos interesses lhes
são oportunizados pelas instâncias complexas de um encontro quase improvável entre o
seu fazer e o mundo.
Muitos artistas, partindo de uma cartilha de procedimentos que lhes são ditados pela oportunidade, atuam em sincronia com as instâncias institucionais que estão afinadas com as
temáticas que se apresentam em suas obras, como uma definição do “espírito de tempo”,
o que proporciona a ambos a necessária sobrevivência. Enquanto isso, outros artistas,
estarão destinados ao desconhecimento, seja pela falta de sincronismo entre a oportunidade e a coisa, seja por um distanciamento entre aquilo que se percebe desse “espírito
do tempo”, ou ainda por uma absoluta convicção de que o universo de instauração de sua
arte se situa para além dessa cartilha de procedimentos e negociações institucionais.
O descompasso entre o tempo e o que se espera da obra, como um sintoma dessa passagem, pode não passar de um modismo, ou, quem sabe, de um falso sentido de realidade.
Foi o que se percebeu na emergência das vanguardas históricas, que no auge do seu acontecimento, quando muitos dos agentes que eram responsáveis pela homologação cultural
de sua época, não estando preparados para isso, consideravam tais vanguardas como

25º

30

25º Encontro da ANPAP – Arte: Seus Espaços e/em Nosso Tempo

degeneração ou mesmo como uma aberração cuja expressão artística não teria nenhum
sentido erudito. Assim, o sentido crítico, formalizado por tais agentes com o poder que
detinham, arrogantemente se pretendia preparado para atestar o “espírito do tempo”,
mas, como se viu, estes supostos críticos de arte eram apenas conservadores, arraigados
em seus métodos instituídos por princípios estéticos embalsamados pelo tempo.
A história das mentalidades (March Bloch e Lucien Febvre) demonstra que dois corpos
podem ocupar um mesmo espaço e uma mesma realidade; entretanto, a mentalidade
de ambos pode estar em lugares temporalmente distintos em termos históricos. Assim, a
pretensão do crítico, para se afinar no tempo e espaço da obra, deve considerar a dimensão crítica que se apresenta na própria obra e não fora dela, e que não se deixa formatar
por princípios estranhos à própria experiência, àquilo que põe em questão a própria materialidade do corpo e dos processos daquilo que chamamos obra de arte. A obra (ação,
projeto, intervenção, performance, processo ou algo que o valha) não pensa, mas articula
em potência pensamentos, sentimentos que foram tramados pelo artista e que a partir
dele se põem em processo de circulação e de partilha, abrindo-se às possibilidades contingenciadas pela própria circunstância dos acontecimentos que a obra proporciona.
Ao pensarmos que uma expressão artística, em seus próprios princípios operacionais, potencializa criticamente seus próprios enunciados, entendemos que a arte guarda em si
potências complexas e singulares que, no entanto, ela mesma, ao se abrir ao outro, se condiciona com a possibilidade dialógica da expectação e de seus processos compartilhados.
Fato que se tem afirmado desde a virada pós-moderna, mas que já havia sido germinado
pelas práticas de Marcel Duchamp ao construir para si a ideia da vida, ela mesma, como
uma obra de arte. Ao afirmar, por um lado, o viver e a experiência da vida vivida como práticas constituintes da natureza da arte, práticas que poderiam representar o ápice da arte
em sua gloriosa relação com a vida e com o mundo, ao mesmo tempo Duchamp levava a
própria noção de arte, em sua complexa imiscuição entre as práticas da vida cotidiana, ao
paradoxo do risco de sua própria extinção ou desaparição.

Outros modos de agenciamento: enfrentamentos institucionais e além
O artista Mauricio Ianês no trabalho A bondade de estranhos, de 2008, realizado durante
a 28a Bienal de Arte de São Paulo, questionou a vida em seu sentido de sobrevivência. O
próprio espaço de exposição transformou-se um espaço de ações aberto à participação
do público. Ali, o artista recebia doações trazidas pelo público, sem negar-se a recebê-las,
sobrevivendo dessas oferendas, em completo silêncio, sem falar absolutamente nada du-
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rante todo o período em que esteve na Bienal, propondo assim um espaço político, limítrofe da representação, entre os liames de arte e vida. (Figs. 1 e 2)

Figs. 1 e 2 - Maurício Ianês
A bondade de estranhos, 2008.
28ª Bienal Internacional de São Paulo
(Fonte: http://entretenimento.uol.com.br/album/mauricio_ianes_bienal_)

Outro trabalho que amplia essa discussão foi realizado por Rubens Mano na 25a Bienal
Internacional de São Paulo, em 2002. O artista participou da mostra com uma intervenção
intitulada Vazadores, que se consistiu na implantação de um pequeno corredor de passagem e duas portas que permaneciam trancadas.
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Instaladas no primeiro piso, nos fundos da estrutura do pavilhão do prédio da Bienal, essas portas eram abertas em intervalos de 60 minutos e, após a entrada de dez pessoas,
eram outra vez fechadas por um segurança. Essa abertura era uma espécie de passagem
secreta que permitia o acesso gratuito à mostra, provocando uma evasão de renda – a Bienal se tornaria gratuita apenas anos mais tarde –, colocando em debate o dinheiro como
pré-requisito para a fruição artística. (Figs. 3, 4 e 5)
Rubens Mano não permitiu que sua intervenção permanecesse ativa até o final da mostra,
por considerar que a mostra havia perdido seu sentido, o que, inevitavelmente, causou
fricções e polêmica junto à organização do evento. Nas palavras de Rubens Mano dez
anos depois: “os meus trabalhos costumam mais revelar questões latentes do que propriamente construir. O que eu percebo é que naquela edição, embora a Bienal se propusesse a discutir a metrópole, ela se fechava [à metrópole]”. (MANO apud BIENAL, 2013).

				

Figs. 3, 4 e 5 - Rubens Mano
Vazadores, 2002.
25ª Bienal Internacional de São Paulo
(Fonte: Galeria Milan: http://www.galeriamillan.com.br/en/ver-obra/vazadores)
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Também na Bienal de São Paulo de 2016, recentemente encerrada no Pavilhão do Ibirapuera, estas características da dimensão crítica da produção artística contemporânea apareceram em destaque em práticas de arte que eventualmente se confundem e parecem
se perder na banalidade do cotidiano, diferentemente do que realizaram Andy Warhol e
outros praticantes da arte pop ao redor do mundo nos anos 1960 (citamos Rubens Gerchman e sua insuperável Lindonéia [Fig. 6] para ficarmos com um exemplo brasileiro).

Fig. 6 - Rubens Gerchman
A Bela Lindonéia, 1966.
Coleção Gilberto Chateaubriand
(Fonte: http://caiana.caia.org.ar/)

No caso da última bienal, a obra do norte-americano William Pope.L, artista que já se apresentou como “The Friendliest Black Artist in America”1, ao fazer uma rápida incursão no
cenário conturbado da política brasileira, rasgou as paredes do Pavilhão do Ibirapuera em
gestos de violência e de revolta (?), deixando que os resíduos desses gestos – aos quais se
somaram a memória de uma “performance de resistência” de 72 horas – se acumulassem
no piso junto às paredes, ladeados por objetos que buscavam acentuar o sentido crítico
da produção de Pope.L (uma fotografia emoldura, uma máscara/crânio de látex, pó de
gesso e outros pequenos detritos) e uma inscrição que remetia a uma suposta assinatura
de Michel Temer (Figs. 7, 8 e 9), como que a apontá-lo como o autor daquela obra, não a
que discretamente e despretensiosamente se apresentava em um canto dos salões do
pavilhão da Bienal, mas uma obra de repercussões continentais que se fundamenta nos
desmandos da vida política brasileira.

1

Título do livro/catálogo editado por Mark H. C. Bessire e publicado pela The MIT Press (Cambridge, Massachusetts, e Londres,
Inglaterra, 2002): William Pope.L – The Friendliest Black Artist in America.
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Figs. 7, 8 e 9 – William Pope.L
Ball: Document, 2016.
32ª Bienal Internacional de São Paulo
(Fotos dos autores)

O tom da Bienal de 2016, acompanhando uma enorme onda que varre a produção de
arte na contemporaneidade – poderíamos afirmar tratar-se de um tsunami –, foi eminentemente e inevitavelmente crítico, independentemente de qualquer avaliação de eficácia dessas práticas tanto no campo da política como no campo da arte. Inevitavelmente,
mostras como as bienais internacionais e suas similares, são oportunidades para que as
práticas contemporâneas de curadoria exerçam sua visibilidade, contando, para tanto, o
que ainda parece inevitável, com o concurso dos artistas.
Se antes as bienais internacionais se esmeravam em fazer circular a produção histórica e
contemporânea dos grandes centros mundiais de produção de arte (não podemos nos esquecer que as salas especiais da Bienal de São Paulo criaram oportunidade para que muitos tivessem os primeiros contatos diretos com a obra de artistas-referência da história
da arte, certamente aquela com um viés eurocêntrico), nos tempos pós-coloniais, a cena
muda por completo e acentuasse a presença do curador-criador, aquele que circulando
nas periferias do mundo, recolhe obras e artistas que revelam sua relevância fundada
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em aparições em mostras internacionais na expectativa de virem a ser aquilo que poderíamos nomear como artistas internacionais ou mundiais. É claro que essa categorização
implica em si uma contradição e, mais que isso, talvez em uma aberração, uma vez que a
produção desses artistas encontra seus sentidos e sua relevância em seus contextos de
produção bem localizados, mesmo que as questões que informam esses contextos sejam
capazes de interessar e mobilizar um mundo globalizado.
O resultado desses mostras internacionais que se organizam sob a égide da pós-colonialidade tendem a se transformar em um acúmulo de questões que o público visitante
somente com grande esforço consegue acompanhar, mesmo que acredite em sua relevância, já que mobilizaram a atenção e o interesse dos artistas, a seleção de críticos, curadores e da própria instituição em suas práticas de patrocínio e de financiamento. Mesmo
aqueles artistas cuja produção são notoriamente reconhecidas e reverenciadas no sistema de arte internacional parecem optar, neste cenário pós-colonial, por uma participação
discreta, o que deixa no ar a dúvida sobre se se trata de uma opção por uma participação desenfatizada com o objetivo de fugir a espetacularidade que acompanha as grandes
mostras internacionais, ou se, ao contrário, revela tão somente o desprestígio da mostra
em questão. Nesses casos, podemos elencar o já citado Pope.L e Francis Alÿs, artista belga
residente na cidade do México (Fig. 10)

Fig. 10 – Francis Alÿs
Untitled, 2016.
32ª Bienal Internacional de São Paulo
(Foto: Caroline Alciones)
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Exceção a esta lógica, provavelmente por se filiar a outra geração, é o artista polonês Frans
Kracjberg, radicado no Brasil há décadas, atualmente com 95 anos. Vindo de um outro
tempo banhado por preocupações, embora com alguma convergência no campo dos embates ambientais, Kracjberg pôde apresentar na Bienal uma instalação grandiosa e gloriosa a coroar décadas de luta pela preservação dos manguezais do sul da Bahia. (Fig. 11)

Fig. 11 – Frans Krajcberg
Untitled, n. d.
32ª Bienal Internacional de São Paulo
(Foto: Caroline Alciones)

Se por um lado, a dimensão crítica da arte parece confrontar a tradição que banha uma
mostra inevitavelmente espetacularizada como a Bienal Internacional de São Paulo, com
a exposição de práticas de arte que enfatizam os contextos, as experiências e as práticas
locais, eventualmente com o sacrifício do objeto artístico, tradicionalmente identificado
como sendo o domicílio da arte, como se a artisticidade da arte fosse residente e dependente do objeto artístico, nesses cenários descolonizados da arte sobressai (ainda mais) a
figura do curador, aquele que costura e tenta criar sentidos e convergências entre práticas,
produções, projetos e experiências de arte que se articulam na beirada de sua dissolução
no campo social. Trata-se de práticas e de experiências de arte que, com muita frequência,
parecem abandonar o campo da arte (já uma margem em si) na busca de travessia em
direção ao campo social, mas que acabam por ficar no meio do caminho, recuperando a
ideia da terceira margem.
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Outros artistas, no entanto, resistem o quanto podem aos chamamentos e às seduções
das instituições de arte e de mostras contemporâneas, mesmo que, para tanto, tenham
que alicerçar suas práticas em outras instituições que, perifericamente, compõem o sistema de arte, como é o caso das universidades públicas no Brasil.
Embora sejam notórias as dificuldades enfrentadas por artistas e teóricos da arte no ambiente universitário brasileiro, em especial em seu segmento da pós-graduação, fundado
em alicerces de excelência e de produtividade científica, alguns artistas, ainda assim, conseguem criar certa ambiência de criação (poderíamos dizer certa turbulência de criação)
no seio das instituições universitárias. Neste sentido, temos em mente o artista José Luiz
Kinceler, professor do Centro de Artes da UDESC, Florianópolis, Santa Catarina, falecido
em meados de 2015.
O trabalho desenvolvido por Kinceler é pouco conhecido no Brasil ou no exterior, enquanto, ao mesmo tempo, conseguiu espalhar por vários cantos do país um enorme contingente de artistas que definem suas práticas e experiências de arte em convergências com
as ideias e as práticas defendidas, divulgadas e disseminadas por Kinceler. E isso se dá
entre artistas de norte a sul do país que articulam sua produção de arte em contato e em
interação direta com a natureza, com o meio social e com as pessoas que habitam e que
compõem esse meio social.
Em seu estágio pós-doutoral realizado na cidade de Niterói, Kinceler realizou uma residência artística de imersão por sete meses na comunidade do Morro do Palácio, no bairro
do Ingá, Niterói. Se inicialmente o projeto de Kinceler se orientava para a construção coletiva e para a disseminação na comunidade das práticas das “hortas verticais”, conforme
projeto de cerâmica elaborado pelo artista e colaboradores, posteriormente desdobrado
em um projeto de ferro-cimento e pneus reciclados, no contato direto com a comunidade
em sua vivência-residência no Morro do Palácio, Kinceler foi instado a aplicar a técnica do
ferro-cimento na confecção de tampas para caixas d’água, em uma comunidade assolada
pela crise da dengue, muito antes que outras doenças disseminadas pelo aedes egypt tornassem o cenário de saúde pública em nosso país ainda mais alarmante.
Sob o domínio das práticas contemporâneas da arte em articulação com o meio social, a
arte caminha entre diferentes formas de agenciamentos. Um exemplo: a obra Horta Vertical, de autoria de Kinceler. Confeccionada em cerâmica, essa obra foi desenvolvida por
Kinceler ainda em 2006 como proposta de arte relacional, buscando ativar novas formas
de fazer, de expor e de lidar com a arte, procedimentos estruturados a partir da troca entre artistas, estudantes, comunidades e interessados. Nas palavras de Kinceler:
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Esta horta vertical será disponibilizada a cinquenta colaboradores que durante o prazo de 10 meses irão plantar, conforme os seus desejos, verduras,
plantas ornamentais, hortaliças, flores, temperos ou outras plantas de seu
interesse. (KINCELER, 2006)

O intento de Kinceler era reunir novas formas de encontro, tramando situações e acontecimentos em “favor de táticas que costuram relações na tentativa de reinventar não
apenas o cotidiano, mas fundamentalmente [...] formas de fazer este mundo mais lúdico.
(KINCELER, 2006)

Figs. 12 e 13 – José Luiz Kinceler
Horta Vertical, 2006.
cerâmica e plantas
(Fonte: http://hortaverticalkinceler.blogspot.com.br/)

A partir da experiência com a cerâmica e com a participação de colaboradores, Kinceler
desenvolveu a horta coletiva com a reutilização de pneus. Kinceler realizou esse tipo de
horta na comunidade do Morro do Palácio, Ingá, Niterói, e apresentou o artigo intitulado
“Horta Vertical-Saber: Uma Plataforma de Desejos Compartilhados em Arte Pública” no
encontro anual da ANPAP em 2011.
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Fig. 14 - José Luiz Kinceler, Horta na casa da Janice, refugo de pneus, 2011.
(Fonte: http://hortaeartecoletiva.blogspot.com.br/2011/06/dia-de-horta-vertical-na-casa-da-janice.hml)

Importante ressaltar que se Kinceler levou em sua bagagem um projeto de chegada em
Niterói, ele tinha a clareza de que os contatos com a comunidade do Morro do Palácio e
a própria comunidade reformatariam seu projeto inicial, eventualmente estabelecendo
novo norte, novas práticas e novas experiências.
No entanto, a convivência em uma residência intensa e alongada pôde oferecer a Kinceler, como acontece com alguma frequência, um tipo de experiência de vida em diálogo
estreito com as práticas de arte, trazidas e oferecidas nesses cenários pela participação do
artista. Situações nas quais, sem a presença do artista, transcorreriam em outra direção
e com outros sentidos e significados. O artista, no entanto, é capaz de intervir – embora o
termo não pareça adequado pelo que pode carrear de autoritarismo – ou de atuar de maneira a introduzir alterações em certas rotinas que tendem a se naturalizar nas práticas
do cotidiano. É o caso da experiência de Kinceler com crianças do Morro do Palácio, com
as quais desenvolveu um jogo de bolas de gude que subverte a lógica do “mata-mata”.
No jogo tradicional, os jogadores buscam matar os oponentes para se apoderar de seus
bens, seus dotes de bolas de gude. Diante de um universo já bastante marcado pela violência em decorrência das disputas pelo controle do comércio de drogas na comunidade,
Kinceler desenvolveu com as crianças um jogo de bolas de gude fundado em outra lógica,
diferente daquela do mata-mata, para expressar o desejo de colaboração e de partilha.
É fato que essas experiências que correm em paralelo ao sistema tradicional de circulação
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da arte tendem à invisibilidade, sob o risco de sua completa desaparição. Mesmo quando
o sistema se expande para englobar novas proposições e aberturas, o vigor e os arroubos
ainda pretensamente vanguardistas – embora não se ouse dizer o nome – de práticas de
arte que envolvem sua dissolução nas práticas sociais do cotidiano, mesmo que isso se dê
no cenário das grandes mostras internacionais que têm nas bienais sua “mais completa
tradução”, uma extensa e relevante produção de arte contemporânea, que se consuma
e se consome em um pleno processo de autofagia, parece simplesmente entrar em um
colapso com os sentidos da vida em um movimento que, quando bem sucedido, parece
apontar inexoravelmente para sua própria desaparição.
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RESUMO
O texto comenta e faz uma breve avaliação do Simpósio 4, proposto com o objetivo de reunir pesquisas em torno da História do Ensino de Artes para alimentar o debate e fomentar
o campo.
PALAVRAS-CHAVE
História; ensino de artes visuais; arte/educação.
ABSTRACT
The text comments and makes a brief evaluation of Symposium 4, proposed with the aim
of gathering researches around the History of the Teaching of Arts to feed the debate and
to foment the field.
KEYWORDS
History; teaching of arts; art/education.
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Introduzindo as questões
De certa maneira, a epistemologia tradicional coloca o presente na origem e,
bem por isso, ela arroga a si a capacidade de, estabelecendo os critérios para
julgar o passado, tornar-se o tribunal do passado. Colocar o presente na origem é o mesmo que colocar a carreta na frente dos bois: querer encontrar
pronto no passado aquilo que é próprio do presente e que se engendra num
quase sempre complexo histórico.
Alfredo Veiga-Neto.

Os trabalhos apresentados no Simpósio, identificaram-se com o que diz Alfredo Veiga-Neto (2016) na epígrafe, isto é, esses não buscaram tornarem-se o tribunal do passado. Por
isso, o tema que foi proposto como desafio para alimentar o debate e a reflexão, de certo
modo, identificou-se com uma concepção de história que foge da epistemologia tradicional, pois não pretende julgar o passado com os olhos do presente, já que compreende a
história como complexamente aberta, sempre se refazendo, e também como caótica, pelo
mesmo motivo. Porém, cabe aqui uma ressalva: caótico não no sentido pobre de mera
desorganização, como a palavra é amplamente difundida, sobretudo pela mídia brasileira, identificada a uma vertente cínica do pós-modernismo, mas em seu sentido filosófico,
porque é algo sempre em aberto, sempre se reconstituindo, sem ponto final – marcado
pelo devir. Tal concepção, por sua própria abertura, acolheu e fomentou o debate sobre
as diversas compreensões de história, que significaram os diversos trabalhos de pesquisa
apresentados. Cada um desses abrindo novas possibilidades de questionamentos.
Na história do Ensino das Artes Visuais no Brasil há temas recorrentes desde a instalação
da Republica até nossos dias. Os problemas gerados pela dicotomia entre a Arte e a Técnica, por exemplo, aparecem desde o fim do século XIX, tornando-se crucial com o advento
da Libertação dos Escravos, o que provoca desdobramentos na história contemporânea.
Nossa história de povo colonizado aponta o seguinte fato: enquanto as elites preparavamse para produzir Arte em Escolas de Belas Artes a preparação dos operários especializados
se dava nos Liceus de Artes e Ofícios e Escolas de Aprendizes. De certo modo, essa perspectiva é reproduzida hoje, pois as universidades formam os artistas e as classes sociais,
economicamente subalternas, são orientadas a seguir os cursos técnicos. Nas escolas primárias e secundárias também vigorava a dicotomia classista. As escolas de ricos imitavam
as escolas de Belas Artes e as escolas públicas instituíram a iniciação ao design.
Um outro tema recorrente, através dos tempos, é a interdisciplinaridade, que desde o
modernismo escolheu uma designação de dupla entrada disciplinar – Arte/Educação –
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para nomear nossa ação educacional. Os embates entre o ensino canônico da Arte e seu
ensino reflexivo que contemple a Interculturalidade ou a Multiculturalidade têm se perpetuado até hoje assim como os problemas de gênero. As mulheres têm acesso às escolas de
Arquitetura, mas poucas escapam ao destino de decoradoras. Foi, portanto, destes temas
que problematizaram no passado e problematizam até hoje o ensino das Artes Visuais que
tratamos no Simpósio por meio dos dezesseis artigos apresentados. Curiosamente com
representantes das regiões Nordeste, Sudeste, Centro Oeste e Sul do Brasil, fato que deve
ser considerado por ter promovido o diálogo não apenas Interdisciplinar, pois cada um
dos participantes buscou diferentes abordagens teóricas para elaborar suas pesquisas,
mas, também, promoveu um diálogo Intercultural, dado aos diversos “sotaques” culturais.

Sobre as mesas
Desde a organização das mesas, procuramos relacionar as pesquisas a partir dos textos
de referência, levando em consideração os contextos temáticos, de tempo e espaço, que
possibilitassem conexões e trocas para alimentar o campo de pesquisa. No entanto, no
embate das apresentações, a imprevisibilidade das opções de recortes dos autores, ora
privilegiando metodologias de pesquisa, ou narrativas contextuais, ora enfrentando os
conflitos, ou apaziguando as arestas, ampliou ainda mais o rascunho do desenho presumível do programa do Simpósio.
Seguem alguns comentários, à guisa de revelar um pouco do que pôde-se presenciar nas
sessões. As tentativas de normatizar o ensino de arte na educação básica brasileira, em sintonia com as reformas educacionais e políticas públicas, estão sendo revisitadas a partir de
reinterpretações de documentos oficiais; a partir da análise de programas implementados e
de projetos idealizados e mesmo cancelados; a partir da reconstituição da trajetória de instituições modelo, como o Colégio Pedro II do Rio de Janeiro; outras tendo como foco narrativas
e memórias de vivências formativas dos sujeitos das histórias. “Arte como ferramenta”, “educação para o trabalho”, “formação de professores”, “precarização das formações”, “tradições”,
“tensões” e desejos latentes de “transformações”, são palavras e sentidos apontados pelas
histórias, e que sobrevivem impregnados nos tempos que correm.
O interesse por identificar e revelar as ressonâncias das ideologias centrais e mesmo hegemônicas, tem levado alguns pesquisadores a buscar reconstituir a história de escolas e
movimentos que reproduzem e multiplicam ideologias artísticas e estéticas em contextos
periféricos; e outros e outras que se debruçam sobre temas insistentemente apagados
das histórias oficiais, como a educação estética feminina, ou a participação das mulheres
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em movimentos eminentemente reconhecidos no masculino. Revelam-se experiências de
ensino de artes replicadas em série, reproduzindo estéticas alheias e intrusivas; e também
experiências camufladas que, agindo nas frestas, vão rompendo a ordem dos sistemas
normativos, instaurando outros horizontes possíveis, em movimentos de respiração e sobrevida das artes.
A resistência como tema e ação de pesquisa traz para a contemporaneidade, “Uma experiência de ensino e aprendizagem da arte no limite da experiência humana” (FERNANDES,
2016), para fazer ver o que não se deseja mais viver; para alimentar as difusas convicções
que homens e mulheres veem construindo em torno do campo das práticas artísticas ao
longo dos séculos. Nos três dias de debates, foi possível transitar entre os claros e escuros
da história, num exercício atento e cartográfico de delimitação de territórios e de tentativas de abrir fronteiras entre outras áreas e campos de pesquisa.

Rever para seguir
Pensamos que não seria pretencioso dizer que o Simpósio, se não aprofundou, dado o
curto espaço de tempo, gerou em muitos de nós, propositores-participantes, o desejo de
continuar enfrentando as questões em destaque e seus desdobramentos em nossas práxis arte/educativas.
Rever criticamente as histórias vivenciadas nesse Simpósio nos leva a um tema recorrente do pensamento de Ana Mae Barbosa, isto é, buscar a história como instrumento de
auto-identificação. Pois, ainda é muito forte, o significado das palavras a seguir que veem
pautando nossas pesquisas:
O que me assustou foi descobrir que o professor de arte se pensa sem História
e História é um importante instrumento de auto identificação. Não é por acaso
que os colonizadores procuraram destruir a História dos povos colonizados.
Ignorância da própria História torna os povos mais facilmente manipuláveis.
(BARBOSA, 1986, p. 10)

Susto que veio acompanhado de indignação e questionamento – “... o professor de arte
se pensa sem história ... [?]”. Questionamento que se transformou em reflexão teórica e
constitui, hoje, um importante campo de estudo e pesquisa, que vem sendo nomeado de
História do Ensino da Arte.
Alimentados pelo pensamento de Ana Mae Barbosa, nos aproximamos do sentido de auto
-reflexividade, e essa tendência pós-moderna, como enfatiza Tomaz Tadeu da Silva (2011),
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não se identifica nem com uma atitude niilista ou cínica, nem tampouco com o descompromisso e a irresponsabilidade. Para o autor, talvez haja um maior comprometimento
e responsabilidade, pois passamos a nos autoquestionar, desprezando os dogmas e as
certezas. Ainda, conforme Silva (2011, p. 259): “Há talvez um aumento de responsabilidade, na medida em que nossas posições deixam de ter um ponto fixo e estável e ficam
constantemente submetidas à crítica e a dúvida”. Esperamos que o gesto auto-reflexivo
nos leve a novos encontros ...
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As antigas guildas articulavam ações de mestres e aprendizes, no desenvolvimento de trabalhos artísticos, empreendendo saberes técnicos, poéticos e estilísticos, além de nominar
outras cooperação em outras áreas. Estes espaços de fazeres foram, aos poucos, cedendo
lugar para o ideal romântico do artista solitário e genial em seu ateliê. Essa visão implica justamente em uma demarcação acirrada de territórios e atividades que ao longo do
tempo criaram narrativas, se não fantasiosas, poderíamos dizer espetacularizadas sobre a
prática artística, e que de certo modo desarticula um forma de operar ligada à história e a
sua própria época, que em alguns casos promoviam acirradas disputas “tecnológicas” na
construção e no modo de se conceber e enfrentar as demandas por obras de arte de uma
burguesia em franco crescimento.
Esse mito tão propalado do artista-gênio-em-seu-ateliê é talvez consequência de condições de trabalho artísticas que não estão delimitadas de modo explícito nas proposições
historiográficas mais conservadoras, colaborando enormemente para esse processo de
mistificação. Ou seja, o uso de certos aparatos ou outros mecanismos poderia ser visto
como artifício “indigno” para artistas profissionais e, portanto, estavam sujeitos a omissão
para o grande público, ou até mesmo visto como segredos profissionais que não eram
compartilhados.
A câmara escura, a câmara lúcida, os , servem para lembrar desses elementos omitidos
cuidadosamente das narrativas sobre processos artísticos históricos. O ateliê constituía-se
assim em um espaço segregado, apartado e distanciado do espectador.
Entrementes, guildas e ateliês tornaram-se célebres ambientes artísticos por reunir equipes de trabalho, que perpassaram por questões técnicas e criativas, formando profissionais voltados para atividade artística, ainda que não apenas artistas. Ainda que o ideário
romantizado do artista isolado do mundo tenha momento fecundo no simbolismo, há de
apontar o intenso trabalho de técnicos e aprendizes nos ambientes de produção artística.
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Neste contexto, em tempos contemporâneos, os laboratórios ocupam este espaço, ao
aproximar a arte da ciência e da tecnologia. Certamente não toma o lugar dos ateliês,
que permanecem com sua existência plena, mas se insere como alternativa para aquelas
vertentes de arte que lidam com processos e materiais mais propensos a este ambiente
laboratorial, como a arte tecnológica - e também a arte eletrônica, a mídia arte e suas derivações nominativas.
O Simpósio colocou em perspectiva a reflexão sobre a relevância das práticas interdisciplinares em laboratórios que abrangem a produção artística. Neste âmbito foram eleitos
temas relacionados ao relato de experiências e de formas de pensar as práticas interdisciplinares nos laboratórios, ou seja, experiências específicas quanto aos modos de fazer,
propor, inovar e compor métodos.
Foram elencados neste escopo espaços como os - espaços de interlocuções entre artistas,
técnicos, pesquisadores e comunidade local; de compartilhamento e trocas entre distintos
laboratórios, em especial no contexto das redes telemáticas; laboratórios científicos que
se abrem a propostas em arte; laboratórios multiusuários que igualmente abrange a produção artística; espaços laboratoriais como residências e a gama de ações que envolvem
equipes multidisciplinares, na perspectiva de um fazer colaborativo e interdisciplinar, incluindo mediações no ciberespaço.
Proposições inovadoras e leituras críticas sobre formatos que estão se ampliando mundialmente e que relacionam arte, ciência e tecnologia em abordagens conceituais, metodológicas, pragmáticas e operacionais foram abordadas em comunicações que se alinharam ao tema geral da edição do Encontro Nacional, ARTE: SEUS ESPAÇOS E/EM NOSSO
TEMPO, atendendo ao recorte deste simpósio, exercitando, assim, a transversalidade dos
comitês da ANPAP, a partir do tema proposto.
A ruptura histórica do “duopólio” pintura-escultura na contemporaneidade provoca alterações no espaço de operacionalização da obra. A acepção tradicional da ideia de sofre uma
transformação decorrente da observação de que as próprias “práticas artísticas” também
ocorreram “num espectro muito mais amplo de atividades” (ARCHER, 2001, p. 1) nas quais
linguagens e procedimentos “não tradicionais” são incorporados ao processo.
Partindo desse paradigma a da ideia de limite, entre espaço operativo e espaço expositivo,
observam-se transformações, que, por sua vez criam novas significações para o local da
produção e da pesquisa em arte.
O uso da palavra “Factory”, tão emblemática da ação de Warhol, pode, servir-nos de exem-
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plo para inferir que a apropriação de expressão denominativa de um local de trabalho
concentra elementos que repercutem na própria instauração da prática artística.
Não seria diferente para um entendimento das questões relativas à temática do Encontro,
que a palavra «laboratório» do latim , “lugar de trabalho” e de , “trabalhar” como convencionalmente nos referenciamos a origem da palavra e de seu uso na academia, remetenos não apenas à um estudo etimológico, mas muito mais do que isso, pretende-se (talvez) ressaltar a ideia de “topofilia” como o elo afetivo entre a pessoa e o lugar ou ambiente
físico, em uma concepção que Yi-Fu Tuan (apud OLIVEIRA, 2012) nos apresenta.
No entanto, a utilização do termo “Laboratório” em substituição à utilização do termo “atelier” (derivado do francês) – e mesmo “studio” (derivado do inglês) –, deve-se muito mais
propriamente à necessidade de enfatizar o local de produção contemporâneo como um
espaço multifacetado, pautado por situações intermidiáticas, nas quais a experimentação
e as contaminações de processos são os métodos e fundamentos para uma pesquisa inter
e multidisciplinar.
Os lugares, ainda segundo Tuan, podem se fazer visíveis por meio de inúmeros meios: rivalidade ou conflito com outros lugares e manifestações de arte
e de arquitetura. Todo lugar adquire identidade mediante diversas dimensões
espaciais, tais como: localização, direção, orientação, relação, território, espaciosidade e outras. É relevante, também, relacionar o espaço/lugar com o
tempo, pois em três momentos este se torna aqueles: tempo como movimento, sendo lugar como pausa; afeição ao lugar como função do tempo; e lugar
como tempo tornado visível ou lugar como lembrança. Em suma, lugar é um
mundo de significados organizados, a um tempo estático e a outro dinâmico;
são caminhos que se tornam lugares significativos. (OLIVEIRA, 2012, p. 12)

Interessante pensar que Tuan investe no termo “topofilia”, e posteriormente “topofobia”,
dois neologismos para se referir à paisagem, obviamente como geógrafo sua preocupação estaria encerrada neste constructo, mas como geógrafo humanista, os fenômenos
culturais também se enquadram na empatia com o território e o lugar, podendo, mais especificamente, ser relacionado com a especificidade do espaço de trabalho e das relações
humanas que ali se estabelecem.
Igualmente importante dentro de nossas próprias práticas e pesquisas acadêmicas é identificar não apenas estruturas etimológicas, mas compreender as formas de atuar historicizadas, nas quais há uma porosidade que pode entre outras definições estéticas abarcar
a ideia de :
Em estética, o termo remete a uma reflexão que deve muito a Ernst Bloch,
Gilles Deleuze e John Cage, retomada por filósofos da música como Daniel
Charles. Trata-se de pensar a obra não como resultado acabado de uma prá-
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tica, e sim como processo, a obra-processo vindo então se opor à obra-objeto
e substituí-la. (CAUQUELIN, 2011, p.148-149)

Para Cauquelin (2011) isso pode soar “banal”, em função de práticas “da arte atual” no que
concerne a “obra aberta”, ou seja aquela que nunca se conclui ou ainda calcada em sua
própria não consistência.
Assim, uma entre tantas outras questões que coexistem na produção contemporânea, interessa uma vez que mescla, conflita ou cria novos significados, que colocam em marcha
métodos e processos e/em nosso tempo.
Quando realizamos a proposta do Simpósio para o Encontro, esperávamos mesmo encontrar e refletir sobre a coexistência e complexidade das formas de atuação. O que se
verificou ser algo ainda passível de revisitações, dada a variedade do entendimento sobre
os espaços e/ou suas práticas na arte contemporânea.
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RESUMO
Neste artigo apresentamos uma síntese do Simpósio intitulado “Discursos e práticas: espacialidades em sincronias e diacronias no Ensino da Arte”, desde as motivações que levaram a propô-lo, concepções de Ensino da Arte e de Semiótica pressupostos, a ementa e
as palavras-chave apresentadas para a chamada de trabalhos, um extrato de cada um dos
doze trabalhos apresentados e, por último, estabelecemos relações com os temas do próprio Simpósio, bem como com o do 25º Encontro da ANPAP, qual seja, “Arte: seus espaços
e/em nosso tempo”.
PALAVRAS-CHAVE
ensino da arte; semiótica discursiva; espaço e tempo; regimes de interação e de sentido;
interdiscurso.
ABSTRACT
This paper presents a synthesis of the Symposium entitled “Discourses and practices: spatialities in synchronies and diachronies in Art Education”, from the motivations that have
led to come up with it, the conception of Art Education and the assumptions of Semiotics,
the summary and the keywords offered to submit the contributions, an extract from each
of the twelve papers presented and, in the end, we make relations with the themes from
the Symposium, as well as with the 25th Meeting of ANPAP, which is, “Art: it spaces and/in
our time”.
KEYWORDS
art education; discursive semiotics; space and time; regimes of meaning and interaction;
interdiscourse.
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Apontamentos preliminares
A iniciativa de propormos, pela segunda vez, um simpósio para o Encontro da Associação
Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas/ANPAP deve-se ao fato de que são escassos
os espaços para a discussão de trabalhos acadêmicos que se situam na confluência dos
campos da Arte e da Educação, associados a um terceiro, o da Semiótica. Aduz-se a isto o
fato de que os estudiosos que se inserem nessa intersecção de áreas estão vinculados a
Instituições e Programas de Pós-Graduação espalhados no país e não obstante o uso das
tecnologias para a comunicação, bem como as trocas ocorridas em bancas, ainda são espaços insuficientes para a discussão sobre a diversidade de objetos empíricos – embora o
objeto teórico seja primordialmente a construção de sentidos, bem como da exuberância
de uma matriz conceitual, teórica e metodológica em permanente revisão e desenvolvimento. Daí a relevância da abertura desse espaço, o de um simpósio no Encontro Nacional
da ANPAP, para abrigar a mais recente produção dessa hidrografia proveniente de três
caudalosos tributários, a Arte, a Educação e a Semiótica.
Quando nos referimos à Arte, queremos considerá-la em um sentido expandido, melhor
expresso pela noção de imagem, isto é, sem preconceitos, desde as imagens hoje reconhecidas como artísticas até as tidas como pertinentes à Cultura Visual e à Estética do Cotidiano, ou seja, as que povoam mais e mais a vida dos nossos estudantes, crianças e jovens.
É preciso, em especial na única disciplina do currículo que trata de outras linguagens que
não a verbal, que se fale o mesmo idioma dos jovens, que se discuta as linguagens que,
sem refletir, usam o dia inteiro, como autores ou interlocutores, sem parar. Aí se inclui,
consequentemente, as imagens audiovisuais veiculadas no cinema, na TV, na internet. Por
mais que estudiosos da Arte ou da História da Arte clássica possam criticar a entronização
de imagens estéticas do dia-a-dia na escola, mais nós professores nos damos conta de que
uma postura ortodoxa a respeito das aulas de Arte contribui para a tendência de afastamento e desinteresse de crianças e jovens em fase escolar, dado a distância da realidade
vivida por eles. É uma questão de “fazer sentido” aos jovens, e “fazer sentido” é mesmo o
objeto de estudo de semioticistas.
Embora estejamos nos situando no âmbito de uma das vertentes do Simpósio, a da Arte,
as considerações sobre esse objeto já trazem atreladas nossa concepção sobre Educação.
Trabalhamos com pressupostos de uma Educação crítica e não é por conta de considerarmos as linguagens estéticas do cotidiano também objeto de estudo que estamos condenando a Arte à banalização, ou nossos alunos à alienação: ao contrário. Acreditamos que
quanto mais familiarizados com uma postura crítica e reflexiva frente à linguagem visual
ou sincrética do cotidiano, mais os alunos estarão preparados para o acesso a textos vi-
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suais ou sincréticos complexos. Isso porque talvez não se sentiriam atraídos por tais textos se não houvesse um estágio anterior, no qual foram seduzidos pelas imagens às quais
estavam familiarizados. Nesta perspectiva, nosso referencial de estudante é a de um ser
humano vivenciando experiências para a vida, as quais, em termos de conhecimento, não
podem se restringir à alfabetização na linguagem verbal, pois é necessário um referencial
mínimo sobre aspectos em comum e aspectos distintos existentes entre diferentes linguagens, para ter acesso aos conteúdos expressos nos bens estéticos, sem o qual não se dá o
efetivo exercício da cidadania.
Quanto à Semiótica, abrimos espaço prioritariamente à sociossemiótica. Trata-se de desdobramentos da semiótica discursiva desenvolvidas por seguidores de Algirdas Julien
Greimas, o lituano desaparecido em 1992, que promoveu estudos na França acerca dos
processos de significação liderando o grupo denominado École de Paris. De um modo especial, a organização do simpósio se destinava a trabalhos fundados nas teorias postuladas por Eric Landowski, suas recentes postulações acerca dos regimes de interação e de
sentido, mas não exclusivamente, pois diversas são as vertentes semióticas, mesmo sob
a etiqueta de “semiótica discursiva”. E ainda, trabalhos não fundamentados na semiótica,
mas que apresentavam compromisso relevante ou inovador no ensino da arte, também
foram considerados e avaliados, sendo alguns deles selecionados para apresentação.

A proposição de Simpósio
Importa, então, rever as linhas principais destacadas na ementa do Simpósio, que considera o tema do 25º Encontro Nacional da ANPAP, qual seja, “Arte: seus espaços e/em
nosso tempo”, contemplando conceitos que têm estado presentes nas experimentações e
nas elaborações teóricas delas decorrentes no Ensino da Arte, o que estimulou a ideia de
proposição do Simpósio.
Trata-se de investigações que têm enfocado a reflexão sobre discursos e práticas propostos e assumidos em espacialidades distintas, em que o Ensino da Arte se insere, como em
espaços sociais comunitários, locais públicos, espaços expositivos, ambientes escolares,
de saúde, dentre outros. Envolve pesquisas que não consideram um contexto (espacial,
temporal e histórico) específico e datado, mas que concebem a arte em sua constituição
como pertencente a uma dada formação discursiva.
A Arte contêm, ao mesmo tempo, a cultura em que é produzida e deixa entrever uma outra
e diversa formação cultural. Conceitos como interdiscurso, intertexto, regimes de visibili-
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dade, regimes de interação, estesia articulam os processos de ensino e de aprendizagem
engendrados nestas práticas. Os sentidos de coletivo, de interação entre disciplinas, áreas
e campos de conhecimento encadeados, propõe um outro, ou outros modos de aprendizagem sobre arte. Considera a atuação das Artes em práticas educativas que envolvem
experiências e conexões entre textos e linguagens, bem como aquelas relacionados diretamente à realidade cotidiana das populações escolares, onde cada vez mais os produtos
das novas mídias, com predominância dos da mídia eletrônica, ocupam um espaço maior.
Além da ementa, foram apresentadas, na chamada de trabalhos, as seguintes palavraschave: Ensino da Arte; Espaço como significante; Tempo (sincronia e diacronia); Regimes
de interação e sentido; Interdiscurso.
Mediante essa ementa e respectivas palavras-chave, bem como a abertura teórico-metodológica, conceitual e temática, foi grande o número de trabalhos recebidos. Tornou-se,
pois, muito doloroso o processo de seleção, restrito pela organização do evento nacional
a apenas 12 trabalhos, distribuídos em três mesas, as quais foram organizadas a partir
dos seguintes eixos condutores, que funcionaram como subtemas: “Discursos e Regimes
de Interação e de Sentido”; “Cultura Visual: práticas e crítica”; e “Compartilhamentos no
Tempo e no Espaço”.

Trabalhos apresentados na primeira mesa:
Discursos e Regimes de Interação e de Sentido
Esta mesa reuniu quatro artigos em torno do subtema “Discursos e Regimes de Interação
e de Sentido”. O primeiro deles, intitulado “Os efeitos de sentido na videoarte Muto: tempo e espaço no discurso audiovisual”, de autoria de Analice Dutra Pillar e Tanise Reginato,
ambas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS, é parte de uma investigação
acerca de produções audiovisuais da arte contemporânea. O artigo analisa os efeitos de
sentido das estratégias de montagem como articuladoras dos discursos visuais e sonoros.
Aborda o ritmo no vídeo e no áudio na videoarte Muto e traz as leituras que um grupo de
crianças do ensino fundamental realizou desse trabalho. Fundamenta-se nos estudos da
Semiótica Discursiva, da Cultura Visual e do Ensino da Arte sobre leitura de imagens. A
análise apontou que a montagem priorizou a intensidade, a descontinuidade e a segmentação. As crianças mostraram conhecer estratégias de montagem, de edição e de manipulação de imagens e sons. As conclusões indicam subsídios para a leitura de produções
audiovisuais no Ensino da Arte, tanto nos modos de articulação das linguagens, quanto na
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compreensão de como os alunos apreendem tais produções.
O segundo trabalho com o título de “Mediação em práticas de letramento visual: programação, manipulação e ajustamento”, faz uma evidente menção à teorias propostas por
Landowski. Sua autora, Marília Forgearini Nunes, da UFRGS, acredita que olhar o mundo pode ser algo natural, descompromissado, anestesiado, ou reflexivo, atento, sensível.
Tudo dependerá da interação vivida em relação ao objeto visto, com os sujeitos envolvidos nessa prática. O objetivo do seu trabalho era refletir sobre a mediação nas práticas
de letramento visual em contextos como a escola e o museu, pretendendo o desenvolvimento sensível do olhar, o seu letramento visual. Algumas cenas de uma narrativa em
quadrinhos que tem o museu como espaço narrativo foram guias para observar o espaço,
os objetos e os sujeitos em interação. Baseados nessas cenas, explicitou regimes de interação (LANDOWSKI) e como eles possibilitam pensar o fazer mediador para que a experiência vivida transcenda o momento alcançando o letramento visual.
A seguir, Tatiana Telch Evalte, da UFRGS, mostrou aos simposistas sua investigação sob o
título de “A leitura de imagem no livro infantil: as interações das crianças”, que faz parte da
sua dissertação de mestrado. Abordou, por meio da leitura de imagem, as interações e a
mediação do livro infantil com o propósito de uma leitura mais completa, unindo o verbal
e o visual. A partir da teoria Semiótica Discursiva, conforme a autora , foi possível refletir
acerca da leitura de imagem e como ela dá subsídios para o trabalho com as crianças na
escola. Seu objeto empírico foi o livro “Feliz Natal, Ninoca!”, do qual fez leituras de imagem
e verificou a presença dos regimes de interação, que permearam o encontro das crianças
com o livro.
Por último, fez parte dessa mesa o trabalho intitulado “Fanzines em Pesquisas Acadêmicas no Brasil”, de autoria de Ruth Rejane Perleberg Lerm, da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul /UFRGS, integrante de sua tese de doutorado. Nele, com o objetivo de colaborar com pesquisas voltadas para o estudo de textos sincréticos verbovisuais contemporâneos, sua autora apresenta parte do levantamento de pesquisas acadêmicas brasileiras
sobre fanzines realizado durante a elaboração do projeto de tese de Doutorado em Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação, Faculdade de Educação, Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em 2014. Identificou em bancos nacionais de teses
e dissertações a presença dos fanzines em pesquisas de diversas áreas e em variadas posições: o fanzine como objeto de estudo, corpus de análise, meio expressivo ou proposta
resultante da pesquisa. Concluiu que número modesto de investigações voltadas aos fanzines aponta para a importância de pesquisas sobre este objeto.
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Trabalhos apresentados na segunda mesa:
Cultura Visual: práticas e crítica
A mesa seguinte reuniu outros quatro artigos abrangendo objetos de estudo que se inseriam no tema “Cultura Visual: práticas e crítica”. Iniciou com o trabalho de autoria de
Pablo Petit Passos Sérvio e Raimundo Martins, ambos da Universidade Federal de Goiás/
UFG, que tem como título “Sobre estudos críticos, arte e mercadoria: duas obras de Eugênio Merino à luz da Educação da Cultura Visual”.
Pautando-nos na Educação da Cultura Visual, como o título anuncia, seus autores defendem o valor de trabalhos artísticos e educacionais que se baseiem em investigações sobre
imagens como as midiáticas ligadas ao comércio. A partir deste pressuposto, discutiram o
momento histórico em que o ensino da arte associa-se a estudos críticos questionadores
de tais imagens, bem como sua onipresença. Defenderam ainda a ideia de que esta tradição crítica se enriquece com a defesa de dois pontos: a importância de abordagens críticas
capazes de pôr em debate os sistemas de classificação a partir dos quais se estruturam; e
o valor de produzirmos análises críticas também de obras validadas pelo campo artístico.
Demonstraram seus argumentos com interpretação de duas esculturas de Eugénio Merino.
Por sua vez, Ana Paula Sabiá, da Universidade do Estado de Santa Catarina/UDESC, em seu
texto “’Bela, recatada e do lar’: entre discurso de controle e resistência artístico-política nas
práticas contemporâneas” posiciona-se crítica, política e artisticamente sobre a polêmica
manchete intitulada “bela, recatada e do lar”, suscitada por uma declaração de Michel Temer, veiculada por uma revista brasileira. Procurou contextualizar esses adjetivos supostamente enaltecedores dentro das intrincadas estratégias de poder que perpassam as políticas de controle sociais, conforme perspectivados por Michel Foucault. De acordo com
a autora, no contemporâneo a comunidade virtual também é área de resistências, arena
imaterial de existência fluída, que foge ao controle de uma hegemonia cultural. Nesse
sentido, segundo Ana Paula , estabelecem-se novos modos sensíveis de embates e ações
no cotidiano concreto, dada a possibilidade da escolha de outras lentes para vermos a nós
mesmos não como parte da massa, mas partícipes das mudanças na arte e na vida.
Na sequência, Lucimar Bello P. Frange, da PUC de São Paulo, apresentou o trabalho “Uma
cidade e uma casa, duas exposições em fuga”, que relatava duas exposições realizadas
em Universidades Brasileiras (2014 e 2015). A primeira, “A cidade{i}móvel e a Exposição/
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Imersão – A Inteligência das Flores – a casa”, realizada na PUC/SP e a segunda, “cidade e
a casa, ruas e mapas”, que aconteceu na Universidade Federal de Pernambuco/UFPE. No
texto, ambas agregadas para se pensar as intensidades entre invenções, escapatórias e
fraturas na arte, nas culturas e na educação.
Segundo a autora, pensamos em atos e ações de/e para habitar, passear, conversar, comer, trabalhar e sustentar as artes visuais e seu ensino, ligando literatura, semiótica Greimasiana e filosofia. Artistas e arte educadores adensam e questionam as experimentações colaborativas que permeiam acontecimentos e situações “criatíveis” ancoradas na
estética do frágil e do mambembe, da fissura e do inacabamento, da lasca e do quase-insuportável.
Dando prosseguimento a esta mesa que enfocava práticas e crítica na Cultura Visual, Ivana de Macedo Mattos, da Universidade Federal do Espírito Santo/UFES, mostrou parte de
sua pesquisa de mestrado, intitulada “Museu e escola: espaços de sentidos”. O excerto
apresentado foi “Cartões postais: discursos verbais – correspondências entre as crianças
e a artista”. Sua investigação visou compreender como o Museu de Arte do Espírito Santo/
MAES atua na produção de sentidos dos estudantes, a partir das relações estabelecidas
com a escola, e, nesse proceder, como o museu compreende a arte e a escola como destinatárias de suas ações. Os textos verbais produzidos pelas crianças constituem o corpus
investigativo do trabalho apresentado, que tem como objetivo a compreensão dos discursos produzidos e inscritos nessas produções. A abordagem teórico-metodológica, analítica, inscreve-se no campo da Semiótica Discursiva.

Trabalhos apresentados na terceira mesa:
Compartilhamentos no Tempo e no Espaço
A terceira e última mesa do Simpósio “Discursos e práticas: espacialidades em sincronias
no Ensino da Arte” reuniu trabalhos em torno do subtema “Compartilhamentos no Tempo
e no Espaço” e iniciou com um trabalho elaborado em coautoria por Isabela Frade, Fátima
Branquinho, Fátima Kzam e Daniele Alves, todas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro/UERJ, cujo título era “Experiências do saber em arte e ciência – espaços verdejantes
e formas comunais”. No artigo apresentado, as autoras mostraram espaços relacionais
constituídos entre arte e ciência, a partir do olhar múltiplo de pesquisadoras-professoras
-artistas-cientistas e suas experiências com a formação docente. Trataram, ainda, da reflexão sobre a realidade de forma integrada à natureza por meio dos sentidos, do despertar
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dos modos de ser e de agir solidariamente. Postularam que o envolvimento da escola com
a comunidade é primordial, sendo adotado como eixo central do processo, onde, segundo
elas, práticas transformadoras se desenvolvem entremeando saberes escolares, comunitários e universitários, em prol do educar de forma ampla e livre, propondo a revisão do
espaço político de atuação do educador.
Saindo do espaço de uma comunidade no Rio de Janeiro e transportando-nos para outra
comunidade, na Bahia, ambas envolvidas em processos artísticos, Maria Virgínia (Viga)
Gordilho Martins, em trabalho em coautoria com Vladimir Santos Oliveira e Marivaldo
Bentes da Silva, todos da Universidade Federal da Bahia/UFBA, expôs suas experiências e
de seu grupo as quais receberam o título de “Narrativas poéticas em travessias: relato de
uma experiência em espacialidades distintas”. O trabalho refere-se ao relato de uma atividade acadêmica realizada no âmbito da disciplina “Documentos de Percurso” do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais/PPGAV da Universidade Federal da Bahia/UFBA,
conduzida por Viga Gordilho, no primeiro semestre de 2015. Tal experiência consistia na
criação de obras artísticas a partir de narrativas poéticas produzidas pelos discentes do
Programa, tendo como referência seus respectivos objetos de pesquisa. Segundo seus autores, a proposta, centrada na sincronização entre palavra e imagem, bem como na valorização dos fatos diacrônicos dos processos criativos, culminou na mostra coletiva intitulada “Narrativas Poéticas em Travessias”, promovida na Casa de Cultura e Ética - Mirante do
Solar, localizada na ilha de Itaparica - BA, na qual se deu a ação educativa “Atravessando a
Cerca de Pedras: Mapas e ImaginAções”. As travessias teóricas, bibliográficas e conceituais
que caracterizaram esta proposta fundamentaram-se em estudos de Norman Friedman,
Ligia Leite, Ferdinand de Saussure e Milton Santos.
Ainda na terceira mesa, a qual tinha como referência o subtema “Compartilhamentos no
Tempo e no Espaço”, foi apresentado o texto intitulado “Criação de lugar/espaço para o
ensino de artes visuais em ambiente hospitalar”, de Tatiana Duarte Menezes. Conforme
sua autora, para a criação de um espaço de ensino de artes visuais em ambiente hospitalar é necessário diversos agenciamentos e percursos, proporcionando a interação entre
diversas áreas e campos do conhecimento. O trabalho relatado refere-se à criação de
um espaço dessa natureza, ou seja, uma Oficina de Arte, para pacientes e acompanhantes
no Hospital Materno Infantil de Brasília – HMIB. Foram mostradas as dificuldades para sua
implantação, destacando que se trata de uma vivência relacional, a qual possibilita uma
experiência estética e a construção de novos territórios de subjetivação.
Concluindo a mesa e o Simpósio, Sandra Ramalho e Oliveira expôs seu trabalho em coautoria com Airton Jordani Jardim Filho, intitulado “Um estudo acerca da disputa pela autoria
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de manifestações intertextuais”. Tendo como objeto o fenômeno do plágio, ou seu oposto, a originalidade em manifestações caracterizadas como criação artística. Considerada
categoria jurídica, a originalidade é igualmente uma categoria estética, segundo Rabau.
Dada a presença, na arte contemporânea, de sucessivos modos de se apropriar de obras
anteriores, os autores voltaram-se para esta questão por meio de três casos (1891; 1993;
2007) e perceberam que, ao longo do tempo e do espaço, desde as cavernas, e principalmente na literatura, modos atualizados de propor um mesmo tema e ideias têm ocorrido,
sem que fossem considerados plágio. Ao questionar a necessidade de originalidade absoluta, apontaram algumas considerações iniciais, pois o estudo está em processo.

Considerações
Após essa síntese dos 12 trabalhos distribuídos conforme os eixos-condutores do simpósio, qual seja “Discursos e Regimes de Interação e de Sentido”; “Cultura Visual: práticas
e crítica”; e “Compartilhamentos no Tempo e no Espaço”, vamos retornar aos principais
questionamentos propostos pela temática do evento, para examinar se, e como, estes trabalhos atenderam às provocações feitas tanto pelo evento, como pelo simpósio em que
estão inseridos.
Ao questionar se a arte estaria, em suas práticas, eventos e instituições, oferecendo alguma experiência específica ou exercendo algum grau de sua potencialidade crítica cultural
e social, e nesse fazer, ofertando uma experiência estética diferenciada propositora de
interações sensíveis para embasar um agir no mundo, podemos destacar as distintas experiências descritas e problematizadas nos trabalhos apresentados.
A considerar as escolhas dos pesquisadores de seu corpus analítico, encontramos uma diversidade que denota uma preocupação deles, em expandir seus estudos a outras áreas,
suportes e mídias da contemporaneidade e com estes estabelecer interações tais como
as realizadas a partir de: um audiovisual, nos livros de literatura infantil, nos fanzines, nas
imagens do cotidiano, na arte contemporânea, em exposições de arte, nas relações entre
arte/comunidade e arte/saúde e nos processos de criação.
O entrelaçamento das palavras-chave conduzem e clarificam os conceitos problematizados
pelos pesquisadores. Para identificarmos as articulações entre eles utilizaremos um conceito da semiótica, o de isotopia proposto por Greimas, desde a Sémantique structurale (1966).
No quadro da teoria do discurso a isotopia caracteriza a coerência semântica do discurso e
encontra-se difundida em percursos temáticos e figurativos, tais como os que estão dissemi-
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nados nos discursos apresentados e nos valores inscritos neles. Como as palavras-chave são
escolhas do pesquisador para designar e resumir os principais temas e conceitos de um texto,
ou seja, a partir das palavras–chave escolhidas é possível identificar a temática da pesquisa
realizada, nossa escolha pelo entrelaçar destas palavras escolhidas, nos possibilitará compor
a tessitura que os 12 trabalhos realizam. Sem uma preocupação com o quantitativo, mas com
a emergência de sentido reveladas nestas escolhas, apresentaremos num ordenamento os
percursos mais recorrentes, aos menos recorrentes, e nem por este motivo menos importantes, ao contrário, pois surgem em resposta às demandas contemporâneas e possibilitam o
diálogo com outras áreas e campos do conhecimento.
O percurso da educação e do ensino da arte está presente nas palavras-chave de trabalhos
apresentados nas três diferentes mesas, assinalando ser esta a isotopia temática de interesse a ser investigada em atendimento tanto ao tema do encontro como ao do simpósio
em que estão inscritos. Pertence a esta dimensão sintagmática do texto, as isotopias figurativas que indicam materialidades e relações espaciais distintas tais como: audiovisual,
livro-brinquedo, fanzine, museu-escola; escola-comunidade, ambiente hospitalar.
A educação e o ensino da arte que tratam estes trabalhos não estão restritas às escolas,
às salas de aula, nem tampouco aos objetos presentes neste espaço. Novamente, em conformidade ao edital e à ementa do simpósio as espacialidades figurativizadas nos textos
são múltiplas, assim como as experiências que provocam.
O audiovisual, o livro-brinquedo e os fanzines são objetos de aprendizagem e de leitura a
serem apropriados e ressignificados. Contudo, se considerarmos a destinação deles, poderiam ser apontados como de lazer, não de ensino. Entrementes, o advento de imagens
no mundo ocupando os espaços sociais, marcam a presença destes e de outros suportes
e mídias na vida de cada um de nós e também na vida escolar.
Conceitos como de leitura visual, leitura de imagem, cultura visual compõem uma outra
isotopia temática presentes nas palavras-chave e apresentadas nos trabalhos das duas
primeiras mesas. Se os dois primeiros utilizam como aporte teórico metodológico a semiótica, o segundo, como o lexema indica, pertence aos estudos culturais. A leitura visual
e/ou de imagem para a semiótica é a possibilidade de reconstrução dos sentidos do texto
visual, a partir do texto apresentado. Considera a biplanaridade da linguagem e o processo interativo articulado dentro e fora do texto, ou seja entre o texto e seu contexto. O
leitor é aquele que articula os efeitos de sentido manifestos e constrói, com sua leitura os
possíveis sentidos do texto lido. Para esta teoria, as marcas culturais e a historicidade são
resgatadas no processo de leitura presentes na materialidade significante textual.
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A cultura visual se ocupa das imagens, propõe a relação entre elas e o estudo da vida na
contemporaneidade. O ponto de vista adotado, difere do da semiótica, pois o interesse
está mais no consumidor da imagem, ou como ele a vê, do que na análise dela. Mas, há
uma grande proximidade, quando estas teorias consideram a imagem como uma prática
de significação, o que permite que por meio delas possamos reconstituir histórias culturais de grupos sociais, bem como compreender as dinâmicas das relações interculturais
(MONTEIRO, 2008).
As palavras-chave composta pela palavra Arte, perpassam nos trabalhos das três mesas.
Isolada, ou acompanhada a arte apresentada é contemporânea, visual, feminista, política
e pertence ao universo das poéticas, da criação e dos processos criativos. Outra vez, a relação com o edital e a ementa do simpósio é marcada. São investigações que ultrapassam
fronteiras restritivas, e ao mesmo tempo que dialogam com outros campos do conhecimento, inserem estes ao seu próprio campo. Afinal, porque questões de gênero não eram
interesse das histórias da arte e do ensino da arte?
A ênfase na arte e nos processos de criação retoma, por outro lado, o objeto das artes
visuais. Contudo este não se isola, mas se conecta com o nosso tempo. Um tempo e uma
espacialidade pertencentes às distintas formações discursivas. O entrelaçar delas se faz
com a articulação dos interdiscursos e intertextos engendrados por estas investigações,
possibilitados pelos percursos sincrônicos e diacrônicos que teceram.
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Visual pela Université des Sciences et Technologies de Lille, França. Pesquisadora e professora da Universidade do Estado de Santa Catarina, atua na Graduação e no Mestrado em
Artes Visuais como professora e orientadora. Membro do Grupo de Pesquisa Núcleo de
Estudos Semióticos e Transdisciplinares (NEST/CNPq). Presidente da ANPAP (2007–2008).

25º

65

LINHA: Arte e os lugares de poder:
questões de gênero e de etnia
na produção artística e na
historiografia
Alexandre Santos / UFRGS
Neiva Maria Fonseca Bohns/ UFPeL
Sheila Cabo Geraldo / UERJ

Políticas do corpo como lugares de poder no campo artístico
Desde as vanguardas modernas que criticavam a moral burguesa, até a intersecção entre
arte e vida que testemunhamos na contemporaneidade, muitos são os artistas que discutem os limites do corpo relacionados ao campo simbólico e à ordem dos discursos oficiais.
De Marcel Duchamp a Hélio Oiticica, de Hans Bellmer a Gordon Matta Clark, de Ana Mendieta a Paulo Nazareth, de Marina Abramovic a Antonio Manuel, há um grande arsenal
poético que, através de diferentes meios e linguagens, assume uma verdadeira batalha
em prol da reflexão sobre o corpo como expressão que engendra pensamentos e ações
de ordem política. Deste modo, o simpósio temático Políticas do Corpo como lugares de
poder no campo artístico propõe que se pense o corpo como receptáculo e instância rebatedora de questões de ordem política. Cabem nesta discussão proposições relacionadas
à história, teoria e crítica de arte, que reflitam não somente as experiências artísticas mas
também o próprio campo da arte e suas dinâmicas no que concerne à problemática central aqui sugerida. A potência das imagens eróticas. Os usos da nudez de corpos femininos
e masculinos no campo artístico, tanto para subjugar e adequar socialmente, quanto para
romper com a ordem estabelecida e provocar rupturas comportamentais. As desconstruções dos papéis de gênero, a apresentação da violência explícita e implícita sobre o corpo,
as questões de ordem social e racial, o corpo e suas fragilidades, os lugares do prazer e a
resistência ao sofrimento, as políticas de visibilidade e invisibilidade institucional do corpo
na arte, as heranças históricas do passado escravocrata e sua repetição no cenário atual,
as memórias dos corpos infames. Ancoram teoricamente esta proposta de simpósio as
pesquisas que, de algum modo, gravitam em torno das relações entre arte e cultura visual,
arte e feminismo, arte e Teoria Queer, arte e pós-colonialismo, por se tratarem de abordagens que oferecem instrumentos para dar voz aos corpos historicamente silenciados.
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RESUMO
Este texto problematiza as experimentações nos processos de pesquisa em educação e
arte. Trata de especificidades da escrita, de escolhas metodológicas para pensar os processos de análise de uma pesquisa e modos de olhar a produção de dados. Incialmente
faremos comentários sobre alguns trabalhos apresentados em nosso simpósio e, posteriormente, faremos algumas considerações que avaliamos pertinentes sobre o tema em
questão.
PALAVRAS-CHAVE
Processos de pesquisa; educação; arte; escrita, análise e interpretação.
RESUMEN
Este texto problematiza las experimentaciones en los procesos de investigación en educación y arte. Trata de especificidades de la escritura, de elecciones metodológicas para
pensar los procesos de análisis de una investigación y modos de mirar la producción de
datos. Inicialmente haremos comentarios sobre algunos trabajos presentados en nuestro
simposio y posteriormente, haremos algunas consideraciones que evaluamos pertinentes
sobre el tema en cuestión.
PALAVRAS CLAVE
Procesos de investigación; educación; arte; escritura; análisis e interpretación.
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Sobre nossas escolhas
O 25º Encontro Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas apresentou como tema:
“Arte: seus espaços e/em nosso tempo”. Essa perspectiva buscou contemplar um panorama
significativo acerca das pesquisas e investigações realizadas na área de artes visuais ao
longo das últimas décadas. Nossa intenção ao propor um simpósio que considerasse o
“processo de pesquisa em educação e arte” a partir de uma abordagem de “escrita, análise
e experimentação”, coincidiu com o interesse do encontro, justamente pela proximidade
de diálogo entre as práticas de pesquisa, os procedimentos, as metodologias e conceitos
escolhidos para desenvolver uma pesquisa.
Entendemos que, ao pensar o campo da pesquisa em educação e arte, seus espaços e
tempos, não podemos desconsiderar as especificidades conceituais e temporais que tais
campos provocam na atualidade. Foi justamente essa provocação que nos levou à propor
este simpósio e, consequentemente, nos interessou saber como caminha atualmente,
no âmbito das pesquisas desenvolvidas nos programas de pós-graduação em educação
e artes, grupos de pesquisa e outras redes, os diferentes interesses e modos de fazer
pesquisa nesse campo. Esses modos de fazer pesquisa circunscrevem posicionamentos
metodológicos, epistemológicos e teóricos, perfazendo um conjunto articulado e mutante
de critérios.
Nesse sentido, perguntas surgiram no decorre do processo porque acreditamos que “são
as perguntas que nos incomodam, que nos provocam, que nos fazem inventar maneiras
de conhecer” (TOURINHO, 2009, p. 3350), considerando inclusive as propostas de artigos
endereçadas ao simpósio. Como determinadas pesquisas reivindicam seus critérios, suas
próprias regras de consistência, coerência, legitimidade e valor? Como são construídos os
procedimentos básicos de observação, escuta, descrição, escrita, análise e interpretação
no corpus de uma pesquisa? Tais perguntas mapearam nosso modo de olhar os textos
escritos vislumbrando possíveis conexões entre a dimensão teórica, o modo de pensar
e fazer a pesquisa. Segundo Tourinho (idem) “a ciência avança pelas perguntas que faz e
não necessariamente pelas respostas que encontra. Cada pergunta nos oferece a chance
de criar mais uma explicação para nossa relação com o mundo”. Assim, a colocação de
Tourinho acentua tanto o nosso interesse pelas perguntas quanto às possíveis respostas
que possam balizar nossa relação com o mundo e com os processos da pesquisa.

A escrita acadêmica
O que queremos quando escrevemos, quando buscamos teóricos e conceitos que nos
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ajudem a compreender e a nos relacionarmos com o que lemos, com a novidade da escrita
e do estranhamento com o objeto de estudo? Acreditamos que é dar forma a algo que se
torne mais evidente para nós mesmos, mas também para quem nos lê, o que queremos
dizer sobre aquilo que estamos estudando. E como fazemos isso? Por meio da escrita
acadêmica.
Ocupamos esses espaços da universidade e produzimos com eles linguagens, palavras e
ideias, discursos de todos os tipos. Mas ideias e palavras, assim como o pensamento, se fazem
e se produzem sem serem totalmente controlados. Isso pressupõe apostar em coisas que
sejam ditas em relação ao que ainda não foi dito, pensar o que ainda não foi pensado, ouvido,
sentido nos intervalos, articulado nas brechas entre o que já foi dito e pensado:
[...] linguagem e pensamento, são lugares em que se exercem potentíssimas
estratégias de dominação e controle, de reprodução do mesmo, mas também
são lugares de acontecimento, de diferença, de descontinuidade, de novidade,
de criação. Portanto, sempre pode ocorrer que se diga o que não está dito ou
que se pense o que não está pensado. (LARROSA, 2004, p. 308)

Em sintonia com Larrosa, podemos dizer que uma escrita acadêmica exigirá de nós
certa singularidade, um modo particular de mostrar aos outros nossos achados e como
entendemos as teorias que estudamos e os conceitos que operamos na pesquisa.
(DALMASO; GARLET; OLIVEIRA, 2016)
Marcos Villela Pereira (2013) faz uma crítica à escrita acadêmica ao nos falar sobre aquilo
que é excessivo, que é demasiadamente hermético, que afasta o leitor do texto, daquilo
que é da ordem do não negociável. O autor afirma que exageramos nas metáforas, no
controle, na perseguição daqueles autores com os quais concordamos. Afirma que a escrita
acadêmica é soberba. Concordamos que há uma escrita acadêmica que é enfadonha,
sonolenta, que diz sempre o mesmo, que usa sempre os mesmos termos e autores, que
repete, repete, repete... Mas, também pensamos que há escritas da ordem da invenção,
escritas leves que nos transportam para outros lugares, escritas que nos fazem levantar
da cadeira e levitar. Mas vale salientar que a nossa escrita não é neutra e, pelo contrário, é
contaminada pelas leituras que realizamos, pelos argumentos que usamos e pelos coletivos
dos quais participamos. Nossos textos são nossos até se tornarem públicos. Quando são
publicados deixam de nos pertencer e passam a ser do mundo. Somos cobrados pelo que
escrevemos e, em decorrência, não podemos olvidar que respondemos por isso.
Escrever é, necessariamente, forçar a linguagem, a sintaxe, porque a linguagem é a sintaxe, forçar a sintaxe até um certo limite, limite que se pode exprimir de várias maneiras. É tanto o limite que separa a linguagem do silêncio,
quanto o limite que separa a linguagem da música, que separa a linguagem de
algo que seria... o piar, o piar doloroso. (DELEUZE, 1988-1989, p. 5).
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A escrita, como esse piar doloroso, na maioria das vezes, é um processo solitário. Mas,
o curioso é que é uma solidão acompanhada de letras, de autores, de pensamentos, de
citações. A escrita é “[...] um pouco de possível senão eu sufoco [...]”, como diria Deleuze
(1992, p. 131). Escrevemos para inventar outros mundos mais interessantes, mais
desejantes, para dar vida e asas aos nossos pensamentos. Escrevemos para tirar a vida da
prisão, das normas, das regras, do proibido, para traçar linhas de fuga. (OLIVEIRA, 2015)

Sobre o pluralismo metodológico
Pensemos então um pouco sobre esse modo de escrever e fazer pesquisa. Destacamos dois
textos que, certamente nos ajudarão a pensar sobre o tema a ser desenvolvido: Luciana
Loponte (2014) em “Ensino de Artes Visuais: entre pesquisas e práticas” e Irene Tourinho
(2009) que fez um levantamento e análise sobre questões de pesquisa apresentadas
ao Comitê de Educação em Artes Visuais no encontro da Anpap de 2008. Salientamos
que no campo da pesquisa, sobretudo numa perspectiva artístico-educativa, ainda são
relativamente recentes os debates, embora crescente e visíveis nos dias de hoje. Segundo
Loponte (2014, p. 170),
Nas duas últimas décadas, um importante espaço para as discussões em torno da arte e educação foi se consolidando em Programas de Pós-Graduação
em Arte e de Educação, a partir de linhas de pesquisa especificas ou a partir de
pesquisas encaminhadas por alguns docentes. O numero de mestres e doutores com pesquisas em torno de educação e arte tem aumentado significativamente nos últimos anos, e esta produção tem desembocado em importantes associações de caráter científico do país, tais como a ANPAP (Associação
Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas), ANPED (Associação Nacional
de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação), ABEM (Associação Brasileira de
Educação Musical) e ABRACE (Associação Brasileira de Artes Cênicas).

Loponte esclarece que o espaço e as discussões que tangenciam o campo da arte e da
educação têm se consolidado, sobretudo, no contexto dos Programas de Pós-Graduação e
de associações da área. A autora ressalta a importância da criação do Grupo de Trabalho:
Educação e Arte, GT 24, que em 2008 conquistou aprovação definitiva e em 2009 iniciou suas
atividades no âmbito da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação –
Anped, cujo objetivo é tratar especificamente dessa temática. A demanda levou em conta
principalmente a ampliação do número de novos mestres e doutores na área de pesquisa
que abrange a interface Educação e Arte (LOPONTE, 2014). Essa formação têm acontecido
principalmente em Programas de Pós-Graduação em Educação, além do incremento de
Grupos de Pesquisa cadastrados no CNPq, o que segundo Loponte, privilegia de algum
modo essa temática. Nesse aspecto, uma das intenções do GT Educação e Arte é marcar
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a relevância, a necessidade de ampliar e aprofundar as discussões sobre as artes num
campo mais abrangente da educação.
A função da pesquisa em educação e arte parte do posicionamento de que é a prática
que socializa o conhecimento (SANTOS, 2007) e, consequentemente, amplia as discussões
acerca da constatação de que existem algumas características que ajudam a situar a
pesquisa de modo mais abrangente. Uma característica que favorece a ampliação do cenário
e distingue a área é o “pluralismo metodológico”, ou seja, o repúdio a qualquer tentativa
de reivindicar uma abordagem metodológica única, predominante e, consequentemente,
excludente em termos de produção de conhecimento.
Encontramos em Feyerabend (2011, p. 44), argumentação que sinaliza a relevância do
conhecimento apoiada no princípio de que “o conhecimento não é uma serie de teorias
autoconsistentes que converge para uma concepção ideal; não é uma aproximação
gradual à verdade”. Verdade, neste contexto, compreendida como espaço para
diferentes percepções, como campo de aplicações abrangentes. Isso, porque para o
nosso entendimento acerca da pesquisa em educação e arte os parâmetros ‘verdade’
e ‘conhecimento’ podem ser definidos de várias maneiras, ou seja, “como produto final
dos processos racionais, como resultado da percepção experimental, como resultado da
observação empírica etc.” (DENZIN e LINCOLN, 2006, p. 180). Verdade e conhecimento,
então, estariam na demarcação conceitual presente nos diferentes modos de pesquisa.
Segundo Denzin e Lincoln (2006), em todos os casos o referente é o mundo físico ou
empírico, resultando no engajamento racional, na experiência e na observação empírica
do investigador.
A experiência como fonte de conhecimento adquire ênfase, sobretudo, pelo aspecto
da interpretação, da descoberta e pela posição determinante do sujeito no contexto
investigativo, especialmente, quando consideramos o cenário da educação e da arte.
Bogdan e Biklen (2010, p. 49) ao apontarem características da investigação qualitativa,
levam em conta que o investigador é peça fundamental, especialmente, pelo modo como
a abordagem da investigação qualitativa exige que o mundo seja examinado
com a ideia de que nada é trivial, tudo tem potencial para constituir uma pista
que nos permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do nosso
objeto de estudo.

Concordando com Bogdan e Biklen, podemos afirmar que o argumento de que na
abordagem qualitativa “nada é trivial” exige do investigador um olhar apurado para o
contexto da pesquisa em educação e arte, um faro para captar o que ocorre ao seu redor.
Um captar que desdobra-se na percepção de si mesmo e do outro, configurando uma
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perspectiva que atende as demandas do processo de pesquisa ao mesmo tempo em
que estimula um interrogar-se contínuo, inclusive, a partir das experiências vividas como
docente. A pesquisa qualitativa envolve abertura e flexibilidade para repensar objetivos,
processos e métodos, contudo, demanda, também, um olhar de inquietação, interrogação,
reflexão em busca de interpretações sobre o mundo, a vida, o cotidiano e sobre si mesmo
(FERREIRA, 2015).
Cabe salientar que o nosso interesse ao propor o simpósio, reflete o contexto da pesquisa
qualitativa e sua importância na produção de conhecimento a partir dos fenômenos sociais
e humanos. O contexto da pesquisa, possibilita, então, constituir uma escrita, analisá-la e
interpretá-la numa perspectiva que alimenta o modus operandi de investigadores de novos
paradigmas. Paradigma como um caminho, um progresso da ciência que ocorre pela ruptura
de paradigmas enraizados, mediante discussão de teorias e métodos que permitam uma
revolução (KUHN, 2011). Essa revolução representa uma brecha em relação aos momentos
históricos e seus enfoques cientificistas, numa tentativa de apresentar um conjunto de crenças,
de visões e percepções de mundo que ensejam outras formas de trabalhar e compreender
a ciência. Nesse sentido, “[...] os investigadores de novos paradigmas partem com prazer
para o campo do conhecimento social, informados por uma variedade de pesquisas sociais,
intelectuais e teóricas” (DENZIN e LINCOLN, 2006, p. 181).
Ao mesmo tempo, reconhecemos a existência de uma diversidade de modos de construir
saber e compreensão científicos, considerando possível um olhar “perguntador” sobre o
mundo escolar, seus tempos, contratempos, ritmos, culturas, saberes e fazeres. Nesse
sentido, vale ressaltar que há também uma variedade de estratégias metodológicas que
propiciam um uso criativo dos recursos e procedimentos de investigação, inscritos em
diferentes modos de escrita, análise e interpretação.

Sobre as pesquisas do simpósio1
O pesquisador precisa ser um curioso, um perguntador que a partir de um olhar reflexivo
repense valores, posturas e procedimentos de investigação. Essa postura precisa acontecer
durante o trabalho de escrita, análise e interpretação das pesquisas, numa perspectiva
em que
[...] o pesquisador não deve ser um formalista que se apegue à letra de seu
projeto e nem um empirista para quem a realidade é o que ele vê ‘a olho nu’,
ou seja, sem o auxilio de contextualização e de conceitos. Nem um nem outro,
sozinho contem a verdade. (MINAYO, 2009, p. 62)
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Nesse caminho, o propósito que delineou o escopo das pesquisas que foram apresentadas
no simpósio, considerou justamente esse olhar perguntador sobre o que acontece, tanto na
teoria, quanto na prática, apoiando-se naquilo que a letra e o campo podem apontar como
caminho investigativo. Como exemplo, a fala de Alexandre Guimarães (UERJ)2 enfatizou a
questão sobre a produção do texto em relação ao trabalho de pesquisa no campo, ou seja,
como não tornar-se refém da escrita acadêmica num lugar que pressupõe o texto como
mediador do processo de pesquisa. Ele questiona a subordinação do texto ao processo,
no sentido que o mesmo não consegue traduzir o acontecimento da pesquisa. Segundo
argumentos do pesquisador, as palavras não são suficientes para descrever ou analisar o
processo vivenciado no campo. Ele acrescenta, ainda, que nesse caso, foi necessário buscar
alternativas para subsidiar a tradução em palavras daquilo que foi vivenciado, através de
recursos metodológicos que compreenderam o uso de mapas, enfatizando a relação texto/
imagem e mapas miscigenados correlacionando arte/cidade/natureza. De acordo com
Oliveira (2015, p. 451) “quando uma escrita está totalmente preenchida, ela não permite
intervenções, não convida a interagir e não possibilita o diálogo”. Nesse caso, podemos
compreender que os mapas serviram como mediadores, criando espaços dialógicos com
a intenção de não criar verdades absolutas que pudessem explicar tudo e sim oportunizar
outros pensamentos e reflexões.
A pesquisa apresentada por Sandro Silva de Andrade (UFPel)3, destacou uma indagação
do simpósio sobre como estão sendo percebidas, analisadas, escritas e interpretadas as
experiências de vida nos/em contextos culturais e educativos por aqueles que as vivem, as
fazem, sentem e recriam. Sandro iniciou sua fala considerando o interesse e as relações
de poder presentes nas visualidades cotidianas. Como professor de quadrinhos entende
o potencial desse instrumento no cotidiano da sala de aula. Aponta os fanzines como
artefatos repletos de histórias que apresentam o cotidiano para os alunos. Ao falar do
seu cotidiano, reporta-se a uma ideia de mapa poético entrecortado por percepções e
reflexões. Percepções e reflexões que surgem a partir da visualização de uma colcha de
lã que pertencia a sua avó. Nesse aspecto, salienta que entende o processo da pesquisa
como uma série de cortes e suturas, associando-o a própria feitura da colcha. A pesquisa
precisa dar conta de determinada questão, conceito ou ideia. Nesse sentido o investigador
lança a pergunta: que cara tem esta ou aquela pesquisa? Nessa pergunta está implícita
a compreensão de que uma pesquisa é permeada por textos que também são imagens,
trazendo situações do cotidiano. Embasado nesses elementos o autor argumenta em favor
do potencial das histórias em quadrinhos. Essa seria a “cara” da sua pesquisa? Entretanto,
ele acentua que essa modalidade de escrita a partir dos quadrinhos cria uma inadequação
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com a escrita acadêmica. Oliveira (2015, p. 444), ao discutir aspectos da escrita acadêmica,
afirma que
as palavras escritas nunca conseguem ser suficientes para expressar o que
pensamos. Sim, as palavras escritas dão corpo a noções e ideias, às nossas
sensações, aos nossos sentimentos, mas, as palavras escritas sempre ficam
em débito, ou seja, nunca dão conta, sempre falham.

Apesar de dar corpo às nossas ideias e sensações, as palavras escritas ainda ficam em
débito em relação aos sentidos, percepções e conceitos, conforme assinala Oliveira. Essa
falha da escrita em transparecer aquilo que o pesquisador pensa seria um problema para
a pesquisa? Por isso determinadas pesquisas buscam ou se prepõem a construir uma
correlação entre texto e imagem, principalmente, quando consideramos que as imagens
também pensam. Samain (2012, p. 35) nos diz que “a imagem é capaz de ideações – capaz
de suscitar ideias – da mesma forma como sabemos reconhecer esse potencial à frase
escrita ou à frase musical”. Por esta razão, talvez, as histórias em quadrinhos representem
um universo particular tanto para a pesquisa acadêmica quanto para a formação de
sujeitos, ao conjugar texto e imagem. Essa relação aparece também na apresentação
de Carolina Ramos Nunes e Elaine Schmidlin (UDESC)4 ao enfatizar a relação da imagem
com o texto, suas aproximações, correlações e distanciamentos. Sua pesquisa tangencia
a poética a partir do devaneio e do artístico presente nas proposições que realiza. Ao
possibilitar que as imagens pensem em diálogo com a escrita, alargamos o conceito de
imagem para considerar que a mesma ocupa lugar num processo vivo, participa de um
sistema de representação, ou seja, é pensante. (SAMAIN, 2012)
O trabalho de Simone Marostega (UFSM)5 parte da sua inquietação como docente no
Colégio Militar de Santa Maria. De um estado de curiosidade ingênuo para uma curiosidade
epistemológica (FREIRE, 1996), a autora explicita a sua questão de pesquisa como resultado
de um trabalho diário com os alunos do ensino médio, provocando questões relacionadas
com as vivências, os trânsitos e experiências deles. Como essas vivências e experiências
podem me afetar como docente, ela se pergunta. Segundo Simone os alunos representam,
simbolicamente, o mapa do Brasil. Trazem identidades, particularidades e universos visuais
que são percebidos e sentidos em sala de aula. São alunos de diferentes regiões que estão
ali por inúmeras razões. A pesquisadora interessa saber o lugar desses sujeitos, ou seja,
“cartografar o interstício” vivido pelos alunos, sobretudo em uma época da vida quando
a construção subjetiva se encontra a espreita – qualquer momento pode ser significativo.
Assim a pesquisa é tratada como uma “invenção de si” a partir de questionamentos que
colocam em voga o lugar dessa invenção. O shopping visto apenas como lugar impessoal
ou, seria, também, o lugar de encontro desses sujeitos? Um lugar que os iguala? Um lugar
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comum para os jovens? Essas são algumas questões desafiadoras para o pesquisador e
também para o professor, pois segundo Freire (1996, p. 85), “como professor devo saber
que sem a curiosidade que move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo
nem ensino”.
Várias questões de pesquisa apresentadas, refletem, por exemplo, a visibilidade do
trabalho docente, trajetórias de vida, tanto de alunos quanto de professores e, ainda,
práticas de formação e atuação que estão inscritas nos tempos e acontecimentos do
cotidiano. Essa potencialidade das pesquisas em educação e arte ajuda a identificar,
documentar, tornar visíveis e disponíveis a multiplicidade de significados e aprendizagens
sobre experiências vividas, narradas e representadas. São fragmentos/vestígios de
projetos de vida decorrentes de experiências, aprendizagens e reflexões, sinalizando
marcas e possibilidades de pesquisar e tornar públicas questões relevantes que as práticas
investigativas vão apontando.

Considerações
As práticas investigativas sobre o lugar e o tempo educacional que estamos vivendo
deixam evidente que é necessário ocupar esse espaço nas discussões contemporâneas
para que elas sejam transformadas escritas vividas, visíveis e compartilháveis. Como
discursos de experiência e de vida num debate público e especializado, as pesquisas em
arte e educação se juntam às discussões de políticas de subjetividade, representação,
conhecimento, tempo, memória e vida cotidiana refletindo aspectos de um pensamento
social, cultural e educacional na área de artes visuais.

Notas
1

Não temos por pretensão trazer um resumo de todas as comunicações selecionadas e
apresentadas durante a realização do encontro. Nosso objetivo e pontuar e refletir sobre
falas e questões que foram determinantes durante à apresentação e debate.

2

Apresentou o trabalho: [C]a/a/r/tografias de uma investigação em arte: entrelugares sobre a
revolução artística do morrinho e a arte-educação.

3

Apresentou o trabalho: Desterritorializações e reterritorializações na escrita autobiográfica.

4

Apresentou o trabalho: Fragmentos e aporias da paixão em pesquisa: do amor latente ao
desejo potente.

5

Apresentou o trabalho: O Colégio Militar de Santa Maria como espaço de trânsitos: universos
visuais da espera.
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