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Apresentação
O 26º Encontro da ANPAP comemorou os 30 anos da Associação com o tema ‘Memórias
e InventAÇÕES’, congregando as pesquisas teórico-práticas que vem sendo realizadas no
campo das Artes Visuais, e apresentam-se reveladoras das potências e intensidades do
nosso cotidiano. Partindo desta condição, reúne-se nesta publicação uma diversidade de
exercícios, operações, abordagens nas/das pesquisas, que proliferam uma multiplicidade
de tempos e memórias – historicidades – e instigam intervenções e apropriações de códigos
e estruturas culturais, constituindo um sentido político para a dinâmica da Arte.
Partindo do pressuposto de que a memória arquiva e acessa com intensidades distintas as
vivências e situações do mundo, das pessoas e das coisas, depara-se com a
imprevisibilidade dos trânsitos entre narrativas, que implicam articular na/com
complexidade as Histórias das Artes Visuais, como apontam Ana Mae Barbosa [USP,
UAM], Fernando Antônio Gonçalves de Azevedo [UFRPE] e Rejane Galvão Coutinho
[UNESP] no Simpósio “HISTÓRIA DO ENSINO DAS ARTES VISUAIS: CONVERGÊNCIAS
E DIVERGÊNCIAS ENTRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRIVADAS NAS MEMORIAS E
INVENTAÇÕES”. Tomando os professores no contexto do ensino, Consuelo Schlichta
[UFPR], Gerda M. S. Foerste [UFES] e Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva [UDESC]
coordenam o Simpósio “MEMÓRIAS NA/DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ARTES
VISUAIS: HERANÇAS E MEDIAÇÕES” para pensar seus processos sociais e políticos –
modalidades de agenciamento sujeito-mundo, historicizados na/pela produção material e
imaterial humana, enquanto modelos aculturados de construção e distribuição do capital
simbólico.
O pensar a História da Arte para os pesquisadores Ana Maria Albani de Carvalho [UFRGS],
Ana Maria Tavares Cavalcanti [UFRJ] e Luiz Cláudio da Costa [UERJ] no Simpósio
“PASSADOS PRESENTES: A TEMPORALIDADE HETEROGENEA NA HISTÓRIA DA
ARTE”, implica em refletir sobre as narrativas do objeto de arte, suas significações e
percepções. Neste sentido, interessa investigar outras lógicas temporais, que questionem
a institucionalização de modelos universais e dessa maneira evoquem saltos sociais,
culturais, políticos. Tomando as narrativas, como processos de atualização de códigos e
modelos de representação, os pesquisadores Alice Fátima Martins [UFG], Aline Nunes
[UDESC] e Lara Lima Satler [UFG] no Simpósio “VISUALIDADES CONTEMPORÂNEAS:
MEMÓRIAS E APRENDIZAGENS EM REDE” abordam a memória como agente
provocador das experiências, agenciamentos sujeito-mundo, que mobilizam intensidades
em devires.
As pesquisadoras Bruna Fetter [UFRGS] e Lisbeth Rebollo Gonçalves [USP] no Simpósio
“EXPOSIÇÕES E SUAS HISTÓRIAS” problematizam condições historiográficas e ações
metodológicas para compor o debate sobre as exposições enquanto locus de pensar a arte.
Ao propor discutir modos de escrita da história da Arte no Brasil, as pesquisadoras Patricia
Corrêa [UFRJ] e Vera Pugliese [UnB] no Simpósio “Historiografia da Arte no Brasil:
memórias e invenções” voltam-se para explorar os conceitos operativos e temas,

entendendo que inventariar os discursos inclui reconhecer matrizes culturais e
temporalidades vigentes.
Neste sentido, os pesquisadores Cleomar Rocha [UFG], Nara Cristina Santos [UFSM] e
Priscila Arantes [PUC-SP, UAM] no Simpósio “QUESTÕES PARA PENSAR OS
PERCURSOS DA ARTE E TECNOLOGIA DIGITAL NO BRASIL” observam os percursos e
modos de fazer da Arte e Tecnologia Digital, organizados nos mais diversos formatos e
composições, como grupos de pesquisa, centros de pesquisa, laboratórios, experiências
curatoriais. As equipes inter-multi-transdisciplinares fundamentam essas práticas artísticas.
Os pesquisadores Carlos Henrique Romeu Cabral [Université Toulouse II, IFPE] e
Madalena Zaccara [UFPE] no Simpósio “HISTÓRIA DA ARTE E MEMÓRIAS MARGINAIS
:ESQUECIMENTOS,
CONTRADIÇÕES,
FLUXOS
E
CONTRA/NARRATIVAS”
problematizam os sistemas culturais hegemônicos observando as narrativas/discursos dos
corpos/sujeitos marginais aos mesmos. É legitimar a história da arte sob a perspectiva de
grupos periféricos e seus códigos estéticos, simbólicos e práticas divergentes dos padrões
estabelecidos. Neste contexto, as pesquisadoras Maria Beatriz de Medeiros [UnB] e Maria
Luisa Fragoso questionam os corpos políticos, predominantemente femininos no Simpósio
“PERFORMANCE NA AMÉRICA LATINA: SINGULARIDADES E MULTIPLICIDADES NOS
DIÁLOGOS SUL-SUL”, e observam linhas de fuga, rupturas potenciais – multiplicidades –
para pensar a performance na América Latina.
Os pesquisadores Luiz Sérgio de Oliveira [UFF], Mauricius Martins Farina [UNICAMP] e
Marta Luiza Strambi [UNICAMP] no Simpósio “O AUTOBIOGRÁFICO, O POLÍTICO E A
DIMENSÃO CRÍTICA DA ARTE NO CONTEMPORÂNEO” observam a produção artística
contemporânea, enquanto ação crítica que credencia a complexidade da vida, em seus
mais diversos lugares, institucionais ou não.

MEMÓRIA E UTOPIA: AS FORMALIDADES DE LUGARES QUE (NÃO) EXISTEM

Ana Matos / Galeria das Salgadeiras1

Falando sobre “Utopia, hoje” — a partir de “Mensagem” de Fernando Pessoa e “A
Jangada de Pedra” de José Saramago.
Obras de Augusto Brázio, Cláudio Garrudo, Hélio Luís, Joanna Latka, Marta Ubach,
Paula Almozara, Pauliana Valente Pimentel, Rui Soares Costa, Teresa Gonçalves
Lobo eTiago Casanova, e com a curadoria de Ana Matos.
Antes de mais gostaria de me apresentar. Chamo-me Ana Matos, sou galerista e
curadora, tenho uma galeria de arte em Lisboa há mais de 14 anos, a Galeria das
Salgadeiras. Fundada a 4 de Julho de 2003, em clara associação à efémeride do
Dia da Independência, representa actualmente Cláudio Garrudo, Eva Díez, Ilda Reis,
Joanna Latka, Marta Ubach, Teresa Gonçalves Lobo e Tiago Casanova.
Desde então, já apresentámos cerca de 120 exposições, um terço das quais "fora de
portas", em parcerias nacionais e internacionais (Espanha, Grécia, República Checa
e Roménia), com museus, centros culturais e galerias privadas, bem como festivais
que incluam na sua programação Arte Contemporânea, por exemplo o Bairro das
Artes — A Rentrée Cultural da Sétima Colina, que co-organizo como membro da Isto
não é um Cachimbo. Associação; ou o In Shadow — Festival de Vídeo, Performance
e Tecnologias; ou o FOLIO — Festival Internacional Literário de Óbidos, onde
apresentámos a exposição “Utopia, hoje”, sobre a qual vos venho aqui falar. Estas
parcerias inserem-se na linha programática da galeria em abordar e aprofundar os
cruzamentos entre os diversos territórios do conhecimento e da sensibilidade. Temme interessado, em particular, as relações com a Literatura e, nesse sentido, tenho
desenvolvido diversos projectos com nomes da cultura portuguesa. Destaco os
seguintes projectos: “Imagens do Bairro”, uma exposição colectiva realizada em
2011, na qual diversos artistas foram convidados a interpretar a série “O Bairro” de
Gonçalo M. Tavares; “Quintetos” de Cláudio Garrudo, em 2014, na qual se
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exploraram as relações da fotografia com a poesia e a filosofia, bem presentes no
texto inédito de Eduardo Lourenço para esta exposição; “Grifo”, no mesmo ano, na
qual os artistas residentes apresentaram obras construídas a partir da “Mensagem”
de Fernando Pessoa; este núcleo viria a ser alargado à “Jangada de Pedra” de José
Saramago, focando na temática da Utopia, e apresentado em 2016 no FOLIO; e,
também em 2016, a exposição de Teresa Gonçalves Lobo intitulada “ENTRE NÓS” e
que partia do universo poético de Herberto Hélder.
Aproveito também o momento para agradecer o convite que me foi endereçado para
participar neste encontro da ANPAP, em particular às professoras Luísa Paraguai e
Paula Almozara. Uma longa vida à ANPAP que celebra os seus 30 anos, a este
encontro, na sua 26ª edição, e um bem-hajam a todos os organizadores,
congressistas e participantes.
Quando me convidaram para participar neste Congresso subordinado ao tema
“Memórias e InventAÇÕES”, onde o Tempo, enquanto matéria de discussão, seria
certamente abordado e de forma pertinente, quase de imediato pensei em dois
momentos do Tempo: o Passado e o Futuro, consideremos, para este efeito, o
Presente apenas como um Tempo de passagem, que quando é, já foi. Prefiro focarme nos dois Tempos que têm em si a perenidade, a imortalidade ou não estivéssemos
a falar de Arte, e esta ser um dos aspectos centrais na prática artística. Ficou, pois,
decidido que de Passado e Futuro falaria nesta palestra. Passado | Memória, é quase
uma questão semântica e de sinónimo que facilmente gerariam concordância. E o
Futuro... que conceito encontraríamos nós para esse tempo? Que projectamos, que
desejamos para o Futuro? Seja qual for a nossa religião, raça, crença, geração,
geografia, acredito que, por hipótese e no geral, o Homem aspira uma sociedade
melhor, de acordo com os critérios de cada um, o que só por si levaria a todo um
congresso onde dificilmente vingaria o consenso em torno do que é o “melhor”. Essa
sociedade melhor, mais justa, perfeita remete-nos para a ilha imaginária de Thomas
More, e juntei, assim, Futuro | Utopia, porque esta, a Utopia, vive para além de nós,
como uma miragem, sempre num tempo e num espaço avançados que estão em
relação a nós. Serão estes os pilares da minha apresentação: Memória e Utopia,
lugares que (não) existem, quais serão as suas formalidades, em que pontos de
entrecruzam dois conceitos tão antigos e que nos constituem enquanto espécie. Bem-
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vindos a esta viagem por lugares dos quais se diz não existirem. Coloco-vos a dúvida
ainda que em tom de retórica, para vossa própria reflexão. O que me parece
interessante, mais do que a lucidez da resposta, é o debate, o desafio das questões.
É tão importante olharmos para o passado e percorrermos a nossa memória,
revivermos a nossa história e a da humanidade, como é idealizarmos um projecto
político e social mais justo. E, qual fio de Ariadne, será entre estes dois pólos Passado
e Futuro, por um lado, Memória e Utopia, por outro, que muitas vezes nos iremos
perder na busca das respostas.
A memória e a utopia são lugares que, em termos cartesianos, formais e reais, não
existem, porém, é neles que habita o sonho que, como diz António Gedeão “comanda
a vida”. Têm formalidades e acepções múltiplas e subjectivas, inseridas num
determinado contexto, e tendo subjacente a cultura de cada um. É dessas
interpretações que vos venho hoje falar, em particular do olhar de 10 artistas
contemporâneos face a duas obras literárias de dois nomes maiores da Literatura
Portuguesa, Fernando Pessoa e José Saramago, que abordam, com quase 50 anos
de distância, momentos importantes da História de Portugal e que fazem parte da
nossa memória e utopias colectivas. São elas “Mensagem” de Fernando Pessoa
publicada em 1934, e “A Jangada de Pedra” de José Saramago publicada em 1986.
Não foi só a qualidade extraordinária, que é indiscutível, que me levou a estas obras.
Foram antes as discussões filosóficas que lhes estão subjacentes: o olhar para o
Passado para melhor entendermos o Presente e discutirmos o Futuro, foi o olhar
atento ao Outro e às suas sensibilidades, tão diferentes de Nós, mas que nos ajudam
a melhor entender o Mundo. Este foi também o desafio lançado aos artistas para,
juntos, construirmos este projecto, a que chamámos “Utopia, hoje”.
“A Europa jaz, posta nos cotovelos” fitando uma península que ao despegar-se do
velho continente, rumo ao Sul, se tornou numa ilha que, como o próprio Saramago
dizia ao falar deste seu romance, “é uma utopia”. O projecto “Utopia, hoje”,
apresentado pela primeira vez no FOLIO, em 2016, propõe um diálogo entre estas
obras, pelos olhos de Augusto Brázio, Cláudio Garrudo, Hélio Luís, Joanna Latka,
Marta Ubach, Paula Almozara, Pauliana Valente Pimentel, Rui Soares Costa, Teresa
Gonçalves Lobo e Tiago Casanova. Cada um destes artistas concentrou a sua alma
e pensamento nos aspectos que mais lhe interessavam, sejam estéticos, históricos,
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geográficos ou políticos, apresentando múltiplas leituras e interpretações, que não
devem ser entendidas como ilustrações, porque estão além dos textos literários, ainda
que por eles inspirados. Uma reflexão sobre esse lugar que não existe, essa, dir-seia, porventura, não-possibilidade de um mundo perfeito e ideal que Thomas More
ensejava na sua obra “Utopia”.
Na Arte procuramos, não raras vezes, sinais que nos ajudem a revelar o mundo em
que vivemos, a contextualizar o passado, e a perspectivar um futuro que, ainda que o
ditado diga que “a Deus pertence”, aos Homens cumpre.
E neste sentido, artistas, escritores, filósofos, pensadores possuem a capacidade
extraordinária de criar novos territórios repletos de sensibilidade, de beleza, da
essência da natureza humana, onde a imaginação se dilui no nosso espírito para que
aceitemos o convite para uma viagem, auspiciosa seja ela.
A “Mensagem”, num registo de epopeia, como “Os Lusíadas” de Camões, contam a
história de Portugal, em 44 poemas, sobretudo no período dos Descobrimentos, um
momento em que Portugal desempenhava um papel fundamental na geografia
mundial, a nível económico e político. 400 anos depois, dá-se, em 1986, a integração
de Portugal na, então, Comunidade Europeia, depois da ditadura de Salazar que
deixou marcas profundas na sociedade portuguesa. Apesar da recente adesão, “A
Jangada de Pedra”, onde a Península Ibérica se desprende do continente europeu e
ruma a África e à América, revela um já esvaziar do sonho europeu, e a antecipação
de uma utopia que, do ponto de vista do seu autor, já tinha fracassado. Saramago
defende uma nova Europa, questionando a ideia de “cultura única”, e propõe que esta
se vire para o Sul, e onde a ética fosse o pilar para serem assumidas as
responsabilidades nos processos de colonização e descolonização nestes países.
“Todo futuro es fabuloso” — Alejo Carpentier
Augusto Brázio apresenta um díptico da série “Bang!”, uma deambulação pelo
Portugal mais profundo e tradicional, onde, em certa medida, se confrontam o
imaginário de um passado já, então, salazarento com o lustre que projecta para um
outro “tempo novo”. De Rui Soares Costa chega-nos um desenho a tinta sobre papel
que nos remete para o sismógrafo de Pedro Orce, de onde se poderiam partir todas
as ondas do dito aparelho na busca de uma outra ordem. Paula Almozara nestas
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suas paisagens fragmentadas e ficcionadas revela-nos como poderia ser a deriva
desta península transformada em ilha, qual praia do Norte onde Joaquim Sassa
lançou a pedra. Tiago Casanova com a instalação “Is it a Revolution?... Ou just bad
weather?!” retrata, de forma real, uma catástrofe natural, ao mesmo tempo que, com
a sua pertinente interrogação, nos transporta, metaforicamente, para um momento de
revolução, a lembrar outro “Mau-Tempo” também ele em busca da libertação. “The
devil fools with the best laid plan” de Hélio Luís leva-nos a esse território, algures,
quiçá, entre África e a América do Sul, numa aparente contradição de conquista e
rendição, onde se sente esse grito a reclamar que a utopia pode, ainda que
paradoxalmente, ser possível.
“Mas a frase [Nous aussi, nous sommes ibériques,] saltou as fronteiras, e depois de
as ter saltado verificou-se que afinal já aparecera também nos outros países, em
alemão Auch wir sind Iberisch, em inglês We are iberians too, em italiano Anche noi
siamo iberici, e de repente foi como um rastilho, ardia por toda a parte em letras
vermelhas, pretas, azuis, verdes, amarelas, violetas, um fogo que parecia
inextinguível, em neerlandês e flamengo Wij zijn ook Iberiërs, em sueco Vi ogsã er
iberiska, em finlandês Me myöskin olemme iberialaisia, em norueguês Vi ocksã är
iberer, em dinamarquês Ogsaa vi er iberiske, em grego Eímaste íberoi ki emeís, em
frísio Ek Wv Binne Ibeariërs, e também, embora com reconhecível timidez, em polaco
My te• jesteoemy iberyjczykami, em búlgaro Nie sachto sme iberiytzi, em húngaro Mi
is ibérek vagyunk, em russo Mi toje iberitsi, em romeno Si noi sîntem iberici, em
eslovaco Ai my sme iberèamia. Mas o cúmulo, o auge, o acme, palavra rara que não
voltaremos a usar, foi quando nos muros do Vaticano, pelas veneráveis paredes e
colunas da basílica, no soco da Pietà de Miguel Ângelo, na cúpula, em enormes letras
azul-celestes no chão da Praça de São Pedro, a mesmíssima frase apareceu em latim,
Nos quoque iberi sumus, como uma sentença divina no majestático plural, um
manetecelfares das novas eras, e o papa, à janela dos seus aposentos, benzia-se de
puro espanto, fazia para o espaço o sinal da cruz, inutilmente, que esta tinta é das
firmes, dez congregações inteiras não bastarão, armadas de palha-d’aço, lixívia,
pedra-pomes e raspadeiras, com reforço de diluentes, vão ter aqui trabalho até ao
próximo concílio.
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Da noite para o dia a Europa apareceu coberta destas inscrições. Aquilo que ao
princípio talvez não tivesse passado de um mero e impotente desabafo de sonhador,
foi alastrando até tornar-se grito, protesto, manifestação de rua.”
(“A Jangada de Pedra”, Porto Editora, 2015, p. 165-166).

“Mens agit molem” — em latim “A mente comanda o corpo”

Em "À Noite", Marta Ubach explora os ambientes nocturnos e misteriosos da
"Mensagem", neste nevoeiro monocromático, numa barca solitária que navega pelo
desconhecido. Teresa Gonçalves Lobo inspirou-se na última estrofe do poema a D.
Fernando: "E eu vou, e a luz do gládio erguido dá / Em minha face calma. / Cheio de
Deus, não temo o que virá, / Pois, venha o que vier, nunca será / Maior do que a minha
alma." Em “Intervalo”, Joanna Latka retrata, através desta mulher, um país que se
encontra (sempre) à espera do "D. Sebastião", partido que foi e perdido no nevoeiro
ficou. A obra de Pauliana Valente Pimentel remete para as descobertas de Afonso
de Albuquerque, referido em "Mensagem" como a "A outra asa do grifo", e cuja
influência ainda hoje persiste nas indumentárias destas mulheres do Irão. Em
"Trindade", Cláudio Garrudo registou, numa atmosfera de sonho e de viagem e em
três momentos distintos como a obra de Pessoa (presente, passado e futuro), o quarto
onde o escritor viria a falecer, no Hospital St. Louis, em Lisboa.
“A Europa jaz, posta nos cotovelos:
De Oriente a Ocidente jaz, fitando,
E toldam-lhe românticos cabelos
Olhos gregos, lembrando.

O cotovelo esquerdo é recuado;
O direito é em ângulo disposto.
Aquele diz Itália onde é pousado;
Este diz Inglaterra onde, afastado,
A mão sustenta, em que se apoia o rosto.
Fita, com olhar esfíngico e fatal,
O Ocidente, futuro do passado.
13
MATOS, A. Memória e utopia: as formalidades de lugares que (não) existem

O rosto com que fita é Portugal.”
(“Mensagem”, Fernando Pessoa, Relógio d’Água, 2013, p. 43).

Alegorias contemporâneas que representam essa ou essas utopias que Fernando
Pessoa e José Saramago abordam nestas suas obras de referência, “Mensagem” e
“A Jangada de Pedra”, e que falam do tempo que é também o “nosso” já que, afinal e
sempre, “É a hora!”. 501 anos passados da publicação de “Utopia” de Thomas More,
83 anos da “Mensagem” de Fernando Pessoa e 31 anos de “A Jangada de Pedra” de
José Saramago, que sentidos encontraremos, hoje, para a palavra Utopia? O nãolugar, no seu sentido etimológico, a projecção de um mundo que reclamamos melhor,
porque mais justo e belo? Com esta proposta artística, propõem-se, pois, reflexões de
cariz estético e artístico, mas também político e social em torno da Utopia, porque
como dizia Victor Hugo: “Não há nada como o sonho para criar o futuro. Utopia hoje,
carne e osso amanhã”. Memória e Utopia, dois instrumentos que deveríamos exercitar
mais vezes ns procura de melhores e mais belos sentidos para a Vida e para o Mundo,
ou não fosse a Arte esse lugar onde tudo é possível.

1

Palestra apresentada em 28 de setembro de 2017 no 26ª Encontro da ANPAP (Associação Nacional
de Pesquisadores de Artes Plásticas, Brasil), com a mediação de Ana Letícia Fialho (Diretora do
Departamento de Estratégia Produtiva Secretaria da Economia da Cultura/Secretaria da Economia da
Cultura/Ministério da Cultura. Doutora em ciências das artes e da linguagem pela Escola de Altos
Estudos em Ciências Sociais de Paris (EHESS), mestre em gestão cultural pela Universidade de Lyon
II e bacharel em direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul).
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HISTÓRIA DO ENSINO DAS ARTES VISUAIS: CONVERGÊNCIAS E
DIVERGÊNCIAS ENTRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRIVADAS NAS MEMORIAS E
INVENTAÇÕES

Ana Mae Barbosa / USP, UAM
Fernando Antônio Gonçalves de Azevedo / UFRPE
Rejane Galvão Coutinho / UNESP

RESUMO
O texto faz uma reflexão sobre o contexto no qual se inserem hoje as pesquisas no campo
da História do Ensino das Artes Visuais no Brasil dando relevo aos trânsitos entre o
Modernismo e o Pós-Modernismo e a problemática das práticas descolonizadoras.
PALAVRAS-CHAVE
História do ensino de artes visuais; Modernismo e pós-modernismo; descolonização.

ABSTRACT
The text reflects about the context in which researches in the field of the History of Teaching
of Visual Arts in Brazil is currently taking place, highlighting the transitions between
Modernism and Postmodernism and the problematic of decolonizing practices.
KEYWORDS
History of teaching of visual arts; Modernism and postmodernism; decolonization.

Primeiras palavras
Toda luta pela autonomia é, antes de mais nada, um processo
iniciado na subjetividade, mas que não termina, de maneira
nenhuma, na esfera subjetiva. A luta pela autonomia do indivíduo
não conduz, em hipótese alguma, ao individualismo, ou seja, não o
leva a uma forma de vida voltada para si e para seu mundo próximo,
íntimo e familiar (no sentido da moralidade burguesa). O processo de
singularização somente tem sentido quando culmina na superação
do individualismo pela nova aliança do indivíduo com novas formas
de vida e novos vínculos comunitários (Guilherme Castelo Branco,
2010, p. 325).

As palavras, do filósofo brasileiro, Guilherme Castelo Branco (2010) reelaboradas a
partir do pensamento do filosófico francês, Michel Foucault, de certo modo traduzem
o que ocorreu no Simpósio 1. Isto é, durante as três sessões a luta dos
coordenadores, juntamente com os apresentadores de pesquisa e os interessados
no debate, foi marcada pela busca de superar o individualismo, instaurando o
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respeito e a valorização pelo tema de cada pesquisa, pela postura de cada
pesquisador e por cada um dos interessados em debater. O que pode ser pensado
como uma prática alinhada ao processo de singularização.
Assim, os temas das pesquisas foram organizados de modo a possibilitar uma
atitude dialógica entre todos os participantes. Como diz Castelo Branco: o processo
de singularização só ganha sentido quando buscamos superar o individualismo.
Ao privilegiar, nesse contexto inventado e reinventado durante os três dias do
simpósio, uma análise da História do Ensino das Artes Visuais por meio do debate
aberto, acolhendo e valorizando os variados pontos de vista expressos pelos
participantes-autores em diálogo com os participantes-interlocutores – esse simpósio
– possibilitou mais a elaboração de questões pertinentes do que de pensamento
conclusivo, ou seja, constituiu-se de três momentos de debate aberto e plural, em
que o ponto mais importante foi marcado pelas questões geradas, voltando-se mais,
nesse sentido, para o gesto de refletir do que para o gesto de julgar o passado.
Estabelecendo-se como portal gerador de possibilidades.
O debate pôde ser qualificado, desse modo, como aberto e plural, pois, as
pesquisas apresentadas, também, refletiram a diversidade de aspectos históricos.
Gesto que exigiu dos pesquisadores um olhar para os trânsitos entre o Modernismo
e o Pós-Modernismo sem quebra, ou seja, enfrentar as questões suscitadas no
contexto dos trânsitos de maneira complexa, o que significa não olhar para esses
trânsitos como passagem de um ponto menos para um ponto mais. Daí a
complexidade de temas e de visões.
Trânsitos entre Modernismo/Pós-Modernismo
Há um aspecto do pós-modernismo apontado pelo filosofo Rafael Haddock-Lobo,
que não pode deixar de ser enfatizado. Diz ele:
[...] os chamados filósofos ‘pós-modernos’ [...] são herdeiros de um
mundo fragmentado, marcado pela queda dos grandes discursos e
das grandes pretensões de sistematização, como definiria Lyotard. O
que parece interessante aqui sublinhar é que em Foucault, Deleuze e
Derrida, a sombra nietzschiana torna-se bem mais distinta [...]. [...] e
este ‘retorno a Nietzsche’ marca justamente o tempo em que as
grandes narrativas perdem seu sentido e que, talvez, o que se deva
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aprender com a arte é não mais sistematizá-la ou classificá-la, mas
justamente o contrário: a possibilidade de conviver com o precário e
o fragmentado, o que estaria muito mais próximo do que se poderia
chamar de ‘real’ do que qualquer especulação filosófica que pretenda
conceituar ou organizar a realidade em compartimentos bem
definidos. (HADOCK-LOBO, 2010, p.10)

O retorno ao pensamento nietzschiano, de que fala Haddock-Lobo, é importante
ressaltar porque tanto a Arte quanto o gesto de refletir sobre a História das Artes
Visuais, no contexto do que estamos chamando de trânsitos entre Modernidade/PósModernidade requer lidar com a fragmentação, o precário, o que se desfaz no ar, ou
seja, com a complexidade.
A complexidade dos trânsitos entre Modernismo/Pós-Modernismo, também, pôde
ser observada nos temas das pesquisas, pois tivemos em cena trabalhos sobre
aspectos significativos do Movimento Escolinhas de Arte, personagens históricas
importantes, tais como: Noemia Varela e Tom Hudson. Do modernismo mais amplo
o destaque foi para Mario de Andrade e suas pesquisas que antecipam posições
frente a mediações culturais; assim como as tentativas de rasgos pós, como a
Semana de Arte e Ensino de 1980 na USP, que pode ser considerada a abertura
pós-modernista no campo da Arte/Educação em nosso país; passando por
questionamentos sobre a cibercolonização, a epistemologia descolonizadora e sobre
as questões de gênero na Bauhaus, fato que trouxe para o debate as relações das
Artes Visuais com o design.
História do Ensino da Arte no Brasil: Colonialismo X Pós-colonialismo
A História do Ensino da Arte no Brasil vem discutindo os desafios que enfrentamos
para conciliar os conteúdos acadêmicos com a prática profissional e propor uma
“descolonização dos esquemas” com que ordenamos o mundo sem receitas, sem
preconceitos e sem ódios. Não se trata de abandonar o diálogo internacional, mas
realmente dialogar com os colonizadores e com valores e práticas que
transformamos ao longo do tempo e se tornaram nossos.
Precisamos enfrentar o FANTASMA do Neocolonialismo e só a História pode nos
conscientizar.
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A discussão do neocolonialismo é evitada com ardor pelos colonizadores e pelos
colonizados. Uma de nossas tarefas é apontar no discurso contemporâneo o DNA
do velho e romântico colonialismo. Só o enfrentamento político pode neutralizar o
processo colonizador vestido de romantismo e de excesso de autoestima do
colonizador.
É preciso não esquecer que a destruição colonizadora foi sempre feita em nome da
civilização, do cristianismo, daqueles que se achavam os superiores, os escolhidos e
continua sendo por aqueles que pensam serem mais inteligentes, mais sábios e,
portanto, mais poderosos.
Padre António Vieira, em um sermão, disse aos pobres que não lamentassem a
fome, porque magros, seriam menos devorados pelos vermes e defendia a
escravidão dos negros, que deveriam ser gratos pelo cativeiro que os retirava das
brenhas da gentilidade em que viviam para serem instruídos na fé, seguros da
salvação eterna. A gloria deles estava na condição de escravos.
O diálogo internacional só se dá quando nos vemos como iguais nem como aquele
que salva, nem como o que precisa ser salvo, nem como aquele que conduz, nem
como aquele que é conduzido A pesquisa histórica ilumina as relações de poder,
tornando-as visíveis.
A contribuição do foucaultiano
Podemos dizer, assim, que a partir desse ponto de vista as relações entre podersaber podem ser questionadas no contexto dos processos de ensino e dos
processos de aprendizagem no campo das Artes Visuais. E ancorado em
Arqueologia das Ciências e História dos Sistemas de Pensamento, trabalho que
compõe a coleção Ditos & Escritos, organizada no Brasil, pelo filósofo Manoel
Barros da Motta (UFRRJ), que na apresentação do volume II, destaca:
A intervenção teórico-ativa de Michel Foucault introduziu também
uma mudança nas relações de poder e saber da cultura
contemporânea, a partir de sua matriz ocidental na medicina, na
psiquiatria, nos sistemas penais e na sexualidade. Pode-se dizer que
ela colabora para efetuar uma mudança de episteme, para além do
que alguns chamam de pós-estruturalismo e pós-modernismo (2008,
p. V).
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Repensar, nesse sentido, a matriz colonial de cultura (brasileira) por meio de uma
visão pós-colonialista é estabelecer, conforme o pensamento foucaultiano, uma
ruptura epistemológica, pois, como toda matriz colonial, essa estabeleceu o que são
os códigos do poder e do saber, isto é, nomeando quem tem direito de acesso a tais
códigos, quem possui vez e voz e autoridade legitimada para dizer, neste caso, o
que é arte e o que não é.
Proposição de continuidade
O diálogo crítico entre convergências e divergências no âmbito das políticas públicas
e privadas foi o fio que conduziu o debate, favorecendo ao grupo envolvido no
Simpósio 1, ao final das três sessões, a construção de um repertório de questões,
fato que levou o grupo de interlocutores a propor a continuidade desse simpósio no
próximo congresso da Anpap, o que consideramos como uma avaliação positiva e
instigante, encorajando-nos a propor um novo simpósio em 2018.
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MEMÓRIAS NA/DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ARTES VISUAIS:
HERANÇAS E MEDIAÇÕES
Consuelo Schlichta / UFPR
Gerda M. S. Foerste / UFES
Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva / UDESC

Memórias fazem parte da Formação de Professores de Artes Visuais e, enquanto
processos sociais que engendram novas práticas, instrumentos e materiais, não se
restringem a reminiscências de um passado longínquo. Memória não é sinônimo de
objetos guardados em arquivos e acervos. A memória está relacionada
intrinsecamente ao processo histórico de produção material e imaterial da existência
humana. Revisitar a gênese dos objetos em sua relação com seus usos e com os
modos de sua produção nos diferentes contextos, implica buscar as memórias
inscritas no passado dos sujeitos em questão, para ressignificá-los no presente e
projetar ações futuras. Nessa lógica, optamos por revisitar o conceito de memória na
dimensão histórica (LEGOFF, 1994), social (HALBWACHS, 1994, 2004) e política
(MARX E ENGELS, 2010).
Com isso, organizamos o texto em três partes que se complementam: inicialmente
explicitamos o conceito de memória, considerando alguns princípios do Materialismo
Histórico-Dialético, ou seja, sem esquecer o papel da escola na distribuição do
capital simbólico (BOURDIEU, 1999), que a valorização ou não de uma determinada
memória e da história escrita guarda íntima correspondência com o sistema
econômico, político e social vigentes e as relações entre produção e reprodução
cultural e social, etc. Depois, apresentamos síntese dos artigos apresentados i, sem
esquecer que a escrita revela sujeitos e contextos diferentes, ainda que todos tratem
de conteúdos relativos a memórias na formação e da formação de professores de
Artes Visuais, das heranças e das possíveis mediações.
O Materialismo-Histórico-Dialético e as Memórias
Investigar memórias implica discutir e denunciar a estratificação social que
estabelece relações desiguais entre os sujeitos, grupos étnicos e classes, em
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especial as diferentes formas de ocultação e esquecimento que submetem as
memórias de grupos minoritários, entre eles os professores de arte. Porém, não é
tarefa fácil construir respostas, dentre as interrogações, à pergunta central nesse
simpósio: como se produz socialmente a memória da/na formação de professores de
arte?
Quer dizer, não basta fazer um inventário de nosso patrimônio rico de recordações,
histórias de sucesso ou fracasso. Na verdade, pensar a memória, a partir do
Materialismo Histórico Dialético coincide com a necessidade de se pensar as
relações entre o universal e o particular, que passa pela crítica a ideia de cultura e
arte únicas e pela difícil tarefa de refletir sobre ambas como a totalidade das ações
vivas de todos os homens e mulheres.
A memória, segundo Aleida Assmann (2011, p. 128), pode ser concebida como “um
recipiente para o saber que se deve coligir e preservar”, nesse caso, seria uma
espécie de “armário espiritual”, um lugar “sede da memória”. Aliás, o termo
thesaurus “refere-se tanto ao conteúdo quanto ao recipiente”, de forma que
estendendo esse raciocínio ao termo coração, enquanto sede da memória, pode-se
dizer que ele é um tipo de “refúgio seguro e confiável” dos saberes transformados
pela memorização em sabedoria. Assmann (2011, 130), muito apropriadamente,
lembra da caixinha de Dario, uma pequena caixa prateada, com jóias, que
Alexandre, o Grande, confiscou entre os tesouros do rei Dario e nela guardou dois
livros de Homero. Tal o valor desses dois livros, duas jóias também raras, que
Alexandre carregava um deles por onde quer que fosse e o outro guardava sob o
próprio travesseiro à noite.
Caixinha e jóias têm uma relação emblemática com a memória e a
recordação. A caixinha associa a memória a refúgio, proteção e
recipiente; a jóia designa o conteúdo precioso da recordação, que
cabe assegurar e proteger. A arca do tesouro está ali para fechar a
sete chaves algo que não se quer perder – e tem-se aí uma imagem
cara a quem tenciona figurar o desejo de eximir certas recordações
da efemeridade a que estão expostas e livrá-las da decadência e do
esquecimento. (ASSMANN, 2011, p. 133).

A preciosa caixinha de Dario e seu valioso tesouro evidenciam também: primeiro, a
“seleção, cultivo e identificação pessoal com determinados conteúdos da memória”;
segundo, a substituição de “valores materiais por valores culturais”, ou seja,
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“Alexandre troca pérolas por Homero”; em terceiro lugar, “duas culturas ora se
entrecruzam, ora se cindiram”, por meio da mudança de épocas; por fim, por meio
da literatura e da arte, tradições culturais diversas e identidades religiosas
diferentes, ou seja, Atenas ou Jerusalém harmonizam-se (Idem, p. 133-134. Itálico
do autor).
A memória pode também ser pensada a partir da História, porém pode-se
compreender ambas “como dois modos complementares de recordação”, cujas
características mais significativas são, no caso da memória: “referências ao grupo, à
seletividade, à vinculação a valores e à orientação ao futuro. As ciências históricas,
por sua vez, são uma memória de segunda ordem, uma memória das memórias, que
acolhe em si aquilo que perdeu a relação vital com o presente” (Idem, p. 147).
Halbwachs, no entanto, evidencia traços que distinguem memória coletiva de
história. Para ele:
O mundo histórico e como um oceano onde afluem todas as histórias
parciais. [...] A história pode apresentar-se como a memória universal
do gênero humano. Mas não existe memória universal. Toda
memória coletiva tem por suporte um grupo limitado no tempo e no
espaço. Não se pode concentrar num único quadro a totalidade dos
acontecimentos passados senão na condição de desligá-lo da
memória dos grupos que deles guardavam a lembrança, romper as
amarras pelas quais participaram da participavam da vida psicológica
dos meios sociais onde aconteceram, de não manter deles senão o
esquema cronológico e espacial. (HALBWACHS, 2004, p. 90).

Evidentemente, na memória coletiva mantém-se a singularidade de um grupo
enquanto a memória histórica tende ao universal; a memória coletiva trata de
memórias de grupos, são plurais, porém, a memória histórica, por sua perspectiva
organizadora, sistematizadora, tem a capacidade de partir do plural e chegar a uma
narrativa, no singular. Conforme Halbwachs (2004)
[…] cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória
coletiva e este ponto de vista muda conforme o lugar que eu ocupo, e
que este lugar mesmo muda segundo as relações que mantenho
com outros meios [...]. (p. 51)

Não se pode esquecer, contudo, que a memória não mora no passado nem coloca o
presente de outra forma; pode ser afetiva, por exemplo, nossa formação desde a
infância, mas não só. Tem também uma obrigação econômica: contar histórias, os
mortos, preservar documentos, antiguidades, fotografias, etc. Porém, entendendo a
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história como devir do homem; como produto da prática concreta do homem; como
um processo, não podemos jamais esquecer que a memória coletiva e a memória
histórica estão intimamente ligadas e guardam, ambas, a vida das sociedades em
seus múltiplos aspectos. Para LeGoff (1994),
A memória, na qual cresce a história, que por sua vez a alimenta,
procura salvar o passado para servir ao presente e ao futuro.
Devemos trabalhar de forma que a memória coletiva sirva para a
libertação e não para a servidão dos homens (p. 471)

Nesse sentido, é fundamental incorporar as duas dimensões em uma reflexão que
se quer filosófica sobre as seguintes problemáticas: que memória existente retira o
ensino da arte e a educação do passado inserindo-o no presente? Que memória se
guarda e quais as perspectivas para o futuro? Que memória afetiva se guardou e
que obrigações econômicas se garantiram? O que se preservou e que história
conta? Que perspectivas históricas se colocam como devir, como produto da prática
concreta do homem e se tem produzido neste processo?
A memória põe-se, enfim, como reflexão/ação do presente, em cultivo do passado e
projeção do futuro. Depois, conforme Gilberto Velho (1994, p.101),
[...] se a memória permite uma visão retrospectiva mais ou menos
organizada de uma trajetória e biografia, o projeto é a antecipação no
futuro dessas trajetória e biografia, na medida em que busca, através
do estabelecimento de objetivos e fins, a organização dos meios
através dos quais esses poderão ser atingidos.

Pois bem, durante três dias no final do mês de setembro de 2017, em Campinas,
debatemos amplamente o tema, sintetizado no título do simpósio – Memórias na/da
formação de professores de Artes Visuais: heranças e mediações –, com
pesquisadores de diferentes programas de pós-graduação em Artes e em Educação.
Os trabalhos efetivamente apresentados e discutidos durante o encontro constituem
banco de dados para a análise desenvolvida neste artigo, assim como o registro do
debate e as rodas de conversas ofereceram ricos elementos para a discussão que
segue.
Os estudos e investigações realizadas pelos professores, artistas e pesquisadores
que integram o Observatório da Formação de Professores de Artes Visuais analisam
as diferentes mediações das memórias na formação docente.
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Memórias da e na Formação de Professores de Arte: discussões realizadas no
simpósio 2
O simpósio proposto fomentou reflexões sobre os lugares de memória enquanto
espaços

da

formação

docente.

Ao

mesmo

tempo,

propôs

discussões

contextualizadas acerca das memórias enquanto espaços de conflitos sociais (Bosi,
1987 e Pollak, 1989), com afirmações e ocultamentos.
Destacamos em nossa interlocução as contribuições da Pós-Graduação na
sistematização de estudos sobre os lugares de memória sobre a formação docente e
sobre a utilização da fotografia, vídeos, objetos e instalações no cultivo da memória
docente de artes.
Interessou-nos propor o simpósio com o objetivo de aproximar discussões da
academia com escolas, museus, centros de memória e institutos históricos e,
sobretudo, nos processos de formação inicial e continuada de professores.
Especialmente buscamos fomentar a reflexão sobre a formação docente e os
diferentes contextos de produção de memórias. O debate se estabeleceu a partir
das diferentes perspectivas epistemológicas de inventariar, cultivar e publicar para
projetar criar e recriar a sociedade.
O primeiro dia de discussões no simpósio iniciou-se de forma fecunda e provocativa.
A pesquisa intitulada CAPITAL CULTURAL E ENSINO DE ARTE: MEMÓRIAS E
TRAJETÓRIAS

SOCIAIS

DE

PROFESSORES

DE

PETROLINA/PE

E

JUAZEIRO/BA, de Janedalva Pontes Gondim, abordou um estudo sobre o capital
cultural dos professores que lecionam Arte em Petrolina/PE e Juazeiro/BA, a partir
de conceitos de Boudieu. Discutiu as memórias e trajetórias sociais de professores
na aquisição do capital cultural (BOURDIEU, 1999). A pesquisa é recorte de tese de
doutoramento e defende que quanto maior o capital cultural de professores, maior
será a apropriação e familiaridade com a cultura, de forma a ampliar tanto intensiva
como extensivamente o ensino de Arte.
O relato de experiência acerca do ENSINO DE FOTOGRAFIA: UM DEBATE SOBRE
ARTE E TECNOLOGIA NA FORMAÇÃO DOCENTE, apresentado por Maria Lucila
Horn, Janini A. Parini e Lucas P. da Silva dimensionou o uso de imagens
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fotográficas na contemporaneidade, com ampla reflexão acerca do processo de
produção, distribuição e recepção destas.
NARRATIVAS, IDENTIDADES E MEMÓRIAS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
DE ARTES VISUAIS é a pesquisa apresentada por Adélia Pacheco Oliveira e
Fernanda Monteiro Barreto Camargo. Buscou memórias na formação inicial de
professores de arte, ao longo dos anos de 2015 e 2016, nas disciplinas: Prática de
Ensino Fundamental e Prática de Ensino Médio, no Curso de Licentiatura em Artes
Plásticas da Universidade Federal do Espírito Santo. Utilizou instrumentos como
questionários, grupos focais e diários de campo, ao mesmo tempo em que
dimensionou o debate teórico nas contribuições da perspectiva freiriana, procurando
mapear percursos e interesses dos licenciandos na escolha do curso. Os resultados
preliminares apontam para a influência de pais e professores nas escolhas de
licenciandos e suas memórias de estudantes na tomada de decisões profissionais.
Depois, DIÁSPORA: MEMÓRIAS TRANÇADAS DA PROFESSORA/ ARTISTA,
pesquisa apresentada por Eliane Patrícia G. Serrano e Tarcila L. da Costa abordou
reflexões sobre o artista e a docência, através da leitura da obra Diáspora da
professora/artista Marcia Porto. O estudo recorreu a análise de imagens da
exposição, como de entrevista com a artista. A discussão remete ao papel da
memória dos sujeitos em contato com a obra e, na palavra das autoras, as
“diásporas internas necessárias à compreensão da figura do professor/artista”.
Era perceptível, apesar dos sinais de singularidade do objeto de estudo e do lugar
de fala de cada autor, a relação entre os quatro trabalhos apresentados, sobretudo a
preocupação em situar, no caso de Janedalva Pontes Gondim, a partir de uma
memória afetiva e política, em que consiste o capital cultural, a noção de disposição
estética, marcados pela herança familiar articulada à trajetória social. Considerando
as relações entre os campos da arte e da cultura, outra categoria central nas
investigações de Bourdieu, Gondim entende que é necessário problematizar: em
que consiste o capital cultural dos professores de Petrolina (PE), e de Juazeiro
(BA)? Volta-se a pesquisadora, por consequência, para um estudo crítico da
concepção de arte e cultura, do que se entende por gosto popular, médio, de
conceitos como “alta” cultura, arte como habilidade, com ênfase nos trabalhos
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manuais, e como adorno voltada ao trabalho com as datas comemorativas, civis e
religiosas.
Lucas P. da Silva, Maria Lucila Horn e Janini A. Parini dedicam especial atenção a
arte e tecnologia na formação docente, a partir do ensino de fotografia. Afirmam,
nesse sentido, que a tecnologia não pode ser ignorada, assim como consideram a
arte uma forma de expressão, linguagem, conhecimento e trabalho. Depois, nos
debates, destacou-se que a tecnologia nunca é ignorada e que, do ponto de vista do
materialismo histórico dialético, entende-se que é um dimensão necessária, inerente
ao processo de produção e apropriação de si mesmo e de um espaço e tempo,
afinal, o homem é natureza, ou seja, “depende do espaço físico, clima, vegetação,
fauna, solo, subsolo” (SAVIANI, p. 44) e cultura, em outras palavras:
O homem é, pois, um ser situado. Situação é, com efeito, o termo
que sintetiza tudo o que foi dito. E esta é uma condição necessária
de possibilidade da existência humana. A vida humana só pode
sustentar-se e desenvolver-se a partir de um contexto determinado; é
daí que o homem tira os meios de sua sobrevivência. Por isso ele é
levado a valorizar os elementos do meio ambiente: a água, a terra, a
fauna, a flora etc. (no domínio da natureza) e as instituições, as
ciências, as técnicas etc. (no domínio da cultura) (SAVIANI, 2009, p.
44-45).

Não se trata, pois, de ignorar ou não a tecnologia, trata-se de colocá-la a serviço dos
homens e mulheres na partilha dos bem materiais e simbólicos da humanidade,
incluindo-se aí o acesso e a apreciação das imagens fotográficas “pelo que elas são
em si mesmas, sem outro objetivo senão o de relacionar-se com elas” (Idem, 2009,
p. 46).
O que se tem que questionar é a transformação do homem em mera força de
trabalho, em mais um instrumento, em mais uma peça entre os outros meios de
produção capitalistas, sua alienação. E a tecnologização e aos poucos a substituição
do professor no processo ensino-aprendizagem.
A pesquisa apresentada por Adélia Pacheco Oliveira e Fernanda Monteiro Barreto
Camargo joga luz sobre o papel das memórias na formação dos professores no
curso de Artes Visuais. As pesquisadoras argumentam que a memória realmente
ativa a capacidade dos homens e mulheres narrarem as experiências coletiva ou
individual, no entanto, na lógica do capitalismo contemporâneo, nas relações sociais
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entranhadas na exclusão, na redução do tempo e o espaço do encontro e da
partilha, o resultado é a perda de humanidade e o estranhamento do homem pelo
próprio homem, ou seja, aliena-se “de seu ‘ser genérico’ (de seu ser como membro
da espécie humana) (MÉSZÁROS, 2006, p. 20).
Eliane Patrícia G. Serrano e Tarcila L. da Costa fecham as apresentações do
primeiro dia trazendo para o debate a obra da artista-professora Marcia Porto. A
partir das noções de territórios e memórias, problematizam: mais do que o lugar de
origem da arte na história qual o lugar de origem e dos porvires do professor de arte
em nós?
Diáspora, de Marcia Porto, dá visibilidade as mulheres, tranças, mulheres
carregando suas tranças. Mas, conforme perguntam Eliane Patrícia G. Serrano e
Tarcila L. da Costa, qual a relação entre a obra dessa artista e a escola?
Argumentam, então, que ao acionar a sua memória, a artista também aciona a
memória do outro, desde a memória dos povos errantes até a nossa.
A própria denominação artista-professor, que as pesquisadoras frisaram, chama a
atenção para a necessidade de que se examine a origem da histórica separação
entre ensinar-fazer arte, teoria-prática, arte-artesanato.
Conforme Marx e Engels (1978)
A medida que a divisão do trabalho se desenvolve, o saber, a arte e
a cultura separam-e dos produtores, passam para as superestruturas
e são monopolizados pelas classes dominantes. (...) A divisão social
do trabalho faz com que a atividade intelectual e material, o prazer e
o trabalho caibam em partilha a indivíduos diferentes (p. 10-11).

Como se pode concluir, a divisão social do trabalho em geral, assim como a divisão
artista e/ou professor, em particular, está na base da divisão das classes sociais,
por consequência, conforme capital simbólico dos respectivos campos de atuação.
No segundo dia o debate continuou intenso, iniciando com a pesquisa de Thalyta
Botelho Monteiro intitulada MEDIAÇÕES DA CULTURA NA MEMÓRIA DE
PROFESSORES: CONTRIBUIÇÕES PARA A CULTURA E HISTÓRIA DE
DOMINGOS MARTINS. A investigação levanta importante debate em torno da
trajetória de uma professora de arte que se encontra com uma professora leiga.
Discute a educação em contexto campesino e o papel da cultura local na formação
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de professores. Busca nas memórias e narrativas da professora leiga refletir sobre
os processos culturais vividos em Domingos Martins. Estabelece interlocuções em
Benjamin e Bakhtin na perspectiva de repensar as concepções culturais e a
relevância da memória para a história e projeção futura da arte e cultura locais. Os
resultados da pesquisa apontam para um significativo patrimônio histórico-cultural
mantido através da oralidade, de acervo fotográfico e objetos culturais. Destaca-se
ainda o papel dos professores na mediação educativa voltada ao cultivo das
memórias e fortalecimento da comunidade, retomando a iconografia e das narrativas
dos sujeitos que nela vivem. Enfim, cultura global e história entrelaçam-se a cultura
local e a memória.
A pesquisa intitulada FORMAÇÃO CONTINUADA DOCENTE: PERSPECTIVAS A
PARTIR DA VISITA À IGREJA DE REIS MAGOS – NOVA ALMEIDA/ES,
apresentada por Débora Santos Couto e Thaynara Silva Oliveira, apresentou
reflexões em torno da formação continuada de professores de arte mediadas por
lugares de memória. O estudo pautou-se no conceito de endoculturação em
Brandão (2007). O relato envolveu uma visita à Igreja de Reis Magos, localizada em
Nova Almeida/ES, realizada dentro da programação de Seminário promovido por
programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Espírito
Santo. Os resultados indicam esta formação como potente na formação continuada
de professores, projetando ações que articulem arte, cultura e educação.
As reflexões de Débora Santos Couto e Thaynara Silva Oliveira nos ajudam a fazer
a crítica à redução do currículo às demandas do mercado e ao conhecimento como
mercadoria. Chamam atenção para o papel do professor como mediador da arte e
da cultura e da experiência, como produção e apropriação da vida. Lembram, ainda,
que a educação não tem uma direção homogênea, unidimensional unifocal,
ressaltam a importância da formação do professor pautada valorização das
experiências vivenciadas articuladamente as reflexões tecidas.
O texto IMAGENS E MEMÓRIAS: NARRATIVAS EM UMA PERSPECTIVA
FORMATIVA DOCENTE, de Maria Angélica Vago-Soares, apresenta síntese da
pesquisa de doutoramento que abordou a narrativa benjaminiana como aporte para
a análise de práticas educativas mediadas por imagens e memórias dos sujeitos em
comunidades escolares. Centrou-se no debate sobre a formação docente,
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procurando nas narrativas de uma professora de Arte os vínculos desta com a
comunidade local, a arte e a cultura. Os resultados apontam para a importância, nas
aulas de Arte, de práticas que envolvam as narrativas dos sujeitos sobre o seu lugar,
como ponto de partida e chegada no ensino de artes.
Para Maria Angélica, fundamentada em Benjamin, o declínio da boa narrativa se
deve a aceleração e compressão do tempo, das relações com a realidade, que se
torna cada vez mais virtual, reduzindo a possibilidade de circulação dos sujeitos.
O terceiro dia culminou com o debate em torno do tema memórias na e da formação
de professores de arte. A apresentação de Edson Macalini, do texto: NARRATIVAS
COMO DISPOSITIVO PARA ACIONAR A MEMÓRIA NA FORMAÇÃO DE
PROFESSORES NAS ARTES VISUAIS, fomentou grande debate em torno dos
conceitos de narrativa, memórias e experiências. Especialmente, dimensionou, na
prática da formação de professores em Artes Visuais, na Amazônia, a troca de
saberes, enquanto encontro entre sujeitos com diferentes experiências. O estudo
parte do questionamento benjaminiano: qual o valor de todo o nosso patrimônio
cultural, se a experiência não mais o vincula a nós? Neste sentido, toma as
narrativas dos estudantes e moradores locais como estratégias (dispositivo) para
ações pedagógicas e poéticas no ensino das Artes Visuais.
Edson Macalini se propõe caminhos de articulação: poética e formação de
professores, ou seja, pensa um docente que articule o pedagógico ao específico, as
artes visuais, em particular e a educação ou o pedagógico, em particular; enfim, trata
sobre ser professor-artista. Destaca algumas experiências com estudantes em
processo de formação, em especial o exercício de acionar memórias e narrativas,
tendo em vista que somos carentes de histórias curiosas.
Depois, Paul Cezanne Souza C. de Moraes, em REVISITAR AS MEMÓRIAS DE
ALUNO PARA PENSAR A FORMAÇÃO DOCENTE, título dado ao ensaio, relata
uma experiência pessoal de aluno de artes, colocando em questão a metodologia,
teoria e práticas docentes em artes a partir das lembranças de seu tempo de aluno
do Ensino Médio. De acordo com Paul Cezanne Souza C. de Moraes, a experiência
como aluno é um rico manancial para o professor pensar própria atuação.
Argumenta que o ponto de partida é o conhecimento que o aluno traz, ou seja, a
SCHLICHTA, Consuelo; FOERSTE, Gerda M. S.; SILVA, Maria Cristina da R. F. Memórias na/da
formação de professores de artes visuais: heranças e mediações.

29

experiência dele se constitui um repertório, está fundada em um arcabouço de
subjetividades atravessadas de objetividades.
A pesquisa intitulada OS CURSOS DE ANDRÉ LHOTE NO BRASIL, apresentada
por Rafael Bteshe, dimensiona práticas educativas do artista francês em sua
passagem pelo Rio de Janeiro. O estudo possibilita-nos discutir questões de método
no ensino de artes, além de localizar historicamente mediações educativas em artes,
promovidas no intercâmbio entre a França e o Brasil. Evidencia-se nesta prática a
grande influência da herança do passado na formação de artistas e professores de
arte brasileiros no século XIX. Traz ricas reflexões sobre o pensamento de André
Lhote em relação ao estudo das invariantes, das leis ou constantes em relação ao
estudo dos elementos formais. Evidencia a preocupação de Lhote com os estudos
da “essência” da obra, conforme pensamento próprio do final do século XIX e início
do XX: a linha, a cor, o ritmo, a luz, a perspectiva, o desenho como a “alma” da
pintura, etc.
Por fim, a pesquisa em andamento apresentada por Nívea Xavier, intitulada O
CURRÍCULO: PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO DO ARBITRÁRIO CULTURAL, que
levanta importante debate sobre os currículos prescritos, enquanto aparatos
ideológicos. Trata sobre o arbitrário, a partir de Bourdieu, o que abriu uma discussão
sobre o predomínio da forma sobre a função, evidentemente, que não válido para
todas as épocas.
Considerações conclusivas
O debate promovido no simpósio, que tematizou as memórias da/na formação de
professores de arte, permitiu ampliar a interlocução acerca do tema. Os trabalhos
apresentados possibilitaram-nos discutir a temática não apenas na perspectiva
histórica, ou a partir das lembranças individuais, mas também perceber a
complexidade e diversidade dos espaços e sujeitos que produzem coletivamente a
socialização docente no ensino de artes. As pesquisas apontam para a universidade
na sua relação com escolas, museus, centros de memória e institutos históricos,
otimizando o processo de formação a partir de diferentes contextos de produção de
memórias.
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O simpósio apresentou-se como importante fórum de debates, pois favoreceu, a
partir das diferentes perspectivas epistemológicas, a troca de ideias, ao mesmo
tempo em que promoveu uma forma particular de cultivar e publicar as sínteses dos
pesquisadores sobre a temática. Acreditamos que a divulgação das pesquisa,
enquanto esforço coletivo de análise, pode fomentar e recriar os processos de
formação de professores de artes em novos espaços.
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UMA APRECIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA NO 26o ENCONTRO ANPAP 2017

Ana Maria Albani de Carvalho / UFRGS
Ana Maria Tavares Cavalcanti / UFRJ
Luiz Cláudio da Costa / UERJ

O Simpósio “Passados presentes: a temporalidade heterogênea na história da
arte” apresentado no 26° Encontro da Anpap foi organizado por três integrantes do
grupo de pesquisa MODOS - História da Arte: modos de ver, exibir e compreender.
O referido grupo, criado em 2013, reúne pesquisadores de seis universidades
públicas brasileiras (Unicamp, UERJ, UFRJ, UnB, UFBA e UFRGS), atuantes em
seus respectivos programas de pós-graduação. O simpósio que coordenamos em
2017 foi resultado de nossos interesses de pesquisa que se coadunam aos objetivos
do grupo, a saber: discutir a produção artística, crítica e historiográfica dedicada às
artes visuais em suas várias dimensões, dando ênfase aos lugares de exibição, à
circulação, às coleções e às narrativas que instituem os modos como percebemos,
interpretamos e divulgamos a produção artística e o objeto de arte.
Dedicados aos estudos da História da Arte, entendemos ser essencial o
diálogo com campos afins, tais como a História da Crítica, a História das Exposições,
a Cultura Visual, a Museologia, a Antropologia e a História Cultural para refletir sobre
as condições e transformações da percepção estética sobre o objeto de arte,sobre
suas novas significações e sobre as novas escritas de suas histórias.
A discussão proposta em nosso simpósio enfocou a questão das narrativas
na história da arte. Sabemos que os historiadores contemporâneos vêm buscando
novos modelos de temporalidade para suas narrativas. De mesmo modo, as
instituições de arte, criticadas por sua concepção homogênea, linear e universalista,
têm buscado incorporar narrativas de grupos marginalizados, cultural ou
economicamente. A imagem do tempo que temos na atualidade já não condiz com
as ideias de origem, linearidade, homogeneidade e teleologia provenientes do
historicismo positivista de Ranke e do idealismo universalista de Hegel. Embora a
concepção de uma evolução linear do tempo permaneça presente nas narrativas da
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cultura de massa, as concepções críticas da temporalidade que tiveram início no
século XX no âmbito da teoria da história tendem a ser retomadas na atualidade.
De fato, os discursos da Pós-modernidade colaboraram para a abertura a
novas concepções de tempo. No entanto, um de seus resultados foi a perda da
historicidade. Envolvido na crítica aos discursos de autoridade e de cientificidade,
Jean-François Lyotard recusou aquilo que chamou de grandes narrativas. Mais
atento às potências dos acontecimentos virtuais do que aos discursos de verdade da
ciência, o filósofo Gilles Deleuze foi responsável pela construção de uma imensa
arquitetura complexa do tempo. Recusando o historicismo e sua formulação
temporal tradicional, Deleuze suspeitou da história como discurso reativo. Sem
negar a história como discurso, Michel Foucault constituiu uma ideia de regimes de
saber descontínuos e deu início a uma importante crítica ao arquivo. Juntos,
Foucault e Jacques Derrida questionaram a noção de documento como prova e
origem da verdade, o que tem servido para as novas reflexões da história.
Razoavelmente distanciado do Pós-modernismo, o pensamento da história da
arte atual busca novos modelos de temporalidade histórica. Conceitos da
Psicanálise, da Antropologia, da Filosofia e de outras ciências sociais, além de
autores modernos como Aby Warburg e Walter Benjamin vêm sendo recuperados
para pensar a história da cultura sob a perspectiva de modelos temporais
heterogêneos e de verdades conflitantes e dissensuais. Enquanto o passado
sobrevive no presente, o presente torna-se inatual, anacrônico, intempestivo. Novos
lugares para história da cultura, incluindo o trauma e os sofrimentos de grupos
singulares nas sociedades, têm aberto o discurso e a narrativa da história da arte a
outros modelos de verdade e temporalidade. As memórias individuais, as histórias
familiares, os testemunhos de vítimas de violências, as vozes marginais contribuem
para a construção de uma história coletiva da cultura. O próprio arquivo já não é
mais prova de uma origem. Ele é vestígio, traço da memória esquecida a ser
interpretado, e não decifrado. As imagens não são apenas formas da semelhança
com a origem, mas sintomas da dessemelhança, dos deslocamentos, das
transformações. Assim, o simpósio "Passados presentes: a temporalidade
heterogênea na história da arte" pretendeu pensar os novos modelos de
temporalidade histórica sendo construídos nos campos da arte e da cultura. Para tal
foram propostos seis eixos de reflexão:
1. Modos de perceber o tempo nas artes visuais;
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2. Memórias individuais, histórias coletivas;
3. O inatual, o anacrônico e o intempestivo na história da arte;
4. Arte e trauma;
5. Tempos expostos: relatoscuratoriais e histórias narradas nos

espaços de

exposição;
6. Condições de elaboração do discurso histórico: a pesquisa em arte
contemporânea.
A partir desta chamada, nosso simpósio recebeu 23 propostas homologadas,
a partir das quais prosseguimos com a avaliação de acordo com as normas do
Edital, selecionando 12 comunicações organizadas em 3 mesas, segundo afinidades
temáticas.

A primeira mesa, coordenada por Ana Cavalcanti, teve a participação de
Luiz Cláudio da Costa (UERJ), Fernanda Soares (PPGAV/UFRGS), Lívia Flores
(UFRJ) e Patrícia Pedrosa (PPGAV/UFRJ). Em sua apresentação, “Tempo das
evidências; tempo das imagens”, Luiz Cláudio da Costa analisou dois artigos de
Robert Morris onde o artista levanta problemas-chave da estética minimalista.
Nesses textos, Morris, ao contrário de Donald Judd, não ressalta a evidência de um
objeto específico, mas a experiência temporal de um espaço produzido na relação
do observador com o sólido tridimensional ou com a escultura. Luiz Cláudio
assevera que sem a imagem e sua distância característica, o tempo fica atrelado às
evidências

da

experiência

atual.

Em

“Poética

e

memória

em

Brazilian

watercolor”,Fernanda Soares propôs apontamentos e reflexões acerca de questões
que permeiam a memória e o arquivo a partir da obra Brazilian Watercolor (1986) do
artista brasileiro Claudio Goulart. Considerou diversos temas que habitam as obras
de Goulart, privilegiando a memória política e os deslocamentos da memória como
apresentados na videoperformance analisada. Apresentou presencialmente diversos
registros visuais inéditos que fazem parte do acervo de fotos e documentos
organizado pelo próprio artista.
Na comunicação “Ilha, desilha: travessias”, Lívia Flores discutiu os
fundamentos conceituais e poéticos que norteiam Desilha, seu projeto de pesquisa
em arte e cidade. O ponto de partida foi o processo histórico que levou a cidade
universitária no Rio de Janeiro (atual UFRJ) a se instalar na ilha do Fundão. Flores
propõe compreender o termo “ilhas” como potências de figuração que extrapolam o
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âmbito da pesquisa geográfica. No termo reverberam políticas e poéticas que
constituem a ilha, seja como lugar fantástico ou real. Em discussão está o
paradigma insular que permeia imaginários urbanos, sociais e a própria concepção
de arte e de universidade. Na última comunicação, “O palimpsesto gráfico de Maria
Bonomi”,

Patrícia

Pedrosa

analisou

a

instalação

escultórica

efêmera

Circumstantiam (2014) da artista Maria Bonomi. Patrícia Pedrosa argumentou que
nesta obra pública a artista ultrapassa os desdobramentos em seu trabalho de
gravura e une essa

técnica de produção de imagens aos recursos digitais e

tecnológicos mais atuais. Pedrosa utiliza conceitos de Aby Warburg e de DidiHuberman para pensar essa obra e sugere conexões anacrônicas.
Na segunda mesa coordenada por Ana Albani de Carvalho, tivemos as
participações de Emerson Dionisio Gomes de Oliveira (UnB), Igor Moraes Simões
(UERGS/PPGAV/UFRGS), Maria de Fátima Morethy Couto (Unicamp) e, ainda, a
comunicação a quatro mãos de Anderson Diego Almeida e Francisco Marshall
(UFRGS). Em sua intervenção “Regimes expositivos e o mercado e arte: uma
perspectiva histórica”, Emerson Dionisio Gomes de Oliveira construiu um eixo
entre exposições, mercados e museus, articulando uma história das exposições de
arte frente a uma história do mercado de arte e das instituições. Anunciando novos
regimes expositivos, capazes de desdobrar a obra de arte em diferentes
modalidades de visibilidade, argumentou que tais regimes exigem uma história da
arte que lide com a transitoriedade da obra, sua tradução e sua reapresentação em
distintas formas de exibição. Em sua apresentação “História da arte e exposições: a
narrativa como articuladora de escritas contemporâneas da arte”, Igor Moraes
Simõesarticulou a noção de narrativa presente na história em sua dimensão
produtiva e poética à compreensão da exposição como forma de narrativa válida
para escritas da história contemporânea da arte. O autor discutiu a dimensão
narrativista da história, tomando como ponto de partida algumas chaves do
pensamento proposto pelo historiador Hayden White. Salientou, ainda, a exposição
como espaço de operações e montagens que extrapolam as marcações temporais
recorrentemente encontradas na história da arte canônica. Segundo Igor Moraes
Simões as diferentes disposições das obras no espaço de exposição podem, assim,
produzir possibilidades distintas para as escritas da arte e a história da arte.
Com a comunicação, “Países desejados, mundos sonhados: projeções
utópicas e representações cartográficas”, Maria de Fátima Morethy Couto analisou
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o trabalho de alguns artistas latino-americanos que, talvez inspirando-se em Torres
García, recorreram a mapas. Partindo de uma indagação provocativa sobre o que é
“ser latino-americano”, Maria de Fátima ressaltou, a partir do comentário sobre obras
de artistas como Horacio Zabala, Nicolás Uriburu e Antonio Eligio Fernandez (Tonel),
o intuito de transgredir a representação convencional, questionar sua neutralidade e
discutir o lugar atribuído aos países considerados periféricos no concerto
internacional de nações. Em “Etnodesign africano: pathosformelnea mnemosyne de
Aby Warburg na Coleção Perseverança” Anderson Diego Almeida e Francisco
Marshall argumentaram a favor das imagens que possuem memórias num processo
de anacronismos, fundamentando-se em Aby Warburg. No artigo apresentaram um
recorte da pesquisa doutoral em andamento, analisando dois objetos que compõem
a Coleção Perseverança, com ênfase no etnodesign africano. A proposta foi
desenvolver uma montagem com a finalidade de interpretar as relações de tempos e
espaços heterogêneos entre os campos do design e da arte.
Na terceira mesa coordenada por Ana Cavalcanti, participaram Ana Pato
(FAU/USP), Maria Eduarda Kuhnert Machado (PPGARTES/UERJ) e Sandra
Makowiecky (UDESC). Em “A morte como legado”, Ana Patodiscutiu o
reconhecimento da experiência histórica traumática no campo da arte brasileira,
investigando a obra dos artistas Ícaro Lira e Paulo Nazareth na coleção abandonada
de um museu antropológico, durante a 3ª Bienal da Bahia (2014). A autora tem como
premissa o impacto trazido pela expansão dos estudos políticos e culturais sobre a
experiência da violência dos últimos trinta anos.
Maria Eduarda Kuhnert Machado em “As lacunas aparentes nos
documentos de arquivos manicomiais” analisou as descrições de vida nos
documentos oficiais de arquivos manicomiais, a partir da ficha médica de Arthur
Bispo do Rosário, interno da Colônia Juliano Moreira, hospital psiquiátrico localizado
no Rio de Janeiro. Foram apresentadas as implicações políticas da construção de
um arquivo, os vazios que o caracterizam e a complexa estrutura hospitalar. Maria
Eduarda discutiu, ainda, a obra de Geraldo Lúcio Aragão, paciente do Hospital do
Engenho de Dentro, também localizado no Rio de Janeiro, cujo material de produção
são fichas médicas do manicômio. Sandra Makowiecky em “Janelas múltiplas,
janelas do olho, espírito da alma, espelho do mundo” discutiu a imagem do tempo
quando ela já não condiz com as ideias de origem e linearidade provenientes do
historicismo positivista e do idealismo universalista. Argumentou que as imagens
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não são apenas formas da semelhança com a origem, mas sintomas da
dessemelhança e de transformações. A autora analisou obras a partir do tema
“janelas”, discutindo as imagens dialéticas, autenticamente históricas, que
sobrevivem no presente carregando em si a prova, a latência daquilo que um dia
foram.
Nos três dias de nosso simpósio, em todas as mesas os debates foram
profícuos e contribuíram para o aprofundamento das questões em foco. Reunidos
pelo tema do Simpósio, os diversos autores discutiram a produção artística em suas
várias dimensões, dando ênfase às narrativas que instituem os modos como
percebemos o objeto de arte, propondo novas abordagens no que diz respeito à
temporalidade nos discursos da história da arte. Ficamos muito satisfeitos com a
oportunidade de participar do 26° Encontro da ANPAP propiciando a discussão com
os colegas de temas que nos têm instigado.
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VISUALIDADES CONTEMPORÂNEAS:
MEMÓRIAS E APRENDIZAGENS EM REDE

Alice Fátima Martins / UFG, CNPq
Aline Nunes / UDESC
Lara Lima Satler / UFG

Resumo
Este simpósio foi proposto com vistas a abrir espaços de discussão sobre processos de
aprendizagem e investigação colaborativas, bem como processos de criação
compartilhados. Com isso, pretendemos montar um painel de pesquisas voltadas para a
produção de imagens, a invenção de narrativas, em conexão com a memória. Neste texto,
são reportados os principais eixos de estudo verificados nas três sessões de apresentação,
bem como é feita uma avaliação do simpósio num sentido mais amplo.

Palavras-chave: aprendizagens colaborativas, memória; rede; visualidades; narrativas.
Abstract
We wanted to talk about collaborative learning and research processes, and shared creation.
With this symposium, we've intended to organize a panel of research focused on the
production of images and invention of narratives, in connection with memory. In this text, we
report the main study lines verified in the three presentation sessions, as well we make an
evaluation of the symposium in a broader sense.

Key words: collaborative learning, memory; network; visualities; narratives.

Para início de conversa
O Simpósio Visualidades Contemporâneas: Memórias e Aprendizagens em Rede foi
proposto tendo em vista compartilhar pesquisas voltadas para a produção de
imagens, a invenção de narrativas, em conexão com a memória, pensando
dinâmicas de processos de aprendizagem e investigação colaborativas, bem como
dos processos de criação compartilhados.
A noção de memória com que buscamos trabalhar não se refere a possíveis
experiências (ultra)passadas, mas território de atualização de experiências, de
movimentação de novas relações, de conformação do sujeito em contínua
(auto)(r)recriação, um processo no qual o sujeito não para de se produzir, inventar,
torcer, em termos deleuzianos. A exemplo do documentário Jogo de cena (2007), de
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Eduardo Coutinho, a memória não pretende representar uma realidade. Ao contrário,
ela é pensada como uma fabulação, uma invenção das participantes que, ao narrar
suas histórias ao cineasta, reinventam-se, em um processo dinâmico.
Nessa mesma direção pode ser pensado o trabalho de Cao Guimarães, na obra
intitulada Memória (2008). Ali o artista propõe uma metáfora: a pequena imagem do
que ficou para trás aparece em um retrovisor colado no para-brisa de um carro onde
se vê a paisagem do que ainda está por vir. Este diálogo entre presente, passado e
futuro expresso por meio de imagens em movimento exige pensar no processo de ir
e vir das janelas do lembrar.
A memória pode ser entendida como um acionador de narrativas, de experiências
capazes de agenciar imagens e modos de sentir, que nos ajudem a dar conta de
viver e sobreviver em nossos cotidianos. Nesses termos, a memória, em
tensionamento com as visualidades, propicia também a produção de sentidos e
reinvenção da experiência, em narrativas e processos de aprendizagem deflagrados
tanto nos ambientes de educação formal, quanto por onde os sujeitos aprendentes
disponham-se a modificar-se, em diálogo com o ainda não sabido.
A seu turno, diálogo supõe encontro com o outro, estabelecimento de conexões e
negociações. Resultam, assim, redes de relações mediadas por narrativas entre
memórias, aprendizagens, transformações. Narrativas encharcadas de experiências
do já vivido, em processo de atualização contínua. Fluxos de visualidades
atravessando memórias. Fabulações.
Aparatos, memórias e suas narrativas
Na primeira sessão montada para o simpósio, foram reunidos quatro textos oriundos
de pesquisas em andamento e concluídas. Em comum, têm o interesse por termos
como colaboração, compartilhamento, cooperação em contextos de rede. Assim,
como as visualidades e as aprendizagens são pensadas pelos autores deste
primeiro dia do simpósio? Vejamos.
Paulo Oliveira, Renato Cirino [UFG] | JOSAFÁ DUARTE E MARTINS MUNIZ:
BIOGRAFIAS E CONSTITUIÇÃO DE MEMÓRIAS
O debate proposto por Oliveira e Cirino (2017) faz emergir a perspectiva da pesquisa
colaborativa. Mas o que estamos pressupondo com tal concepção? Fruto de duas
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investigações em andamento, cada uma já tendo elegido anteriormente seu próprio
tema: uma recorta a cinematografia de Josafá Duarte, de Forquilha, Ceará e outra a
de Martins Muniz, de Goiânia, Goiás. Notamos nesta comunicação um esforço de
mapear pontos de convergência entre as pesquisas distintas.
Assim, o exercício da escrita per si produz aprendizagens, pois constrói
conhecimento por meio diálogo investigativo entre os pesquisadores. Afinal cada um
imerso em seu próprio tema, com o objetivo de uma escrita comum é desafiado a
laborar em comum, ou melhor, (co)laborar, nos termos de Paim (2012).
Avançando nesta direção, ao considerar a discussão de Jenkins (2009) somos
instigadas a pensar: processos de pesquisas colaborativas produzem níveis mais
complexos de participação? Uma vez que as duas investigações objetivam abordar
as histórias de vida e biografias dos cineastas, questionamos, a partir desta
comunicação, se ao criarmos procedimentos de pesquisas colaborativas, estamos
pensando o sentido do termo colaboração, que implica em explicitar no relatório a
relação que os pesquisadores constroem com os seus sujeitos, afinal estes são
também colaboradores, isto é, laboram junto no processo da investigação.
A partir dos processos colaborativos de pesquisa, compreendemos que ao contar
suas histórias de vida, os colaboradores reinventam-nas, acionando memórias,
omitindo outras, mas considerando quem é o pesquisador que as ouve. Na outra via,
mas do mesmo modo, ao construírem narrativas de pesquisa a partir de tais histórias
de vida, os pesquisadores reinventam-nas na medida em que as interpretam,
observando seu próprio referencial, objetivos, recortes e (por que não?) fabulações.
Clícia Coelho, Raimundo Martins [UFG] | FENÔMENO MEME: DISPOSITIVO
CULTURAL DE AFETOS, VISUALIDADES E IDENTIDADES
A pesquisa em andamento de Coelho e Martins (2017) toma como referência uma
página pública de humor, disponível na rede social Facebook, de título Índio da
Depressão. O texto se propõe a refletir sobre o conceito de meme e as visualidades
presentes na página, tendo a cultura visual como perspectiva. Quais as implicações
desta perspectiva epistemológica?
Segundo Coelho e Martins (2017, s/p), a cultura visual se guia por “princípios que
convergem para a intersecção subjetividade-conhecimento”, por isso, afirmam a sua
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relevância para se discutir questões do mundo contemporâneo, como “a importância
do conhecimento do outro e, por fim, o compromisso de escutar e dar voz aqueles
mais vulneráveis”.
Assim, os autores refletem sobre o compartilhamento de memes na timeline da
página, criada a partir de um usuário com um perfil fake, falso, e com o objetivo de
“construir relações humorísticas entre imaginário e práticas sociais de sujeitos
amapaenses e seus contextos” (COELHO; MARTINS, 2017, s/p). O texto destaca
diversas possibilidades de interação na página, como exemplo, as postagens e o
compartilhamento de memes, em que há a personagem de um indígena, que
poderia ser da região Norte ou mesmo da Amazônia amapaense, segurando um
celular.
Entre os argumentos principais, está que a reutilização da mesma personagens nos
diversos memes tem como intenção satirizar fatos cotidianos coletivos regionais com
desejo de estimular o empoderamento e protagonismo da população amapaense.
Para tal, os memes se utilizam de assuntos públicos diversos, retirando-os de seus
contextos de origem para trazê-los para o universo regional, como seus costumes
alimentares, linguísticos, etc.

Gabriel Lyra, Cristiane Arakaki, Daniela Favaro Garrossini [UnB] | MEMÓRIACONSTELAÇÃO: A MULTIPLICIDADE DE FLUXOS DE (RE)INTERPRETAÇÕES
Lyra, Arakaki e Garrossini (2017) refletem sobre a transição da memória de registro
ou de uma memória cultural de arquivo para a de processamento e distribuição em
rede, a memória-constelação. Nesta última, há uma interconexão ativa e produtiva,
uma multiplicidade de fluxos que também se (re)produzem e (re)distribuem de modo
viral, possivelmente em todas as direções e em tempo real. E o que acarreta essa
transição em termos de visualidades e aprendizagens?
A partir de dois experimentos de simulação computacional, os autores mapearam
que a autoria, por exemplo, no contexto de memória de arquivo, se comporta a partir
dos princípios da economia moderna, em que o autor “detém a ideia da inovação e
de seus possíveis benefícios, estabelecendo com sua criação uma relação de
propriedade” (LYRA; ARAKAKI; GARROSSINI, 2017, s/p).
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Neste sentido, a materialidade da imagem artística é fundamental para o sistema da
memória de arquivo, bem como o discurso sobre a originalidade, implica na unidade
e diferenciação. E, ainda, a instituição dos museus servem para preservar tal
sistema de modo que a memória cultural materializa em forma de arquivo a
permanência de modo hierarquizado a partir do paradigma da intelligentsia.
Já da economia coletiva no contexto das sociedades hiperconectadas, emerge
produção e circulação cultural mais descolado de tal paradigma, de modo que “se
orienta num sentido mais coletivo, distribuído, descentralizado” (IDEM, 2017, s/p).
Neste contexto de abundância visual e de acesso, é “possível observar a queda dos
comportamentos competitivos e o aumento dos colaborativos” (IDEM, 2017, s/p).
Katyuscia Sosnowski [IFPR], Maria Cristina V. Biasuz [IFPR] | INVENÇÕES
CASEIRAS - APRENDIZAGEM EM REDE E PROCESSOS DE CRIAÇÃO
COMPARTILHADOS
O texto de Sosnowski e Biasuz (2017) discute os processos de aprendizagem em
rede, sendo formada por estudantes de licenciatura em artes visuais de uma
instituição brasileira (UFRGS) e norte-americana (UNT). Desafiados ao diálogo
intercultural, por meio de tecnologias de comunicação, eles vivenciaram processos
de criação de um vídeo colaborativo a fim de submetê-lo à convocatória de título
"Invenções Caseiras", da 9a Bienal do Mercosul, Porto Alegre.
A convocatória, segundo Sosnowski e Biasuz (2017, s/p), “fazia parte das ações do
projeto pedagógico da Bienal” e tinha como objetivo “convidar o público em geral à
submeter um vídeo ou áudio via site sobre uma invenção cotidiana”. No artigo, as
autoras discutem os processos de criação que cada grupo, constituído por
estudantes dos dois países empreenderam por meio de fóruns, redes sociais e chats
a fim de produzir vídeos de modo colaborativo.
O texto apresenta, por meio das dimensões estéticas e ética, as negociações e
tensões que um processo de criação em grupo exige, bem como reflete sobre as
aprendizagens que a rede de relações construiu, ora desejando o encontro para a
criação colaborativa, ora negando-o. Vale destacar os depoimentos estudantis, bem
como o mapa das negociações sobre os percursos dos processos ocorridos em
grupo, o que traz a tona a difícil arte de criar e aprender em rede.
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Os corpos, as comunidades e suas histórias
Os trabalhos apresentados na segunda sessão tiveram em comum o olhar para a
necessidade de trazermos à tona a problematização de temas marginalizados ou
considerados polêmicos, tanto pelas instituições de formação e ensino, quanto pelos
diferentes grupos sociais pelos quais são atravessados em suas formações e modos
de ver. Nesta sessão de trabalho, ao apresentarem suas investigações, os
pesquisadores se dispuseram a enfrentar seus próprios dilemas e conflitos, como
forma de desmistificar e, sobretudo, de amplificar possíveis caminhos para temas
urgentes e que ainda são pouco debatidos em nossa sociedade.
Carla Luzia de Abreu [UFG] | QUESTÕES DE GÊNERO NO ENSINO DE ARTE:
APRENDIZAGENS E TROCA DE EXPERIÊNCIAS EM UM CURSO DE
FORMAÇÃO CONTINUADA
Neste trabalho, Carla Luzia de Abreu relata o processo deflagrado no curso de
extensão “Visualidades, educação e construções de gênero”, oferecido a
professores de arte da educação básica da rede pública de ensino, na cidade de
Goiânia. O curso foi oferecido em 2016 e 2017, e teve como objetivo central
examinar os discursos de poder incorporados nas visualidades, com a intenção de
identificar as dinâmicas que hierarquizam as representações visuais nos processos
de ensino e aprendizagem em artes visuais. Por meio da abordagem da
investigação narrativa e da educação em cultura visual, os dados foram pensados a
partir dos relatos das e dos participantes do curso que relataram suas dificuldades
pessoais e os obstáculos institucionais para incluir temas que incluem o diverso e o
plural nos conteúdos pedagógicos.
A pesquisadora, ao lançar-nos suas inquietações acerca do curso proposto e seus
desdobramentos, de algum modo convocou-nos a pensar sobre nossos papéis
enquanto educadores diante do atual contexto em que vivemos. Como lidamos com
os embates em torno às questões de gênero e sexualidade quando nos compete
falar ou problematizá-las? Como podemos seguir em frente com estes debates no
contexto educacional, diante das novas políticas públicas e dos grupos extremistas
que insistem em apartar-nos de nossos direitos e possibilidades de dialogar sobre
aquilo que se apresenta como diverso, ou como fora dos padrões. Tais inquietações
estiveram em relação direta com a proposição do trabalho de Juan Ospina, que será
comentado à sequência.
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Juan Ospina [UFG] | GISBERTA,
SILENCIADAS, DESCONECTADAS

DANDARA

E

OUTRAS

HISTÓRIAS

Numa apresentação comovente, Juan Ospina trouxe as histórias de Gisberta e de
Dandara, duas mulheres brasileiras assassinadas por questões de transfobia. Seu
relato e as reflexões apoiaram-se nos relatos de um grupo de pessoas que o
acompanharam na pesquisa de doutorado em que as questões sobre gêneros e
visualidades se entrecruzam. Nos diálogos com os e as participantesdesse estudo,
conversou-se o que aconteceu com estas duas mulheres, lembrando vivências do
grupo em espaços educacionais. A rua e a escola foram apontados como palcos
onde se presenciam as mais diversas formas de violência física e simbólica. Relatos,
imagens da internet, músicas, filmes, pinturas e, principalmente, memórias
carregadas de sentidos compuseram o processo deflagrado com o grupo. As
conversações que partiram de imagens e para imagens foram conectando-se e
criando uma rede sem “triple-dáblio”, rede que ainda roteia imaginários, visualidades
e imagens visuais.
Além disso, o recorte da pesquisa apresentado por Juan Ospina, nos revelou a
possibilidade de repensar a nós mesmos enquanto investigadores. Quando
propusemos questões a certos grupos, por vezes não imaginamos o alcance que
terão nossas apostas. No caso deste trabalho, o pesquisador apresenta-se como um
ser fundamentalmente aberto àquilo que o grupo de colaboradores lhe aporta. Uma
condição de estar sensível à escuta e ao conhecimento daquilo que é trazido pelo
grupo. Neste processo, Juan deixou-se permear por uma referência que não era
inicialmente sua (ao citar a importância que teve para ele conhecer a música Balada
de Gisberta, escrita por Pedro Abrunhosa e interpretada por Maria Bethânia, e o
processo deflagrado a partir dela), mas que foi um novo disparador em sua
pesquisa, potencializada enquanto outro modo de fazer relações com seu tema de
interesse.
Desses movimentos entre aquilo que parte do pesquisador, mas que, no decorrer
dos acontecimentos ligados à pesquisa, são expandidos a partir das redes de
colaborações

com

outros

sujeitos,

podemos

também

trazer

as

reflexões

apresentadas por Alexandre Guimarães, no trabalho que será comentado a seguir.

MARTINS, Alice F.; NUNES, Aline; SATLER, Lara L. Visualidades contemporâneas:

memórias e aprendizagens em rede.

46

Alexandre Guimarães [UERJ] | A REVOLUÇÃO ARTÍSTICA DO MORRINHO:
INVENTAÇÕES, MEMÓRIAS E FABULAÇÕES URGENTES DE UMA TERRA
RELACIONAL
Trata-se da pesquisa de doutoramento de Alexandre que, inspirado pelo tema
“Memórias e inventAÇÕES” do 26º Encontro da ANPAP e buscando contribuir com
as provocações do Simpósio 4, particularmente no tocante à temática das
“aprendizagens colaborativas” e “processos de criação compartilhados”, propôs
tratar das narrativas, memórias e fabulações de uma terra-relacional que, embora
possuindo raízes profundas na Favela Pereira da Silva na Zona Sul do Rio de
Janeiro, se mantém viva em múltiplas “inventações” em suas variadas relações com
o mundo. Neste sentido, quais seriam os tensionamentos presentes nesta poética
nas tessituras possíveis neste campo de ideias proposto? Como suas memórias se
articulam às questões da contemporaneidade pertinente a este simpósio? O
presente texto também deseja publicizar parte da pesquisa de doutoramento pelo
PPGARTES da UERJ aproximando-se do conceito de estética relacional de Nicolas
Bourriaud, do pensamento simétrico de Bruno Latour e convergente de Massimo
Canevacci, oferecendo, na articulação deste exercício reflexivo, espaço para
algumas lições das fabulações urgentes do Morrinho.
Patricia Rosenzweig [UFG], Rosa Berardo [UFG], Márcia Brisolla [UnB] |
PENSANDO RELACIONALMENTE OS CÓDIGOS VISUAIS DE REPRESENTAÇÃO
DA MASCULINIDADE
No âmago da Pictorial Turn, sob um rol de visadas e representações que se
processam a partir de olhares do visível, do invisível e da vigilância óptica presentes
no

imaginário

comunicacional

2.0

localiza-se

este

estudo,

envolvendo

a

representação visual, cultural e midiática da masculinidade na campanha publicitária
de impacto global Underware for a Perfect Men realizada pela marca norueguesa
Dressmann. Assim, a análise deste estudo transborda o pictórico agregando tensões
transculturais

e

as

relações

panópticas

“foucaultianas”

objetivando

uma

compreensão que se pretende holística (simbólico-discursiva), ocupando-se das
implicações dessa experiência visual em um mundo pós-moderno permeado por
narrativas de desconstruções estéticas.
Entre o singular e o coletivo, fios e tramas, delicadas fronteiras

MARTINS, Alice F.; NUNES, Aline; SATLER, Lara L. Visualidades contemporâneas:

memórias e aprendizagens em rede.

47

Se, ao longo das discussões propostas nos dois primeiros dias do
Simpósio, tivemos apresentações e debates em torno à questões de ordens mais
relacionadas ao contexto social e às visualidades amplamente compartilhadas e
acessadas pelo grande público, na última sessão realizada, nossos olhares
voltaram-se para proposições de caráter mais intimista. Os trabalhos tinham como
eixo comum o fato de, a partir de questões subjetivas ou de narrativas do eu,
explicitarem aspectos partilhados quando expostos no coletivo. Nestes movimentos
entre micro e macro, eu e outro, podemos compreender melhor acerca de como os
processos colaborativos, e de como algumas transformações subjetivas e sociais
podem ser estabelecidas.
Heloisa Angeli [Unicamp] | LEMBRANÇAS DILUÍDAS: ESCRITA-DESESCRITA
Trata-se de um processo reflexivo em torno às produções poéticas da série “Desescrevendo”. Nesta, a artista tensiona as relações entre memória e esquecimento, a
partir da ação de apagar seus diários, através da diluição das escritas com o uso de
tíner.
Visualmente, suas produções não causam, necessariamente, um impacto. A
imagem de seus diários, borrados pela tinta de caneta azul diluída, não é
contundente, tampouco nos agride. Contudo, é justamente pela negação, pelo
desfazimento, pela destruição do registro dos relatos de uma vida, que somos
impactados e desestabilizados. Somos confrontados pela ideia permanente a qual
estamos submetidos, sobre a importância da manutenção de uma memória, bem
como de uma sobrevivência conferida pelos registros e arquivos que nos sucedem,
ao passo que, Heloísa as desfaz, poeticamente, por meio deste processo de diluir
suas palavras/memórias.
Leísa Sasso, Tatiana Fernández [UnB] | DESFILE EM PERFORMANCE:
NARRATIVA DE AÇÃO POLÍTICA
No contrafluxo da proposta anterior, temos o trabalho de Leísa e Tatiana, que nasce
a partir da experiência docente das autoras. Do ato de guardar memórias, organizar
registros de vivências e voltar aos arquivos, as autoras desenvolvem uma reflexão
sobre duas performances desenvolvidas por Leísa, em uma escola pública de
Brasília.
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Em comum, as performances negociam os temas propostos pela escola para
desfiles em datas comemorativas (como Sete de Setembro) e os interesses dos
estudantes e demandas do próprio cotidiano da escola.
Sob o viés proposto pelas autoras, é interessante observar como se dá o processo
de interlocução entre aquilo que é a performance (ação) e aquilo que se torna nova
experiência, a partir dos registros e arquivos (fotografias, documentos, anotações,
etc) oriundos destas e de outras propostas lançadas por Leísa e Tatiana. Do
processo de reviver os arquivos, são acionadas sempre outras narrativas,
transformando o movimento de retorno em algo que está sempre em vias de
atualização, de produção de novas experiências, que acabam por reverberar no
coletivo e nas dinâmicas dos grupos com os quais compartilham desejos e projetos.

O que juntas aprendemos, para multiplicar
Quando propusemos o simpósio, tínhamos como objetivo construir redes com
pesquisadores interessados em pensar o contemporâneo a partir de visualidades,
memórias e aprendizagens. Que noções de visualidades viriam a tona? Que
perspectivas conceituais de memórias? E que interesses por aprendizagens em rede
teríamos contato?
Percebemos, a partir do simpósio, que as visualidades, memórias e aprendizagens
têm sido pesquisadas, em investigações concluídas e em andamento, a partir de
termos como compartilhamento, colaboração, cooperação, interação em grupo, ora
em ambientes digitais, ora presencialmente. Contudo, nos inquieta o fato de que as
distinções entre esses termos, tão recentes no debate acadêmico, ainda pareça de
difícil apreensão. Algumas vezes tomados por sinônimos, outras invisíveis na
discussão, eles, provavelmente por serem do cotidiano dos pesquisadores, ainda
não são conceituados.
Urge, portanto, pensarmos a ideia de rede a partir da noção de “grupidade” como
nos recomenda Shirky (2012). Em outras palavras, precisamos pensar nos
diferentes níveis de relações que podemos construir e como eles fazem emergir
distintas tramas, laços e entrecruzamentos que nos permitam criar um mundo que
nos caiba, ao abarcar a diversidade e complexidade que somos.
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Retomando os objetivos que nos moveram a propor o simpósio, algumas questões
permanecem abertas, a nos inquietar. É possível dizermos que os sujeitos
colaboram com as pesquisas, ou apenas compartilham suas histórias sem, de fato,
desfazer a distinção dos patamares ocupados por pesquisado e pesquisador? Em
que medida as noções de (co)laboração, solidariedade, compartilhamento são pauta
dos grupos e comunidades referidos nas pesquisas, e em que medida comparecem
mais ao modo como interpretamos suas narrativas, reflexo de nossas próprias
utopias?
Perdonen que no me aliste
bajo ninguna bandera
Vale más cualquier quimera
que un trozo de tela triste.
(Milonga del moro judio. Jorge Drexler)

O que podemos aprender de uma experiência de entrecruzamentos, de trocas de
olhar, de escuta e partilha? O que podemos aprender a partir da experiência de
organizar um simpósio, colaborativamente, ocupando, cada uma, lugares e em
circunstâncias díspares, mas aproximadas pelo desejo de pensar conjuntamente, de
aproximar temáticas e interesses investigativos?
Alice, Lara e Aline, desterritorializadas de seus lugares formativos, nômades
atravessando territorialidades que não lhes são próprias, indo ao encontro de outras
vozes, que por sua vez, somadas, possam dar corpo às suas. Ao modo do ensaísta,
elaborado por Larrosa (2004), buscamos confrontar e encarar este momento vivido,
entendendo que
o presente é difícil. A experiência do presente que o ensaísta isola e
pensa tem que abrir caminho entre os porta-vozes do presente, entre
os donos do presente, entre o ruído ensurdecedor de tudo aquilo que
nos é dado e nos é vendido como presente, entre as imagens por
demais evidentes com as quais, constantemente, se fabrica o
presente. Por isso o ensaio é uma escrita no presente e para o
presente, mas para o enfrentamento das certezas e das evidências
do presente, para a des-realização do presente. Uma des-realização
do presente, que tem conseqüências inevitáveis na des-realização do
passado e, então, na des-realização do futuro. (p.35-36)

Des-realizamos este presente, embrutecido, quando nos dispomos a ouvir mais
sobre Dandaras, Gisbertas e aquilo que nos machuca, como forma de recuperarmos
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nossa humanidade, na busca por afirmar uma estética da solidariedade. Desrealizamos este presente, quando confrontamos a persistência acadêmica de nos
colocar a falar sobre o mesmo, para os mesmos, reiterando certezas e resguardados
em nossas zonas de conforto.
Por fim, des-realizamos este presente, desiludido, quando, ao lançarmos convites a
outros pesquisadores, professores e artistas, para caminharem conosco nesta
deriva, generosamente, fomos acolhidos por suas respostas afirmativas. Talvez, a
polifonia, o pensamento dissonante e não convergente nos tenham sido
apresentados como os caminhos mais potentes para des-realizarmos nosso
presente e, quem sabe, podermos experimentar outras vias para seguirmos
esboçando algum futuro.
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EXPOSIÇÕES E SUAS HISTÓRIAS

EXHIBITIONS AND THEIR HISTORIES
Bruna Fetter / UFRGS
Lisbeth Rebollo Gonçalves / USP

RESUMO
O simpósio “História das Exposições” se propôs a discutir o crescente interesse pelo tema
como um subcampo de investigação e conhecimento da História da Arte. Assim, refletimos,
a partir das pesquisas apresentadas, sobre como questões metodológicas têm influenciado se não determinado - reflexões e construções teóricas relativas a esse subcampo. Por fim,
buscamos problematizar condições e constrições historiográficas de maneira a contribuir
para esses debates.
PALAVRAS-CHAVE
História das exposições; Exposições; Metodologia; Historiografia; Objeto histórico.
ABSTRACT
The symposium "History of Exhibitions" hasundertaken the discussion of the growinginterest
for thissubject as a subfield of investigation and knowledge of the History of the Art.
Therefore,
we
can
ponder,
based
on
the
researchespresented,
over
howmethodologicalissueshaveinfluenced
ordetermined
reflections
and
theoreticalconstructionsrelated to thissubfield. In the end, weaim the discussion of the
historiographic conditions and constrictions in order to contribute for these debates.
KEYWORDS
Exhibition histories; Exhibitions; Methodology; Historiography; Historical object.

Antecedentes e contextualização
No campo das artes visuais, as exposições constituem um lugar para se pensar e
discutir a arte. Funcionam como espaço de ativação e experienciação estética, mas
também como espaço de construção conceitual, que pode interferir na prática
historiográfica e na elaboração de teorias. Considerando o crescente interesse de
pesquisadores e demais atores do campo artístico pela temática da História das
Exposições, a proposta do Simpósio História das Exposições foi abrigar discussões
que apresentassem diferentes perspectivas sobre comoa História das Exposições
têm contribuído para a legitimação da produção artística e sua inserção na escrita de
histórias da arte no Brasil, na América Latina e no mundo.
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Considerando a História das Exposições como um subcampo da História da Arte
com crescente interesse e visibilidade, algumas considerações se fazem
necessárias. Boa parte de tal interesse, verificado na esfera internacional desde os
anos 1990 (DULGUEROVA, 2014), foi fomentada pela visibilidade e circulação da
publicação da série de livros Exhibition Histories, da editora londrina Afterall Books1,
a partir do final dos anos 2000. Esses livros partiram da investigação de exposições
que foramconsideradas relevantes pelo comitê editorial responsável, gerando
títuloscomo: Exhibiting the New Art: 'OpLosseSchroeven' and 'When Attitudes
Become Form' 1969; Making Art Global (Part 1): The Third Havana Biennial 1989;
FromConceptualism to Feminism: Lucy Lippard’sNumbers Shows 1969–74; Making
Art Global (Part 2): 'Magiciens de la Terre' 1989; Cultural Anthropophagy: The 24th
Bienal de São Paulo 1998; entre outras.
Segundo entrevista realizada com Pablo Lafuente (2016), um dos editores, a série
da Afterall Books foi pensada a partir da detecção do surgimento de cursos de
curadoria e da pouca bibliografia disponível para se estudar os processos curatoriais
de exposições que se tornaram referenciais e chegaram a propor modelos que
foram seguidos por outros a partir de então. A maioria dessas exposições podia ser
estudada ou a partir de seus catálogos, que, em geral, abrangem o projeto curatorial
e não o resultado final da mostra, pois são feitos para estarem prontos no dia de sua
abertura; ou então por meio de recepções críticas em revistas especializadas, que
costumam dispor de espaço limitado e da contribuição de apenas um ou dois
críticos.
A Afterall Books detectou que havia uma carência de estudos sobre as exposições
realizados em profundidade, “olhando os arquivos, falando com as pessoas que
fizeram parte, construindo uma narrativa que dê conta das agências que entram em
ação no momento da exposição e dão forma à arte: artistas, curador, crítico, público,
colecionador, instituição, produtor” (LAFUENTE, 2016, p. 16-7). A partir dessa
multiplicidade de atores e vozes, a editora se propôs a organizar uma série contando
histórias possíveis a respeito das exposições selecionadas. Ou seja, a ideia era
complementar o material acessível sobre esses projetos de uma forma plural, que
extrapolasse o discurso curatorial.
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Se por um lado não detectamos, no Brasil, propostas editoriais semelhantes em seu
enfoque e aprofundamento, observamos que o circuito acadêmico passou a dedicar
atenção a esse tipo de proposição investigativa. Pelo menos três publicações
recentes - desenvolvidas a partir de simpósios ou cursos sobre o tema - e citadas
neste texto -, buscam dar conta do estado dessas investigações no país.
Uma dessas iniciativas é o livro organizado por Fábio Cypriano e Mirtes Marins de
Oliveira (2016), que, além de contar com textos desses autores e com a já
mencionada entrevista conferidapor Pablo Lafuente, também possui textos de
Vinícius Sprícigo, Priscila Arantes, Fernando Oliva, Ana Maria Maia e Cauê Alves.
Como mencionado em seu prefácio, esse livro nasceu a partir de três confluências:
1) o convite de Lisette Lagnado a Pablo Lafuente para realizar uma fala no VIII
Seminário semestral de curadoria, em 2011, no curso de mestrado em Artes Visuais
da extinta Faculdade Santa Marcelina; 2) a criação do curso Curadoria: Histórias das
Exposições, na Escola São Paulo, por Lagnado e Mirtes Marins de Oliveira e; 3) a
dificuldade encontrada por professores do recém criado curso de Graduação da
PUC-SP Arte: história, crítica e curadoria, em encontrar bibliografia sobre o tema no
Brasil (CYPRIANO;OLIVEIRA, 2016).
A outra iniciativa partiu do Grupo de Pesquisa História da Arte: modos de ver, exibir
e compreender2, que conta com docentes da Unicamp, UnB e UFRJ. Este grupo,
conjuntamente com o Museu de Artes Visuais da Unicamp, realizou em maio de
2014 o colóquio “Histórias da arte em exposições: modos de ver e exibir no Brasil”,
que reuniu mais de trinta pesquisadores, objetivando “compreender o lugar das
exposições de arte para a história da arte” (CAVALCANTI;et al., 2014, p. V). Deste
colóquio foram editadas duas publicações: um livro com artigos dos conferencistas,
incluindo um texto de Jean-Marc Poinsot, um dos pesquisadores pioneiros sobre o
tema, e um e-book com material dos comunicadores do evento.
Ambas iniciativas trazem importantes discussões e contribuições para o tema e nos
permitem visualizar particularidades de como esse tipo de estudo vem sendo
abordado no país. Tivemos a oportunidade de detectar e debater algumas dessas
particularidades no contexto do nosso Simpósio.
Pesquisas, debates e problematizações
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Ao analisarmos uma quantidade de propostas bastante superior à possibilitada pelo
formato e estrutura do evento, selecionamos aquelas que mais se aproximavam das
discussões ao redor da ideia de História das Exposições e organizamos três eixos
centrais de discussão, que - apesar de terem sido definidos em função do tipo de
vínculo de legitimação que cada caso aprofundou - terminou por se constituir
também em uma organização de base cronológica.
Assim, os três eixos centrais corresponderam às três mesas3do Simpósio. A primeira
mesa 4 abrangeu comunicações que apresentaramexposições que se tornaram
emblemáticas por conferir visibilidade a determinado artista ou produção artística e
influenciar seus respectivos processos de legitimação. Apesar de, nos casos
apresentados,

esses

processos

acontecerem

a

partir

de

certo

grau

de

institucionalização - os trabalhos discutiram variados aspectos de salões ocorridos
em diferentes localidades entre as décadas de 1950 e 1970

-, os artistas e os

críticos de arte, aparecem aqui como o atores responsáveis pelas principais
articulações do período. Detentores, portanto, do capital simbólico necessário para
estabelecer os critérios estéticos e judicativos da época (BOURDIEU, 2010).
A segunda mesa5, localizada temporalmente entre as décadas de 1970 e 2010, deu
espaço a comunicações que trataram da interface entre exposição, instituição e
legitimação, considerando como questões contextuais afetaram e afetam o
desenvolvimento do campo artístico. Nesse sentido, foi dada especial atenção à
história de diferentes bienais ocorridas no Brasil no período mencionado. Aqui,
podemos perceber a transição do regime de legitimação típico do modernismo para
aquele característico da arte contemporânea (GRAW, 2012) pela gradual ascensão
da figura do curador e de seu papel em (re)definições institucionais a partir da
execução de projetos conceituais, em detrimento daquele exercido anteriormente
pelo crítico de arte.
A terceira mesa 6 englobou comunicações que discutiram abordagens teóricas a
respeito da História das Exposições em suas especificidades, manifestações
contemporâneas e desdobramentos para uma História da Arte em constante revisão
e constituição. Com um recorte temporal do início dos anos 1990 aos dias de hoje,
os debates apresentados problematizaram como diferentes formas de expor arte
contemporânea e as relações espaciais daí advindas são capazes de produzir
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enunciados legitimadores de discursos de viés historicizante.Também debatemos o
papel de instituições, como museus e bienais,e as possibilidades de modelos
alternativos, pensando em distintas escalas e modos de endereçamento de projetos
expositivos ao público.
As pesquisas apresentadas geraram debates a respeito das temáticas abordadas.
No caso das comunicações sobre exposições específicas ficou clara a necessidade
de maior problematização no âmbito das pesquisas sobre questões específicas, da
História das Exposições como um subcampo de conhecimento da História da Arte.
Ou seja, problematizar esses estudos de caso a partir de discussões, referencial
teórico e, especialmente, metodológico da História das Exposições, objetivando
reforçar e ampliar o campo de investigação.
Exposições e suas histórias
A História da Arte tradicionalmente voltou seus estudos, enquanto área do
conhecimento, para a obra de arte em si. Já a História das Exposições busca focar
sua atenção no momento do encontro com a obra, seus contextos expositivo,
institucional e histórico. Essa mudança de entendimento faz com que tanto a
bibliografia do tema quanto as comunicações apresentadas no Simpósio apontem
para questionamentos de caráter epistemológico e metodológico, nos quaisa
perspectiva historiográfica das investigações recebe especial destaque:
O estudo historiográfico das exposições ainda está em plena
construção de seus objetos de estudo, abordagens, dimensões e
inter-relações com outras disciplinas. Certamente uma lacuna a ser
encarada, do ponto de vista metodológico, é a de como o processo
expositivo opera do ponto de vista do sujeito, suas apropriações para
além das propostas curatoriais. Os estudos sobre exposições
dissecam o programa curatorial - compreendendo todos seus
aspectos conceituais e materiais -, mas ainda carece da construção
historiográfica da perspectiva do sujeito visitante. A ideia de uma
virada educacional, no campo da curadoria, só demonstra a
necessidade de investigações nesse sentido. (OLIVEIRA, 2016, p.
39-40).

Nesse sentido, Lafuente (2016) reforça a necessidade de identificar o que ele chama
de“momentos-chave” de cada projeto expositivo, relacionando-os com um contexto
histórico mais amplo. Isso porque historicizar uma exposição significa também
propor uma leitura política do lugar e de seu enquadramento institucional,
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considerando como os efeitos de escolhas específicas foram importantes a ponto de
se tornarem modelos e se converterem, inclusive, em práticas curatoriais e
institucionais.
Assim, podemos apontar os estudos de caso como uma tendência de abordagem
metodológica às exposições. Por mais que essa seja uma proposta válida, nos
parece que deveríamos também pensar em como criar perspectivas metodológicas
que não se limitem a esse procedimento, uma vez que ele pode comprometer os
critérios de relevância das exposições a preferências meramente pessoais ou a
exemplos que se tornaram fetiches em função da exploração midiática e
mercadológica.Poinsot (2016) nos indica um caminho para evitar esse tipo de
situação, ao afirmar que historiador das exposições deve distinguir entre seu sentido
e valor. Assim, para o autor, o sentido estaria ligado ao discurso e às qualidades
sensíveis daquilo que é proposto. O valor se relacionaria aos usos sociais e
estéticos que emergem da própria dinâmica da exposição.
A história das exposições não pode prescindir de sua sociabilidade,
como já notaram numerosos historiadores, mas ela não pode se
construir unicamente sobre o fato público, sem analisar como a
experiência estética que é ali proposta se dá um dispositivos
interpretativos abertos e transformadores. Uma exposição que fecha
a máquina interpretativa não é susceptível de tornar-se um objeto
histórico, somente pode pretendera este status a exposição que
renova de forma aberta e contraditória o olhar compartilhado em sua
experiência. (POINSOT, 2016, p. 24).

Dessa forma, a discussão a respeito do objeto histórico - ou historicizável - parecenos fundamental de ser travada. Isso porque um dos reveses da ênfase histórica nas
exposições é o caráter fetichizante que ela pode adquirir. Em especial no contexto
contemporâneo, no qual a ação do mercado sobre o sistema da arte pode influenciar
no rumo de carreiras individuais de artistas e curadores, na programação de grandes
instituições e na constituição de seus acervos. Considerando, portanto, as atuais
configurações do sistema da arte, seus mecanismos, atores e instâncias de
legitimação, a intenção do Simpósio também foi debater tópicos que questionassem
a geração de novos cânones curatoriais, críticos e expositivos; as estratégias de
visibilidade e circulação em um âmbito global; bem como as narrativas que
englobam a assimilação de práticas artísticas tanto por instituições quanto pelo
mercado.
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Portanto, não foi sem motivo que citei sucessivamente os críticos, os
artistas, os curadores e implicitamente os marchands e os
colecionadores. Eles todos têm algo a dizer em uma exposição que
é, ao mesmo tempo, a apresentação de obras de arte, uma proposta
curatorial e/ou crítica e um jogo de influências do marchand e de
seus colecionadores, face a um público que está sempre alie que
tem também algo a dizer. A dificuldade para o observador é que o
conjunto desses protagonistas age por conta própria e contribui para
a produção de sentido e de valor da proposta. Enquanto máquina
interpretativa, a exposição transforma ao mesmo tempo as obras, os
olhares e a sociedade, e essa operação, relativamente incontrolável,
adquiriu no curso do século XX a capacidade de ter continuidade sob
a forma de reencenação. (POINSOT, 2016, p. 13).

Em função dessas questões, e da tendência à espetacularização que as perpassa,
um dos riscos do fetiche expositivo é o desenvolvimento de narrativas históricas que
incluam apenas grandes exposições ocorridas em instituições renomadas e
assinadas por curadores celebrados. Pois a História das Exposições não deveria ser
apenas sobre grandes exposições, mas também explorar o fato de que “(...) grande
parte da produção contemporânea estava acontecendo nos momentos pequenos,
em pequenas articulações, momentos que não são grandes, fatos pequenos com
público pequeno, mas que as consequências tenham sido muito fortes para um
contexto específico” (LAFUENTE, 2016, p. 36).Assim, e isso é particularmente
relevante no contexto brasileiro, no qual temos uma série de lacunas em nossa
História da Arte ainda por historicizar, devemos pensar em como incorporar
históriasconsideradas “menores”, ou menos canônicas - seja por sua escala,
relações institucionais ou localização geográfica-,às narrativas históricas em
construção, conferindo-lhes a devida relevância.
Para além da reunião das pesquisas e dos estudos de casos expositivos
apresentados, o Simpósio História das Exposições nos propiciou a oportunidade de
refletir sobre construções teóricas e metodológicas que vêm sendo desenvolvidas a
partir da exposição enquanto objeto histórico. De todas as dúvidas sobre que
métodos adotar e caminhos seguir, nos fica a certeza de que este é um campo em
pleno florescimento e que ainda há muito o que pesquisar.

Notas
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1

Para
catálogo
completo
da
Afterall
Books:
<https://www.afterall.org/books/exhibition.histories/>, Acesso em 10 de novembro de 2017.
2
Mais informações em: <http://gpmodosdever.wordpress.com>. Acesso em 10
de novembro de 2017.
3
Como a seleção foi feita a partir da qualidade dos textos apresentados e de
sua coerência com a proposta do Simpósio, a organização das mesas não obedece a uma
classificação rígida dentro das questões apresentadas no texto. Dessa forma, nem todas as
comunicações se encaixam perfeitamente dentro das propostas de cada mesa, apesar de
todas pertencerem a ao menos um dois dos três eixos apresentados no texto.
4
BOTELHO, Shannon. Salão preto e branco: o III Salão Nacional de Arte
Moderna como espaço de reivindicação e experimentação artística; BRAGA, Ana.
Documentos fotoclubistas de orientação fotográfica nos salões internacionais do foto clube
do espírito santo, 1958-1978; (Des)construindo arquiteturas: COSTA, Robson Xavier da.
Álvaro Siza e Pedro Cabrita Reis expõem em Serralves e; ALVAREZ, Annelise. A
necessidade de recuperar a memória: La Era de laDiscrepancia, arte e cultura visual no
México.
5
FAZZOLARI, Cláudia. Radha Abramo e a premiação da Bienal Nacional
1976; FATIO, Carla. Apreciação crítica do espaço da arte: concepção e legitimação;
KNAAK, Bianca. A primeira Bienal do Mercosul: uma exposição para a história da arte na
américa latina e; FETTER, Bruna. A 6a bienal do Mercosul: uma virada curatorial e
institucional.
6
MARTINS, Tatiana da Costa. Os museus e a teoria da arte contemporânea:
modos de expor a história da arte; OLIVEIRA, Mirtes Marins de. Espaço ensina: as histórias
das exposições e a centralidade da noção de display; OLIVA, Fernando. A presença da
reencenação em exposições de arte contemporânea a partir dos anos 2000 e; SOMMER,
Michelle. Contraexposição, um estado expositivo contemporâneo.
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HISTORIOGRAFIA DA ARTE NO BRASIL: MEMÓRIAS E INVENÇÕES

Patricia Corrêa / UFRJ
Vera Pugliese / UnB

O simpósio temático denominado “Historiografia da Arte no Brasil: memórias e
invenções” propôs uma discussão sobre a escrita da história da arte no país,
voltando-se para diferentes explorações no atual campo de debate sobre sua
produção: conceitos operatórios, preceitos teóricos, procedimentos metodológicos,
escolhas temáticas, topoi e problemas recorrentes e as críticas a eles. A proposta se
alinhou ao tema do 26º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em
Artes Plásticas - ANPAP, quando da celebração de 30 anos dessa associação, que
tem promovido discussões significativas sobre a historiografia da arte no país em
diferentes Encontros. O tema do evento em questão, “memórias e inventações”, foi
assumido, no referido simpósio, não apenas no que concerne à articulação de
memória e história da arte, resguardando a memória uma série de discussões, bem
como à inventio em dois sentidos: o de inventário, na acepção expandida de arquivo,
e o de inventar, como elaboração ou reelaboração de objetos, problemas e sentidos
da arte no Brasil/“arte brasileira”.
Trata-se de uma discussão ainda razoavelmente recente e exígua, porém de
crescente importância, na medida em que o campo de conhecimento e formação em
história da arte vem se fortalecendo no Brasil. Provam-no os cursos de graduação
em história da arte criados desde os anos 2000, já sob a perspectiva de sua
especificidade frente a outros campos mais consolidados no país. Além da presença
de linhas de pesquisa em Teoria e História da Arte em Programas de PósGraduação, que vêm se fortalecendo desde os anos 1990, o Brasil conta, hoje, com
cinco bacharelados em história da arte – a saber, na Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (UERJ), na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), na Universidade Federal do Rio
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Grande do Sul (UFRGS) e na Universidade de Brasília (UnB). Esse novo panorama
traz consigo a ampliação de um esforço autorreflexivo, ou seja, denota a
necessidade de refletirmos mais agudamente sobre a constituição de nossa
historiografia da arte, bem como nos impõe indagações acerca da própria
conceituação de uma arte brasileira.
Talvez possamos eleger como marcos históricos desse esforço autorreflexivo o que
seria o primeiro texto de história da arte do Brasil, publicado em 1841 por Manuel de
Araújo Porto-Alegre, e a última síntese histórica da arte no Brasil, publicada como
obra coletiva em 2014, sob a coordenação de Fabiana W. Barcinsky. Porto-Alegre
inaugura entre nós o modelo historicista da construção da singularidade nacional
pela identificação de seu caráter artístico, aqueles elementos autóctones que
sustentam a afirmação do “gênio nacional” (PORTO-ALEGRE, 1850, p. 110). Essa
iniciativa implica uma interpretação da experiência colonial, de suas referências
multiétnicas e seu descompasso com os estilos europeus, de modo a ajustá-la ao
processo evolutivo de uma escola nacional (SANTOS, 2015). No outro extremo de
nossos exemplos, o livro colaborativo de Barcinsky abre mão de uma leitura unitária
do desenvolvimento da arte no Brasil e até mesmo põe em dúvida a clareza desse
objeto. Em sua introdução, Francisco Alambert (2014, p. 11) questiona a
possibilidade de se estabelecer uma história da arte no Brasil dada a dificuldade de
se encontrarem respostas às perguntas: “o que é a arte brasileira autêntica? Desde
quando fazemos ‘nossa’ arte?”.
Ainda que os dois exemplos correspondam a tendências intelectuais de seus tempos
e, portanto, às próprias transformações do campo disciplinar da história da arte,
parece-nos que as distâncias e proximidades entre as duas posições nunca foram
realmente abordadas e analisadas, nem detidamente discutidas. Entre as duas
publicações, houve escassas iniciativas de elaboração da memória artística nacional
em narrativas coerentes, capazes de abranger as culturas indígenas, o período
colonial e o Brasil independente, segundo o modelo historicista. Talvez possamos
indicar duas exceções: Luiz Gonzaga Duque Estrada, que materializa a primeira
tentativa de historicizar a produção artística no Brasil desde a época colonial até sua
contemporaneidade em Arte Brasileira em 1888 (GONZAGA DUQUE, 1995), e
Pietro Maria Bardi, com seu livro História da Arte Brasileira publicado em 1975, que
em voz única produz uma “síntese interpretativa” (BARDI, 1975, p. 221) de cinco
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séculos de fusões entre modelos europeus e tradições vernáculas. Apesar dessas
exceções, parecem predominar as especialidades e os regionalismos, segundo
tematizações que foram se consolidando na produção historiográfica brasileira: arte
colonial, arte acadêmica, modernismo, escola fluminense, escola baiana etc.
Essas especialidades pautaram as poucas iniciativas que, ao longo do século XX,
buscaram elaborar uma narrativa histórica da arte brasileira, na medida em que
prevalece, inclusive no próprio volume de Barcinsky, o modelo da obra coletiva, em
que diversos especialistas são convidados a escrever sobre sua especialidade e
assim contribuem para uma estrutura editorial que afinal se apresenta cronológica,
começando na arte indígena e avançando em direção à contemporaneidade. Esse é
o modelo de três publicações importantes: Arte no Brasil, em dois volumes
coordenados por Pedro Manuel-Gismondi, publicados em 1979; História Geral da
Arte no Brasil, em dois volumes coordenados por Walter Zanini, publicados em
1983, e História da Arte no Brasil: Textos de Síntese, livro publicado em 2008,
reunindo textos de Myriam Andrade Ribeiro de Oliveira, Sonia Gomes Pereira e
Angela Ancora da Luz. Em todos esses casos, o argumento historicista do
desenvolvimento linear e unívoco de uma arte nacional perde centralidade, porém às
vezes parece dissolvido na concepção da estrutura editorial.
À constatação do pequeno número de livros com esse teor publicados no Brasil,
soma-se outro dado relevante: a dificuldade de mantê-los disponíveis com novas
edições. Talvez o exemplo mais agudo daquilo que Ronaldo Brito (1985) identificou
ao final dos anos 1970 como uma herança colonial brasileira – nossa dificuldade em
constituir uma dinâmica própria de estudo da arte, ao contrário das culturas
hegemônicas que continuamente transformam suas manifestações artísticas em
história –, seja a obra organizada por Zanini, provavelmente o esforço mais amplo
de escrita da história da arte no Brasil que, no entanto, segue há muitos anos
esgotado. Afinal, a precariedade do meio editorial da arte no país seria parte de uma
precariedade institucional mais generalizada, observada por Sonia Salzstein no final
da década de 1990. Para Salzstein (2001, p. 400-401), havia no Brasil, ainda às
voltas com a consolidação da democracia e do modelo republicano, uma profunda
resistência à dimensão pública das instituições culturais e da vida social. Sendo a
produção historiográfica artística parte fundamental da condição pública da arte, seu
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retraimento se justificava à época, mas já sinalizava possibilidades de reativação e
repolitização.
Para além da ampliação do campo reflexivo da história da arte no Brasil, patente na
criação dos novos cursos de graduação já mencionados, também podemos sentir
sua dinamização nas últimas décadas através das crescentes atividades de suas
associações de pesquisa. Entre os esforços que concorrem para o fortalecimento da
história da arte no país encontram-se aqueles de entidades representativas como o
Comitê Brasileiro de História da Arte - CBHA e a Associação Nacional de
Pesquisadores em Artes Plásticas - ANPAP, assim como a diligência de periódicos
vinculados a programas de pós-graduação na área de artes visuais e áreas afins, a
promoção de encontros científicos de variados portes e de iniciativas curatoriais que
renderam importantes catálogos, bem como do empenho de historiadores da arte
que, no correr das décadas, têm evidenciado a coerência de suas pesquisas,
marcadas por livros referenciais (PUGLIESE, 2014, p. 1883).
O simpósio pretendeu colaborar para a dinamização desse campo, acolhendo
trabalhos que estimulassem o debate sobre limites e potencialidades da produção
historiográfica da arte no Brasil. Para tal, foram propostas algumas provocações,
como as que seguem.
Conceitos operativos e a historicidade de seus usos no Brasil
A preocupação com o emprego de conceitos operativos da história da arte no Brasil
está ligada à consolidação de periodizações como barroco, acadêmico, moderno,
contemporâneo etc., reportando à noção de estilo. Ora, há dois problemas
interrelacionados que a utilização de tais conceitos envolve. Um é o da desconfiança
dessas circunscrições utilizadas como critérios classificatórios, ditadas por
valorizações e hierarquizações e que se revelam como forças de exclusão.
Evidentemente, há que se compreender que tais conceitos foram desenvolvidos
mediante esforços sistematizadores de vertentes historiográficas artísticas que
combatiam o modelo biográfico vasariano mediante a tentativa de rigor metodológico
no reconhecimento de diferenciais estilísticos da produção visual europeia, malgrado
suas diferenças regionais. Tais esforços, entre o final do século XVIII e o início do
século XX, pautaram-se pelo reconhecimento de características formais dessa
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produção em seu desenvolvimento diacrônico, frequentemente sob cunho
evolucionista, muitas vezes reeditando um modelo biográfico que valorizava certas
idealidades como o clássico em detrimento do anticlássico, além do que seriam
períodos transicionais, precedentes ou decadentes de estilos canônicos. O outro
problema diz respeito à utilização engessada de estilos como unidades
autocoerentes, períodos engessados a partir de cujas características e datações
contrasta-se a periodização da história da arte no Brasil, com base no mito do atraso
(LOPES, 2002, p. 2), em termos de suas datações, e reconhecendo deformações e
arrefecimentos em relação ao que seria um modelo unívoco europeu (PEREIRA,
2013).
Além da falta de percepção da ductibilidade desses estilos em relação a diferenças
regionais, de periodização em diferentes regiões e países europeus e das
especificidades de suas migrações estilísticas, nem sempre se considerou a
realidade do meio, as condições socioculturais e a inserção histórica dos locais que
forçosamente acolheram complexos estilísticos. Sob diferentes condições, tais
complexos

foram

desenvolvidos

e,

eventualmente,

transformados

segundo

dinâmicas das histórias regionais no Brasil, em recortes temporais diversos,
enquanto suas morfologias e tipologias também passaram a constituir sua própria
cultura. Daí não podermos pensar em termos de influências, conceito que pressupõe
um ativo e um passivo, mas uma apropriação perpassada pelas próprias
especificidades dos meios culturais que acolhem certos modelos artísticos e
teóricos.
Ainda que sob topoi recorrentes como os do atraso em relação às periodizações dos
meios culturais hegemônicos ocidentais e da miscigenação étnica no Brasil, outras
preocupações foram englobadas, na proposta do simpósio, pela questão da
derivação e inovação não apenas de estilos, desde a época colonial até o início do
século XX, mas de tendências internacionais modernas e contemporâneas, que
foram apropriadas segundo condições específicas, históricas, sociopolíticas e
culturais em diferentes regiões brasileiras.
Deste modo, a historiografia da arte no Brasil, cada vez mais, tem levado em conta
outras tensões, seja entre perspectivas regionais e nacionais, sejam locais e globais.
Se discursos coloniais apontavam para relações desiguais entre produções artísticas
68
CORRÊA, Patricia; PUGLIESE, Vera. Historiografia da arte no Brasil: memórias e invenções.

canônicas europeias e sua recepção em países à margem do Ocidente, sob o já
desgastado binômio centro/periferia e outras dicotomias reducionistas, este
raciocínio vicioso se dobraria em um país de dimensões continentais como o Brasil.
É o caso das discrepâncias entre regiões mais ricas, onde processos de
industrialização criaram, ao longo do século XX, especificidades em relação aos
laços políticos e econômicos com países europeus e, posteriormente, com os
Estados Unidos, e regiões brasileiras menos abastadas, cujas produções artísticas
possuem

menor

divulgação,

devido

a

restrições

históricas

política

e

economicamente implantadas, sob o estigma da periferia, como nota Roberto
Conduru (MARQUES et al., 2013, p. 14).
Questões teóricas e metodológicas
Outro

feixe

significativo

de

preocupações

envolve

questões

teóricas

e

metodológicas, que se constituiriam como específicas da história da arte, sua
recepção e desenvolvimento no Brasil. Trata-se, sobretudo, da circulação de
modelos teóricos provenientes da Europa e, mais tarde, dos Estados Unidos, para
além

das

mencionadas

circunscrições

estilísticas

e

de

consequentes

hierarquizações de categorias e gêneros artísticos. Desde, principalmente, os anos
1980, reconhece-se uma crescente tendência de revisão de diferentes bases
teórico-metodológicas da história da arte, por estudiosos que entendem que a
sedimentação desta disciplina na Europa impõe repensar vertentes que se tornaram
hegemônicas e que não permitem considerar a abertura dos horizontes da história
da arte ao mundo extraocidental, envolvendo, amiúde, aportes da antropologia.
Trata-se

de

restrições

históricas

artísticas

que

vertentes

formalistas

e,

principalmente, a iconologia de matriz panofskyana apresentavam frente a
produções visuais asiáticas, africanas, ameríndias e latinoamericas, além de
diferentes produções de sociedades e culturas ágrafas do passado e presente e da
arte ínsita, muitas vezes considerada sob o epíteto de “artesanato”. Mas essa
abertura também envolve revisitar criticamente a própria arte europeia e rever
fortunas críticas constituídas pelo mainstream da história da arte ocidental, já
sedimentadas por dogmas essencialistas e por um regime discursivo totalizante.
Como indicam textos publicados no Brasil desde o final dos anos 1990 (KERN,
2004; HUCHET, 2008), o corte epistemo-crítico do pós-estruturalismo se materializa
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na história da arte mediante a tentativa de estabelecer outros regimes discursivos,
pautados por um intenso diálogo com a filosofia, psicanálise, semiologia e
antropologia, entre outras esferas de saber. Este regime impõe o que se poderia
chamar de uma crítica institucional à disciplina, entendendo, portanto, a história da
arte como instituição, em especial desde sua absorção pelo sistema de saberes no
século XIX e suas compartimentações disciplinares. Esta crítica também incide
sobre a primazia do indivíduo-artista como agente histórico transformador e doador
de sentido para a obra de arte, inculcada na instituição da história da arte desde o
século XVI com Giorgio Vasari.
Mas o ingresso deste debate no Brasil, desde os anos 1990, ocorreu quando
historiadores da arte se defrontavam, em nosso meio acadêmico, com questões
advindas de discussões sobre a especificidade de uma “arte brasileira”, por meio de
revisões de fortunas críticas sobre produções artísticas e sobre artistas de diferentes
épocas, valorizando produções que sofriam certas restrições históricas marcadas
desde o modernismo, como a arte “acadêmica” oitocentista ou a arte de matriz
indígena e africana, conforme indica Claudia Mattos (MARQUES et al., 2013, p. 6),
além da consideração de objetos visuais que não eram tradicionalmente
investigados pela história da arte.
Assim, um conjunto, ainda que heterogêneo, de procedimentos metodológicos
advindos da recente obra de teóricos, historiadores da arte, críticos de arte e
filósofos passavam a ter lugar em discussões contemporâneas no Brasil, a partir de
preocupações relacionadas ao uso de concepções, conceitos e preconceitos que
impunham profundas revisões da historiografia da arte no país. A inserção da arte
aqui produzida num complexo ainda mais amplo de “arte latinoamericana”; a
questão da visibilidade da arte “brasileira” em megaexposições dentro e fora do
Brasil; o problema da internacionalização de certos movimentos artísticos e artistas;
a circulação de modelos artísticos e poéticos; a preocupação teórica com a própria
escrita da história da arte e sua relação com a crítica; a possibilidade de revisões
epistemológicas

de

nossa

produção

teórica;

o

impacto

dos

diálogos

transdisciplinares da história da arte com outras áreas de conhecimento; a
problematização de novos objetos e fronteiras da disciplina e outras questões metahistóricas vêm à tona, gerando fecundas interrogações que passam a figurar em
nossa produção historiográfica artística.
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Daí a recorrência ao aporte teórico de estudiosos como Hans Belting, com sua
discussão sobre o estatuto da arte e da imagem na História da Arte, nutrida pela
filosofia, antropologia e história, e Georges Didi-Huberman, com sua revisão das
bases epistemológicas dessa disciplina mediante retornos críticos a historiadores da
arte alheios aos modelos teóricos canônicos, como Aby Warburg e Carl Einstein.
Daí, também, a recorrência do retorno de Arthur Danto a Georg W. Hegel, de Thierry
de Duve a Immanuel Kant, além do recurso a obras referenciais de pilares de uma
história crítica de arte como Hal Foster, Rosalind Krauss e Yve-Alain Bois, entre
outros.
Mas pensamos, também, em teorias e métodos interpretativos, eventualmente
advindos do jogo entre a história da arte e a crítica de arte. No Brasil, este jogo já
apresentava uma especificidade no século XIX, concernente à escassez de textos
estritamente historiográficos artísticos, frente a uma crítica de arte sensivelmente
mais extensa, donde podermos considerar uma história da arte de certo modo
diluída na produção da crítica (DAZZI, 2004, p. 2). Mas, a partir de tensões
categoriais e interpretativas do modernismo e, sobretudo, da contemporaneidade,
depreendemos da crítica de arte importantes aportes teóricos que dialogam com a
produção historiográfica artística, como é o caso dos esforços de críticos como Mário
de Andrade e Oswald de Andrade, ou, posteriormente, de Mário Pedrosa, Frederico
de Morais e, mais recentemente, Rodrigo Naves e Ronaldo Brito.
Deste modo, é possível reconhecer filiações conceptuais que reportam a diferentes
genealogias, mas que envolvem diferentes deslocamentos demandados por novos
objetos inseridos em outros contextos socioculturais. Há, ainda, que se considerar a
contextualização de debates que atuaram como fundantes, como pontos de inflexão
ou como divisores de águas no pensamento historiográfico artístico brasileiro,
levandondo em conta o horizonte e as contribuições intelectuais de discussões
provenientes, em especial, das ciências humanas e sociais. É o caso do impacto do
pensamento pós-colonial que permitiu um intenso deslocamento em relação a
problemas específicos irredutíveis a periodizações e tipicidades da produção
artística no Brasil e sua inserção na produção latinoamericana. Ou ainda do
pensamento decolonial (MIGNOLO, 2000), conforme a consideração de Zielinsky
que questiona a própria base epistemológica da constituição do discurso
historiográfico artístico sobre a contemporaneidade, propondo novas cartografias a
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partir da arte latinoamericana, segundo configurações culturais específicas, o que
modifica o próprio sentido da problematização do trânsito de modelos ocidentais e
de seus discursos (MATTOS et al., 2013, p. 12).
Diferentes matrizes culturais e modelos de temporalidade
Ainda que entendendo criticamente o discurso da miscigenação do Brasil, impõ-se,
também, levar em conta diferentes matrizes eruditas e populares, europeias,
indígenas e africanas na historiografia da arte brasileira, bem como diferentes
construções de nexos e paradoxos entre elas. Ora, isso demanda identificar e
avaliar restrições históricas que essas matrizes têm enfrentado ao longo da
produção de história da arte no Brasil, em formulações que, muitas vezes,
escondem preconceitos e pressupostos que devem ser problematizados à luz dos
referidos aportes teóricos.
Essas questões implicam, como vimos, rever topoi e ativações relacionados à
invenção e desconstrução do nacional, que parecem ter se enraizado não apenas na
produção artística, crítica e historiográfico artística, como também no próprio sistema
de ensino no Brasil, fortalecendo valorizações e desvalorizações que hoje se
pretende colocar em questão. Mas esta discussão envolve, no nível da própria
constituição do discurso historiográfico artístico, tensões entre modelos entendidos
como “hegemônicos” e “marginais”. Esse debate ainda nos leva ao problema da
inserção da arte “brasileira” em uma “arte latinoamericana” e ao problema da
colonialidade do discurso historiográfico artístico, envolvendo a problematização de
suas próprias nomenclaturas, bem como as bases epistêmicas desses mesmos
discursos.
Diante das discussões apresentadas acima, também detectamos tendências como a
produção de narrativas diante de aparentes consensos já estabelecidos em nossa
tradição historiográfica artística. É o caso também de considerar temporalidades
complexas na historiografia da arte no país, frente a modelos de tempo unívocos
que não permitem ingressar em problemas específicos de nossa produção artística.
A consideração de diferentes modelos de tempo na história da arte não só auxilia a
desconstruir discursos totalizantes, como permite compreender de modo mais agudo
o que se pensou serem atrasos na recepção de modelos europeus, pois tal
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complexidade demanda uma compreensão mais profunda dos processos de
assimilação, desenvolvimento e até de transformações de modelos canônicos em
diferentes contextos culturais. Modelos criados a partir de problemas impostos pelo
surgimento de diferentes objetos com inscrições culturais específicas, que reportam
a certas bases teóricas que envolviam conceitos cunhados a partir de certos
contextos

epistemológicos

que

sofrem,

necessariamente,

deslocamentos

significativos em suas migrações. A consideração de temporalidades mais
complexas nos permite compreender diferentes cartografias, dissonantes do modelo
mecânico de transmissão/recepção por diferentes meios socioculturais, em outras
inserções históricas.
Principalmente em relação a grandes topoi de nossa produção teórica (ALAMBERT,
2014, p. 9-12, 16-18), outra tendência é a de reexaminar noções de continuidade e
causalidade frente à percepção de certas ativações. Um eixo que se destaca pode
ser compreendido como aquele da memória, tradição, ruptura e identidade da
produção artística no Brasil. Topoi que perdem importância na medida em que são
articulados por discursos nacionalistas, mas que se revelam em sua dimensão
problemática quando analisados no desenvolvimento diacrônico da historiografia da
arte no país. A problematização dos modelos de tempo da produção teórica no
Brasil desdobra-se em questões metodológicas que permitem rever periodizações e
hierarquizações. Em contraste com concepções lineares, tais revisões podem se
abrir às dinâmicas temporais da montagem, da repetição, da sobrevivência e do
esquecimento, entre outros, que reportam a diferentes genealogias e permitem nos
reapropriarmos de nossa própria história de modo crítico.
Finalmente, face à questão da biografia como problematização historiográfica
artística, percebemos a importância da revisão de fortunas críticas e da
reelaboração de percursos de artistas, historiadores da arte e críticos de arte no
Brasil, além de outros pensadores que repercutem na consideração da produção
artística do país.
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QUESTÕES PARA PENSAR OS PERCURSOS DA ARTE E TECNOLOGIA
DIGITAL NO BRASIL

QUESTIONS TO THINK THE ROUTE OF ART AND DIGITAL TECHNOLOGY IN
BRAZIL

Cleomar Rocha / UFG
Nara Cristina Santos / UFSM
Priscila Arantes / PUC-SP, UAM

RESUMO
Este artigo trata de algumas questões para pensar os Percursos da Arte e Tecnologia Digital
com foco na produção brasileira, também sua repercussão e presença internacional. Ao
tematizar os percursos, o lastro se estrutura nos artistas, nas obras e projetos, nas
exposições e festivais, nos veios poéticos e estéticos que consolidaram a área. Interessa
discutir não exatamente o campo histórico, mas questões em torno de artistas pioneiros e
gerações mais recentes, de grupos de pesquisa, laboratórios e experiências curatoriais em
arte e tecnologia no Brasil, aos quais estes autores mantém contato mais direto. Nesse
sentido, problematiza o campo da arte contemporânea, através de abordagens transversais
que, juntas, revelam a complexidade das ações que tecem a memória recente da arte e
tecnologia no país.
PALAVRAS CHAVES: arte e tecnologia; arte contemporânea; arte brasileira;

ABSTRACT
This article deals with some questions to think about the routes of art and technology, with a
focus on Brazilian production. Also its repercussion and international presence. By
thematicising the paths, the ballast is structured in the artists, in the works and projects, in
the exhibitions and festivals, in the poetic and aesthetic veins that area. It is interesting to
discuss issues around pioneer artists and more recent generations, from research groups,
laboratories and curatorial experiences in art and technology in Brazil. In this sense, it
problematizes the field of contemporary art, through transversal approaches that reveal the
complexity of actions which weave the recent memory of brazilian´s art and technology.

KEYWORDS: art and technology; contemporary art; Brazilian art.
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Arte eletrônica em Laboratórios Institucionais: alguns grupos de pesquisa
brasileiros
Desde Waldemar Cordeiro e Giorgio Moscati, o desenvolvimento de arte eletrônica
articula conhecimentos de artistas e cientistas. Os primeiros trabalhos brasileiros de
arte computacional surgiram com esta composição e lugar nos anos de 1960,
colaborativamente em um laboratório. Antes disto o Brasil havia conhecido a arte
cinética de Abraham Palatnik, cuja formação em eletrônica e em arte comungava os
perfis desejados em uma só pessoa. Com os processos cada vez mais complexos, a
arte eletrônica vislumbrou ser incubada em um laboratório, em um centro de
pesquisa ou em uma universidade. O modelo se alastrou, não exatamente por
modismo, mas pelas peculiaridades da vertente da arte: conhecimento especializado
e equipamentos. Tudo indicava serem os laboratórios os espaços ótimos de
produção da arte eletrônica.
Os laboratórios, em seus diversos formatos e composições, tornaram-se os “ateliês”
da vertente tecnológica da arte, fomentando trabalhos colaborativos em equipes
multidisciplinares. Neste contexto, especialmente no Brasil, formaram-se muitas
equipes e lugares especializados, mas vamos apresentar apenas aqueles que temos
contato mais direto, como o grupo Infoestética, mais tarde Arte computacional, na
Universidade de Brasília e, ainda no centro oeste, o grupo de Pesquisa
Desenvolvimento e Inovação em Mídias Interativas, na Universidade Federal de
Goiás, ambos MEDIA LABs. Em São Paulo, entre outros grupos de pesquisa, o
Poéticas Digitais, sediado na Universidade de São Paulo e o grupo Interinstitucional
de Pesquisa em Convergências entre Arte Ciência e Tecnologia, GIIP, na
Universidade Estadual Paulista. O movimento se ampliou no sudeste com o grupo
Núcleo de Arte e Novos Organismos, NANO, na Universidade Federal do Rio de
Janeiro e no Sul do país com o grupo de pesquisa Arte e Tecnologia, Laboratório de
Arte Contemporânea, Tecnologia e Mídias Digitais, LABART, na Universidade
Federal de Santa Maria. Cabe ressaltar que muitas capitais como Natal, Salvador,
Porto Alegre, Florianópolis, Belém, Belo Horizonte, entre outras cidades, fundaram
laboratórios voltados à pesquisa e produção de arte eletrônica, mantendo o lastro
colaborativo como perspectiva. A relação entre arte, ciência e tecnologia deu o tom
para a produção, que percorreu um veio poético baseado na interatividade, na
imersão, na multissensorialidade, na agência e na conectividade.
ROCHA, Cleomar; SANTOS, Nara; ARANTES, Priscila. Questões para pensar os percursos da arte
e tecnologia digital no Brasil.

77

Com uma produção lastreada no território nacional, a arte tecnológica se consolidou
no Brasil ainda nos anos 1990, com eventos, publicações e exposições que fizeram
ver a pujança poética desta vertente. Nascida da confluência entre arte cinética,
artes do vídeo, performance e da arte participacionista, as poéticas eletrônicas
brasileiras criaram seu espaço e demarcaram seu lugar no mundo, encontrando nos
laboratórios e centros de pesquisa a incubadora de que precisavam. As equipes
inter-multi-transdisciplinares foram, além de necessárias, fundamentais para a
densidade tecnológica e poética inscritas nos trabalhos, resultando em artistas de
reconhecimento internacional e cujos trabalhos repercutem a complexidade e
simplicidade da arte, em sua face eletrônica, digital, computacional.
Espaços Expositivos e Propostas Curatoriais: alguns eventos e exposições
com artistas brasileiros no sul do país
Desde 2006 acontece no sul do Brasil o Simpósio de Arte Contemporânea,
promovido pelo Curso de Especialização Arte e Visualidade e desde 2007 pelo
Programa de Pós-graduação em Artes Visuais, PPGART/UFSM. Idealizado e
realizado pelo grupo de pesquisa Arte e Tecnologia/CNPq e LABART, que
coordenamos desde 2005, o simpósio a cada ano conta com temática distinta
relacionada à pesquisa em História, Teoria e Crítica da Arte, e Poéticas Visuais,
para discutir as investigações recentes no campo das Artes Visuais. Integradas ao
Simpósio em Santa Maria, também acontecem de 2006 até 2013 exposições de arte
digital e a desde 2014 teve início o FACTORS (Festival de Arte Ciência e Tecnologia
do Rio Grande do Sul). Buscamos desde o princípio manter uma aproximação com
artistas e obras em poéticas digitais, considerando que o PPGART tem uma linha de
pesquisa em Arte e Tecnologia. Nesse sentido, dialogamos com pesquisadores na
área de diversas universidades no país como a UNB, UFG, UNESP, USP, UFRJ,
UDESC, UFRGS, FURG, UFPA, UFBA e UFRB.

A cada edição as exposições

reuniram artistas brasileiros de reconhecimento internacional, de diferentes gerações
com pesquisa em arte digital e computacional, como Anna Barros, Diana
Domingues, Eduardo Kac, Gilbertto Prado, Karla Brunet, Milton Sogabe e SCIARTS
(Fernando Fogliano, Hermes Renato Hildebrandt, Júlia Blumenschein, Rosangela
Leote, entre outros), Guto Nóbrega, Malu Fragoso, Rachel Zuanon, Suzete
Venturelli, Tania Fraga, Val Sampaio, Yara Guasque, entre outros. Também uma
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geração mais recente de artistas pesquisadores, incluindo

mestrandos e

doutorandos, igualmente atenta as relações de arte-ciência-tecnologia.

Estas exposições, nestes doze anos, não apenas trouxeram obras significativas e
artistas brasileiros importantes de todo país para participar das exposições e
festivais no sul, como também valorizaram a produção local. A cada edição também
possibilitaram a discussão de questões distintas em torno da arte e tecnologia, das
poéticas digitais, na nanoarte, na neuroarte, e mais recentemente da bioarte. Ainda,
propiciaram o estudo, a prática e a análise de propostas curatoriais in loco, como
também outros modos expositivos e estratégias museais para atender demandas
transdisciplinares, a partir do projeto Museu Arte Ciência e Tecnologia, que
coordenamos desde 2011 na UFSM.
Compartilhamos de modo breve as experiências dos quatro primeiros festivais, cujos
dados detalhados se encontram em www.ufsm.br/labart e facebook @labart1228. O
FACTORS 1.0 em 2014 teve uma temática aberta em arte e tecnologia, reunindo
trabalhos de poética digital de artistas brasileiros de diferentes gerações, entre os
quais Alberto Semeler, Anelise Witt, Fábio Fon e Soraya Braz, Henrique Roscoe,
Jarbas Jacome, Tania Fraga, a partir de uma curadoria conjunta de caráter
laboratorial. Naquele ano com a mestranda Andrea Cappsa, a doutoranda Débora
Gasparetto e esta pesquisadora, Nara Cristina Santos, também realizamos um
estudo expográfico com foco na participação e na interação do público. O festival
aconteceu na Sala Cláudio Carriconde do CAL/UFSM, utilizada para as exposições
anteriores e que se firma como espaço expositivo principal da mostra
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fotografia e realidade aumentada.
O FACTORS 2.0 em 2015 teve igualmente uma temática aberta em arte e
tecnologia, mas pensada a partir de três momentos: o ser; o espaço-tempo; o
maquínico. O festival reuniu obras de artistas brasileiros, entre os quais Andrey
Thomaz, Bruna Dias, Flavya Mutran, Gabriel Mascaro, Jack Holmer, Joana Burd,
Matheus Moreno e Suzete Venturelli, em performances, web arte, fotografia,
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videoarte, instalações interativas e gamearte, em torno de uma expografia pensada
como labirinto pelas mesmas curadoras da primeira edição, mais a mestranda
Valéria Boelter. Aconteceu no Museu de Arte de Santa Maria (MASM) e integrou a
programação do 24º Encontro Nacional da Associação Nacional de pesquisadores
em Artes Plásticas (ANPAP).
O FACTORS 3.0 em 2016, teve como temática a Neurociência e Arte como
percepção sensível, com curadoria desta pesquisadora, Andrea Capssa, Giovana
Casimiro e Manoela Vares. A neurociência direcionou o argumento curatorial desta
exposição ao articular projetos participativos, interativos, vídeos e performances no
entrecruzamento da arte, ciência e tecnologia. Na Sala Carriconde contou com,
entre outros artistas, Carlos Donaduzzi, Raquel Zuanon e Rosangela Leote; a
argentina Mariela Yeregui e a portuguesa Manuela Lopez. Ainda os cientistas
Rodrigo Guerra e o português Hugo Ferreira. A partir desta edição do festival,
levantamos alguns questionamentos para pensar a transdisciplinaridade em relação
as ações expositivas. Uma questão diz respeito à provocação que estas obras
impõem para a percepção. De um modo geral, a arte contemporânea concentra
suas forças em desconstruir as experiências perceptivas e sensoriais préestabelecidas, e de um modo particular, a apropriação de novos dispositivos
científicos e tecnológicos torna os modos de sentir a arte, extremamente fluídos.
Outra questão trata de compreender como estas ações expositivas transdiciplinares,
somadas a atualização constante do conhecimento nas diferentes áreas envolvidas,
desencadearam um percurso próprio e uma prática colaborativa no grupo envolvido
na UFSM, para repensar as estratégias museais. A terceira questão aponta como
estas ações expositivas contribuem não apenas para questionar práticas
expográficas
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arquivamento da Arte Digital como potencialmente atualizáveis, mas para pensar
criticamente se as estratégias atuais de sobrevivência não estão equivocadas.
O FACTORS 4.0 em 2017 teve como argumento a concepção de bioarte, que
acolheu diferentes práticas artísticas produzidas através de seres vivos, do ambiente
vegetal, e recursos naturais em contato com meios e tecnologias artificiais, com
curadoria desta pesquisadora e Mariela Yeregui. Essa concepção, mais recente no
campo da arte contemporânea, pode ser entendida não apenas como uma pesquisa
da área da arte entrelaçada com a área da biologia, mas também, da biotecnologia e
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da bioengenharia, propiciando relações transdisciplinares. O festival que também
aconteceu na sala Cláudio Carriconde e hall do CAL, integrado a BIENALSUR de
Buenos Aires, reuniu os artistas nacionais Fernando Codevilla e Leonardo Arzeno,
Gilberto Prado, Guto Nóbrega, Rebeca Stumm, Walesca Timem e Raul Dotto, e
Yara Guasque; e, o brasileiro que vive em Chicago Eduardo Kac; e, internacionais,
entre os quais as argentinas Paula Guersenzvaig, Ana Laura Cantera e o Grupo
Robô Mestizos; e, as mexicanas do Grupo Electrobiótas, Gabriela Lílian Munguía
Ortíz e Guadalupe Chávez Prado.
Em cada uma das edições do FACTORS, no sul do Brasil, uma temática
transdisciplinar direcionou não apenas o argumento curatorial, mas também
determinou a busca de soluções para o espaço expositivo e um projeto expográfico
focado na interação do público com as obras. Cada exposição reuniu obras e
artistas, principalmente brasileiros, que propiciaram pensar a arte, a ciência e a
tecnologia, em suas implicações culturais, ambientais, políticas e éticas.
Arte Digital: exposições ontem e hoje
A ideia de uma história das exposições é bastante recente. Surgindo na esteira do
processo de globalização cultural e da proliferação das megaexposições em arte
contemporânea, o interesse por uma narrativa da história das exposições é não
somente reflexo da consolidação das práticas curatoriais no circuito da arte mas,
também, do entendimento de que a curadoria pode ser um instrumento fértil para a
construção de narrativas e olhares diversos em relação à história da arte,
especialmente em relação à história da arte e tecnologia em países localizados fora
dos eixos hegemônicos. Falar da história das exposições em arte e tecnologia no
Brasil significa, em primeira instância, não esquecer da atuação do curador Walter
Zanini não somente na 16 e 17 edição da Bienal Internacional de São Paulo (1981 e
1983 respectivamente), quando aboliu a montagem com espaços reservados por
países mas, também, de exposições e propostas como as JACS, Prospectiva 74 e
Poéticas Visuais (1977) realizadas quando era diretor do MAC.
Nas JACs (1972), por exemplo, além de Zanini ter aberto espaço para a produção
que dialogava com novos meios (xerox, video, etc), ele sorteou espaços para que os
artistas produzissem seus trabalhos no museu solicitando, no regulamento de
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inscrição, que os artistas procurassem dar mais ênfase ao processo artístico do que
ao objeto acabado. Prospectiva 74 foi inovadora, também, no sentido de formar uma
rede de artistas conhecidos, em que cada artista poderia convidar mais um e assim
por diante. Essa rede de amigos resultou numa exposição com mais de 150 artistas
que produziram obras que ultrapassavam os limites dos suportes convencionais
como a videoarte e arte postal. Também com aspectos inovadores, a Poéticas
Visuais (1977) dava ao público a chance de selecionar os trabalhos que, porventura,
gostariam de levar para casa, obtendo xerox dos documentos e obras exibidos,
configurando a participação espontânea dos visitantes na constituição de inúmeras
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Importante destacar que a virada dos anos 60 para os anos 70 no Brasil
corresponde ao período de recrudescimento do regime militar e de seus
mecanismos de censura e repressão. Reativo à dinâmica de um comércio de arte
simpático à ditadura, os artistas experimentais em arte e tecnologia assumiam neste
período, um desafio não somente de trabalhar com linguagens fora dos cânones
legitimados mas com obras que funcionavam como táticas de guerrilha contra o
sistema então vigente.
Em 1971, em paralelo a outras manifestações no campo da arte e tecnologia,
Waldemar Cordeiro organiza a exibição internacional de Arteônica na FAAP
(Fundação Armando Álvares Penteado). No catálogo da exposição ele destacava o
aspecto democratizador das artes telemáticas, colocadas em prática no país
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transformação social. Para ele, o artista moderno era aquele que tinha condições de
criar novas técnicas de comunicação.
Se a popularização da internet nos permitiu imaginar um mundo onde as
informações poderiam ser mais acessíveis – tais como pensava Cordeiro na época por outro não podemos deixar de perceber as relações intrínsecas entre
arquivamento, a vigilância e o monitoramento dos dados dos usuários por parte das
grandes empresas e corporações dentro do contexto atual. Iniciativas como a do
Wikileaks, organizada e liderada por Julian Assange, que trouxe a público
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documentos sigilosos, comprovam a falta de privacidade no ambiente da rede. Neste
sentido, me parece, mais do que focar em exposições que trabalham com as
especificidades de linguagens, ou nos perguntarmos quais as particularidades da
atividade curatorial nas exposições que envolvem arte e tecnologia, o interesse
talvez esteja também em verificar quais os projetos que podem contribuir para
pensarmos e refletirmos sobre o contexto urgente em que vivemos. Entre eles, a
curadoria Arquivo Vivo no Paço das Artes cuja idéia foi a de trabalhar com questões
relacionadas ao banco de dados e ao arquivo como dispositivo de controle e poder.
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HISTÓRIA DA ARTE E MEMÓRIAS MARGINAIS : ESQUECIMENTOS,
CONTRADIÇÕES, FLUXOS E CONTRA/NARRATIVAS.
Carlos Henrique Romeu Cabral / Université Toulouse II, IFPE
Madalena Zaccara / UFPE

RESUMO
Este artigo resulta de uma série de discussões extraídas a partir de um simpósio realizado
em setembro de 2017 como parte da programação do XXVI Encontro da Associação
Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas – ANPAP, ocorrido na cidade de Campinas,
São Paulo. Pesquisadores de diversas regiões do Brasil compartilharam suas pesquisas,
construindo assim, uma vitrine de zonas de tensões na História da Arte brasileira, a partir de
discursões ligadas ao corpo, à mulher, aos eixos não hegemônicos dos sistemas culturais e
diferentes maneiras de olhar os sujeitos que se encontram à margem de seus sistemas. O
texto divide-se em duas partes que relacionam os eixos temáticos trabalhados no simpósio e
apresenta em sua conclusão algumas considerações resultantes do cruzamento de
diferentes sujeitos e perspectivas que permearam esse evento.
PALAVRAS-CHAVE: Arte brasileira; corpo, mulher, marginalidades, conflitos.

RESUME
Cet article résulte d’une série de discussions durant un symposion réalisé en septembre
2017 comme partie du programme du XXVI Congrès de l’Association Nationale des
Chercheurs en histoire de l’Art – ANPAP qui a eu lieu à Campinas, Sao Paulo. Des
chercheurs de différentes régions du Brésil ont partagé leurs recherches à partir de sujets
liés au corps, à la femme, aux axes non hégémoniques des systèmes culturaux et à
différentes façons d’aborder des sujets situés hors de ses systèmes. Le texte est divisé en
deux parties qui abordent les axes thématiques travaillés durant le symposium et conclu
quelques résultats du croisement de différents sujets et perspectifs.
MOTS-CLES: Art bresilién; corps; femme, marginalités, conflits.

A História da Arte é um campo de conhecimento um tanto antigo se considerarmos
os primeiros procedimentos metodológicos utilizados por Vasari em meados do
século XXVI. Ao pensarmos sobre o desenvolvimento desse campo, passados
alguns séculos desde sua emergência, nos confrontamos com uma historiografia
construída por meio do diálogo com diversas áreas de conhecimento e marcados
por campos discursivos em disputa. Os resultados desses cruzamentos têm
aproximado cada vez mais o campo da História da Arte de outras ciências como a
Filosofia, a Psicanálise, a Sociologia, a Arqueologia, a Antropologia, a Crítica, etc...

CABRAL, Carlos H. R.; ZACCARA, Madalena. História da arte e memórias marginais: esquecimentos,
contradições, fluxos e contra/narrativas.

A História da Arte hoje pode considerar-se como um campo plural, híbrido, em
trânsito, aberto para dialogar com novas formas de produção de conhecimento e
com o constante objetivo de investigar a dimensão teórica dos fenômenos estéticos.
Entre os diferentes modelos metodológicos que caracterizam as inúmeras correntes
teóricas da historiografia da arte, é evidente na contemporaneidade, o advento de
novos fazeres que se constroem a partir de perspectivas individuais e sintetizadoras.
Essas recentes experiências revelam a possibilidade de construir memórias e
narrativas históricas inovadoras, baseadas em novos olhares sobre os objetos de
estudo e novos modos de operação sobre as fontes de pesquisa.
A abertura do campo da História da Arte para o dialogo com outras ciências tem
distanciado alguns pesquisadores de perspectivas então consideradas como
lineares e formalistas. Isso tem gerado uma produção científica cada vez menos
comprometida com modelos canônicos de trabalho e voltadas para sujeitos e
processos estranhos às convenções sociais.
A ampliação das possibilidades de transitar entre domínios científicos e a liberdade
em pensar de forma não linear, tem aproximado o historiador da arte de questões
que anteriormente poderiam ser consideradas como irrelevantes ou até mesmo tabu
dentro do seu campo de trabalho.
Essas fissuras têm o seu terreno construído a partir de novas geografias, de novas
políticas, de eixos não hegemônicos, de trocas, de ambiguidades e de contradições.
São processos geralmente traumáticos, hiatos de memórias esquecidas daquilo que
está à margem, nas bordas do proibido, do periférico.
Considerando o supracitado, o simpósio “Historia da Arte e Memoria Marginais:
esquecimentos, contradições, fluxos e contra/narrativas” abre espaço para
pesquisadores que identificam em suas pesquisas relações entre as dimensões
teóricas da arte e os sujeitos e práticas considerados à margem dos seus contextos.
Foram aceitas 12 comunicações, das quais 11 foram apresentadas, abordando
essas questões de diferentes maneiras. As comunicações foram agrupadas em três
grupos, dois com temáticas claramente definidas e outro bloco com relações mais
transversais e abertas entre os textos.
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Nesta contribuição para o e-book do 26 Encontro da ANPAP, iremos focalizar a
nossa discussão nos dois primeiros dias do evento. Não que o terceiro dia seja
menor em importância, mas pela dificuldade em conectar, em um único texto,
temáticas tão distintas. Voltaremos a discussão para os artigos que deram corpo ao
simpósio, a partir das relações estabelecidas entre pesquisas que compartilharam
de forma mais clara questionamentos e contextos em comum.
Atentas para os esquecimentos, os fluxos, as recusas, as interdições, as
transgressões e o não dito, essas novas investigações deverão contribuir para a
construção de uma vitrine das zonas de conflito e de tensão na História da Arte
brasileira.
Por uma nova história de uma política do corpo.
Como enfatiza Bauman (2003) estamos inseridos em um mundo fluido, de rápidas e
constantes transformações. Dentro deste contexto a nossa identidade passa a ser
porosa e de difícil delimitação. Ou seja: o indivíduo que antes acreditava ser
integrado, centrado, uno, cede lugar a alguém descentrado, fragmentado,
deslocado, composto por várias identidades, inclusive no que diz respeito ao seu
corpo e sexualidade.
O corpo não é um dado pronto diz Butler (2003). Ele é construído historicamente.
Um produto de um contrato social que na maioria das sociedades é obedecido.
Estratégias de subversão podem provocar reflexões sobre esse determinismo de
naturalização do corpo e buscar romper com ele. A arte é uma delas. Um veículo
político e subversor. Nas palavras de Jacques Rancière “a ação artística identifica-se
com a produção de subversões pontuais e simbólicas do sistema” (RANCIERE,
2010, p. 108). Arte e subversão contribuem, portanto, para a construção de novas
formas de sentir e compartilhar o corpo em construção.
Popularizado pelo consumo e pela publicidade, esse corpo construído, copiado,
idealizado, distorcido e, principalmente, consumido, gradativamente, passou a ser
símbolo de denúncias, de lutas: torna-se um instrumento político, enfim. Novas
formas de arte o tratam como suporte, sujeito e objeto. Novas maneiras de olhar
ampliam as fronteiras da história da arte em relação ao corpo e a sexualidade a ele
inerente.
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As interrogações iniciais sobre o corpo & arte & política se transformaram. Através
destes novos olhares ampliou-se o interesse pelas culturas subalternas e pelas
minorias sexuais. A epistemologia em torno da temática dos corpos foi (e continua a
ser) enriquecida e eles passaram a serem vistos e vividos como sedes de
identidades, mas também de metamorfoses ou de recomposições. O debate
ampliado incluiu a construção de uma nova memória que também inclui a da
sexualidade e suas múltiplas possibilidades. Uma memória que nos trás a ideia
provocante de deslocamento, desnaturalização e de subversão e que marca a
construção de uma nova fase de reflexões e reinvindicações sobre as políticas
voltadas para o corpo.
Podemos falar de outros tipos de seres, de outros tipos de corpos e de múltiplos
olhares sobre eles. Inclusive daqueles que atravessam as fronteiras de gênero. As
possibilidades políticas do corpo como arte contribuem para desconstruir o esquema
arbitrário que impõe um papel de fundo social determinado. Elas colaboram também
para com a construção de uma nova história da arte em busca de situar o
afloramento de manifestações artísticas que promovam um diálogo mais estreito,
sistemático e experimental com a vida. Arte e vida, corpo e política. Em uma relação
que “mantenha permanentemente o princípio da abertura absoluta” como reforça
Vidal (1997.p. 8).
È sobre esse corpo apropriado e suas representações que nos voltamos naquela
primeira manhã do simpósio intitulado “História da Arte e Memórias Marginais:
esquecimentos, contradições, fluxos e contra/narrativas”.
Inicialmente tivemos a investigação da prof. Dra. Madalena Zaccara que abordou a
ideia de Corpo & Memória & Identidade tendo como estudo de caso o espaço, social
e artístico pernambucano, um centro não hegemônico, conjugado no feminino. Um
corpo percebido através de mídias plurais por três artistas mulheres, duas
cisgêneras e uma transgênera, que têm em comum a imersão e utilização de seus
corpos como objeto artístico e político reivindicando para ele a condição de agente
transformador pela sua capacidade de reconfigurar as sensibilidades.
Foram elas: a artista Barbara Collier, da novíssima geração que atua em
Pernambuco, através de sua performance intitulada “Musa” que teve lugar no Museu
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do Estado de Pernambuco (MEPE) em 2005. A ação volta-se para uma análise do
culto do feminino e de seus “encantos” que inspiraram e inspiram artistas que usam
o corpo da mulher como objeto, mesmo que esse objeto sirva como fonte de
adoração. Na ação Barbara se metamorfoseia em um desses objetos de culto e usa
a fotografia como apoio para a “divinização” imagética necessária.
A segunda artista pernambucana apresentada foi Guilhermina (nascida Guilherme)
Pereira, cujo nome artístico é Velicastelo. Transexual, ela cria uma linguagem
própria, uma mitologia pessoal, que perpassa o conjunto de sua obra. A sexualidade
plural de seus personagens povoa seus desenhos de um erotismo explícito ou de
inserções sutis em cenas do cotidiano onde a artista se busca como corpo (in)
definível em sua memória e em sua transitoriedade: autorretratos idealizados.
Seguiu-se uma análise do trabalho da veterana artista Christina Machado que
enveredou pelos caminhos do corpo, seu corpo, enquanto elemento de comunicação
com o mundo induzindo-a em uma viagem interior e confundindo os limites entre
arte e vida tendo o barro como material utilizado para, juntamente com seu corpo,
através de atividades performáticas, questionar limites e liberdades.
A segunda apresentação foi a da mestranda em Artes Visuais, pelo Programa
Associado em Artes Visuais UFPE-UFPB, Guilhermina Velicastelo cujo trabalho
serviu como fonte de investigação para a apresentadora anterior: prof. Dra.
Madalena Zaccara, sua orientadora.
Durante a apresentação Velicastelo mapeia o contexto político em que as ações
artísticas micropolíticas se inserem no contexto da sociedade pós-moderna. Seu
discurso passou por uma contextualização da sociedade em que vivemos e de como
a arte contemporânea nela se insere. Guilhermina, em seguida, discorre sobre as
especificidades da arte queer dentro do contexto dessas ações micropolíticas, se
valendo do conceito de contrassexualidade proposto por Beatriz Preciado, para
identificar ações micropolíticas que constituem não só uma forma de resistência a
um determinado status quo, mas também um fator de identificação de ações que,
dentro do contexto pós-moderno toquem no que há de sensível a ser discutido.
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Para ela ainda que o objetivo da contrassexualidade seja o de questionar
ontologicamente tudo o que foi produzido, ele também é produtor de novas
realidades, de novos corpos, de novas maneiras de pensar e de agir.
A terceira apresentação trouxe a investigação de Ana Emília Silva, da UERJ, que
reflete sobre o corpo através dos aspectos fotográficos do trabalho "A queda do
Motociclista da FAB" (1965) de Evandro Teixeira. A problematização das
performances do corpo na fotografia foi o campo discursivo ativado pelas imagens
propostas que visavam à ampliação do entendimento acerca do objeto analisado.
O gesto fotográfico, pensado como uma ação contra-hegemônica aborda o corpo
humano através da fotografia situando-o na construção de uma reflexão política que
busca compreender a relação entre fotografia documental e as políticas da memória
propostas pela arte.
O debate envolveu essas três abordagens sobre o corpo promovendo a
desconstrução de mitos que o envolvem e considerando a afirmação de Le Breton
de que “o corpo metaforiza o social e o social metaforiza o corpo” (2006, p. 70). Por
ser uma prática profundamente ligada às demais esferas sociais o discurso sobre a
arte é capaz de sintetizar, avaliar e comunicar uma série de experiências que dizem
respeito à vida coletiva. Ao valorizar a sensibilidade ela torna possível lançar um
olhar mais libertário para o cotidiano, (re) significar a experiência em relação ao
outro, dar espaço para o criativo, surpreendente e diferente bem como resgatar
modos de pensar, agir e de se relacionar. A arte nos proporciona a possibilidade de
vivenciar a diversidade e extirpar visões estereotipadas. Podemos, através dela,
incorporar a pluralidade, com suas diversas formas de construir e reconstruir o
mundo.
O desafio dos múltiplos olhares sobre o corpo como suporte de análise foi marcado
pelo trabalho das três participantes do simpósio nesta primeira manhã. Exposição e
debate marcaram os olhares sobre as transformações políticas e sociais aliadas a
conquistas científicas que redimensionaram o comportamento, as relações de
identidade e sexualidade possibilitando o olhar sobre corpos em trânsito e em transe
bem como sobre o entender a fotografia política, “não como complementar ao
discurso sobre uma dada realidade, mas como campo de negociação entre o
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fotógrafo, o fotografado e as ambientações discursivas as quais as imagens ativam”.
(SILVA, 2017, p. 2)
Marginalidades, zonas de tensão e Historia da Arte
Desde o início da década de 1970 diversos historiadores voltaram os seus olhares
para aqueles que foram recusados ou abandonados pela sociedade moderna.
Como afirma Schmitt (1978), “a História foi, durante muito tempo, escrita a partir do
centro”. Este centro deve ser por nós entendido, como um campo difusor e
legitimador de ideias, teorias e informações. Tudo o que está fora dele geralmente
não é visto nem observado, porém deve ser considerado como um terreno fértil para
o desenvolvimento de inúmeros trabalhos de pesquisas de cunhos filosófico,
sociológico e estético. O estudo dessas zonas periféricas nos permite investigar
grupos sociais que criam, por muitas vezes, sua própria cultura, com códigos
estéticos, vocabulários e modelos de vida e de representação próprios.
Evidenciar as visíveis interações entre um mundo dito central e outro dito marginal
tem permitido o desenvolvimento de novas maneiras de se fazer pesquisa. Os
estudos feministas, de gênero e de comunidades em fluxo (migrantes e imigrantes)
ou em isolamento, têm se apresentado como terrenos cada vez mais atrativos para
os historiadores nas últimas décadas do século XX e nos primeiros anos deste
século que se inicia. O tempo presente afirma diariamente a necessidade de pensar
historicamente o conjunto dos fenômenos de rejeição social. Esse conteúdo revela
um universo artístico e existencial muitas vezes oculto, inexplorado, desconhecido e
capaz de perturbar um sistema de valores.
Em sua gênese, a arte brasileira congrega uma série de produções realizadas por
segmentos sociais marginalizados como reflete Chiarelli (2002):
Esquematicamente a arte brasileira poderia ser dividida em dois
grandes grupos: o primeiro congregaria as manifestações dos
segmentos sociais marginalizados, onde convivem em amalgama
contribuições de diversas culturas como as de derivação indígena,
africana, portuguesa e de outros povos para cá imigrados no século
passado. (...) O segundo grupo congregaria justamente a produção
erudita, herdeira da arte europeia, iniciada no país de maneira mais
sistemática com a atuação da Academia Imperial de Belas Artes do
Rio de Janeiro no século XIX. (CHIARELLI, 2002, P. 12)
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Outra questão pertinente aos sujeitos negligenciados pela historiografia da arte
brasileira nos aponta a mulher como alvo de uma série de repressões e
impedimentos que limitaram o acesso do sexo feminino à formação erudita, à
inserção mercadológica e comprometem até hoje a sua presença no sistema das
artes nacional.
De acordo com as transformações econômicas ocorridas nos últimos 500 anos,
foram criadas no território brasileiro, zonas de concentração de riquezas em
diferentes lugares. Esse fluxo de atividades econômicas distintas centralizou o
mercado das artes visuais em algumas cidades que acabaram sendo responsáveis
pelos principais eventos e instituições que marcaram a História das Artes Visuais no
Brasil. Os espaços de produção estética situados fora dessas esferas hegemônicas
são, por muitas vezes, esquecidos por historiadores e críticos de Arte, em sua
maioria, instalados nas grandes cidades.
Foi nesse contexto de diferentes paisagens periféricas nacionais que o segundo dia
do nosso simpósio encadeou suas discussões. Durante esse encontro, quatro
pesquisadores compartilharam pesquisas desenvolvidas em diferentes regiões do
país, tendo em comum a relação com seus contextos espaciais como determinantes
para um discurso de suas praticas investigativas.
Como primeiro comunicador, o professor do IFPE Carlos Henrique Romeu Cabral
apresentou algumas conclusões de um trabalho de pesquisa doutoral em História da
Arte que ele desenvolve desde 2015 na Université Toulouse II, através do
Laboratoire France, Amériques, Espagne – Sociétés, pouvoirs, acteurs –
FRAMESPA, sob a direção do Dr. Jean Nayrolles, onde investiga as transferências
artísticas realizadas entre o Nordeste do Brasil e a França no início do século XX e a
difusão das vanguardas modernistas na América Latina após a I Guerra Mundial.
O artigo apresenta a cidade de Recife como um polo catalisador de transformações
estéticas e intercâmbios culturais desencadeados durante a primeira metade do
século XX e os pintores pernambucanos Fedora, Vicente e Joaquim do Rego
Monteiro, aparecem como principais representantes da pintura pernambucana em
Paris durante a eclosão da Arte Moderna. Através do intercâmbio realizado pelos
irmãos Monteiro em academias, salões e galerias de arte na França, torna-se
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evidente a criação e o estabelecimento de uma rede de relações entre o panorama
estético europeu e a produção artística presente nas Artes Plásticas no Nordeste
Brasileiro, centralizada essencialmente na cidade de Recife durante as primeiras
décadas do século XX.
Esses artistas atuaram como articuladores de uma rede de contatos e intercâmbios
entre indivíduos e instituições nacionais no Brasil e no exterior. Tal afirmação foi
evidenciada durante a exposição, através da apresentação da Société des Artistes
Brésiliens em France. Essa associação, que teve entre seus membros fundadores,
as figuras de Fedora e de Vicente do Rego Monteiro, atuou fortemente na difusão da
arte latino-americana no continente europeu durante as primeiras décadas do século
XX.
A exposição itinerante da Ecole de Paris, inaugurada em Recife no ano de 1930 e a
presença da Revista Renovação aparecem como canais difusores das ideias
modernistas no estado de Pernambuco e contribuíram com a criação de um sistema
artístico local em sintonia com o mercado da arte europeia.
As contribuições dos artistas focados no artigo redimensionam o legado do estado
de Pernambuco na História da Arte Moderna brasileira e revelam um universo
artístico de extrema riqueza para a compressão da gênese do modernismo nacional.
Saindo do Nordeste, a segunda apresentação nos reporta ao Mato Grosso do Sul,
através da pesquisa do professor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
Dr. Marcos Antônio Bessa Oliveira. Ele nos apresenta uma produção artística matosul-grossense atrelada às questões econômicas, sociais e políticas que construíram
a identidade legal e cultural dessa unidade federativa.
A presença do boi como imagem absorvida pela iconografia estilística presente na
obra de diversos artistas da região contribui para o desenvolvimento do que ele
chama de bovinoculturismo. Artistas que produzem desde o início da década de
1970 se utilizam da representação do boi como um argumento estrutural de um
discurso político e geográfico.
O incentivo e o fomento advindos do poder público e do agronegócio reforçam,
segundo o pesquisador, a existência de um sistema de representação artística
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dependente das atividades econômicas e espaciais locais, travestidas de códigos
vanguardistas

europeus

como

únicos

sinônimos

da

produção

artística

contemporânea. Esse sistema vicioso nos aparece como responsável pelo
desenvolvimento de um debate entre a classe artística local que questiona de
maneira salutar os processos de financiamento e de legitimação da produção
artística no estado.
A terceira comunicação tem como cenário um polo cerâmico situado no Vale do
Ribeira, interior de São Paulo. A pesquisa desenvolvida por Amanda Magrine da
UNESP nos apresenta uma atividade artística exercida essencialmente por mulheres
como uma importante fonte de renda para famílias de diversas comunidades. Essa
atividade atua segundo a pesquisadora, como forma de registro de tradições
populares, procedimentos técnicos e estéticos presentes na arte cerâmica.
Para Amanda, além de uma memória material, a atividade cerâmica carrega consigo
uma memória social, que evidencia trajetórias e contextos das relações sociais que
permeiam os produtos artísticos confeccionados pelas ceramistas e suas relações
de dependência com o espaço geográfico.
A autora denuncia o declínio da atividade cerâmica na região através de um quadro
comparativo de levantamentos de artesãos realizados entre os anos de 1950 e
2017. Ela também reflete em suas ideias sobre a perda da identidade estética local
em detrimento às necessidades de um público consumidor.
Finalizando o segundo dia de apresentações que apresentou o segundo eixo
temático do simpósio, a pesquisadora e professora da Universidade Federal do
Tocantins, Herta Silva apresenta o espaço urbano como receptor e difusor de
manifestações visuais subversivas através de cartazes e lambe-lambes. Para a
pesquisadora, esses fenômenos estéticos podem ser considerados como desvios
por se tratarem de comportamentos à margem das normas vigentes e recusados
pela sociedade.
A partir da noção de desvio defendida por Herta, o texto relaciona o lambe-lambe ao
conceito de heterotopia defendido por Michel Foucault, fundamentado pelo caráter
transgressor de indivíduos cujo comportamento seja divergente dos padrões sociais.
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De acordo com a pesquisa apresentada pela professora, os cartazes lambe-lambe
atuam como um importante canal de expressões individuais e coletivas que
divergem das normas e dos padrões estabelecidos pela sociedade.
Sobre experiências e aprendizados
Através das discussões estabelecidas entre os comunicadores e o público
participante do simpósio, foi possível evidenciar um contexto de desconstrução de
mitos referentes ao corpo enquanto símbolo e protótipo de libertação e mobilização
política e forma de luta contra a violência de uma sociedade androcentrica e
heterocentrada por vezes invisível para as suas vítimas, porém não menos real ou
letal. Foi também possível perceber como as relações entre a produção artística e os
espaços de produção que se encontram fora dos eixos culturais hegemónicos
podem influenciar na construção das narrativas históricas.
Atentos aos sujeitos que foram ofuscados, pressionados, negligenciados, não
reconhecidos e recusados pela história das Artes visuais no Brasil, através deste
encontro, os pesquisadores denunciaram, propuseram e reivindicaram questões
salutares para a compreensão de uma nova epistemologia em torno das temáticas
marginais que são assim enriquecidas por uma bibliografia que as contemplam.
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O AUTOBIOGRÁFICO, O POLÍTICO E A DIMENSÃO CRÍTICA DA ARTE NO
CONTEMPORÂNEO

Luiz Sérgio de Oliveira / UFF
Mauricius Martins Farina / UNICAMP
Marta Luiza Strambi / UNICAMP

Introdução: a dimensão crítica da arte contemporânea
Entre tantas questões a deflagrar inquietações e complexidades na produção de arte
contemporânea, algumas parecem demandar atenção imediata: se a arte se faz
política, o que esperar das relações entre política e arte? Se parece incontestável
que muito da produção de arte contemporânea enfatiza suas perspectivas e seu
escopo políticos, nos quais arte e artistas assumem características e atitudes que
parecem apostar na superação de sua dimensão estética, qual o teor de arte a
perseverar nessas manifestações recentes?
No entanto, na mesma medida em que a produção de arte política proclama sua
condição

para

justificar sua

presença e

para firmar-se como fenômeno

contemporâneo pareado aos bastiões das vanguardas, essa mesma produção
parece distanciar-se de sua vocação crítica, imprescindível para qualquer arte que
se quer política. Por outro lado, quando, ao contrário, a arte assume sua inclinação
crítica se credencia simultaneamente para enfrentar e problematizar as condições e
complexidades

que

norteiam

e

habitam

o

entorno

das

intenções,

dos

comprometimentos e da eficácia da arte política, assim como as reflexões em torno
da própria natureza da arte. Neste sentido, os debates em torno do político e da
dimensão crítica da arte contemporânea parecem afirmar a urgência de um
enfrentamento inadiável.
Em um cenário de encontros, o artista se lança em processos dialéticos de
contaminações, sem que renuncie às singularidades que o constituem. Um cenário
de encontros entre diferentes que afirmam suas autobiografias enquanto
reconhecem que um contém o outro.
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Politiká da arte e das guerras
Na Grécia Antiga, os politikos eram os cidadãos livres que habitavam a polis,
enquanto os artistas, ligados ao eidos poético em estado puro, eram politikos que
trabalhavam para a reconexão com as memórias perdidas agindo pelo contato direto
com Mnemosine e as Musas. Na contemporaneidade, o eidos artístico, que à sua
maneira ainda ocorre, posiciona-se de modo absolutamente insurgente diante da
degeneração da política que se faz profissional, em causa de outros paradigmas, e
por isso a distinção entre politiká e política é operativa para nos ajudar a distinguir
campos dessa destinação.
Ainda somos escorados nos termos de um profundo desconhecimento sobre a
destinação da vida e, mais que tudo, sobre a necessidade da arte e de sua
experiência na vivência, como um ato de pertencimento dessa condição politiká que,
na Antiguidade remota, se referia aos habitantes da polis na plenitude livre da
democracia. Em uma correspondência ampliada aos seus próprios pressupostos, e
em conexão com o mundo diante do qual se expressa, a arte é, em si, um princípio
de troca que oferece ao outro uma possibilidade para o reconhecimento de outros
princípios de oportunidade. Atuando no contexto traumático dos dramas sociais, ela
é, evidentemente, impactada por estes eventos. Mas, ainda assim, a arte tem sua
possibilidade de sobrevivência essencialmente politiká, no sentido da necessidade
de superar suas próprias histórias traumáticas, e não apenas para recalcar estes
acontecimentos pelo esquecimento.

Fig. 1 - Francisco de Goya, Grande hazaña, con muertos, 1810-1814,
Série Desastres de la guerra [estampa 39],
aguafuerte, punta seca, buril y bruñidor sobre papel avitelado ahuesado grueso, 24,9 x 34,1 cm.
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Acervo: Museo del Prado.
(Disponível em: https://www.goyaenelprado.es/obras/lista/).

As tragédias da guerra são estranhas à natureza da vida e da humanidade. Diante
disso, a série de gravuras de Francisco de Goya sobre Os desastres da guerra
representam mais que simples ilustrações dessa condição errante e traumática que
nos impõem as guerras e a ignorância do poder de uns sobre outros.Em Os
desastres da guerra (fig. 1), uma série composta por 82 gravuras, acompanhadas de
pequenas frases sobre os dramas da guerra, que Francisco Goya realizou entre
1810 e 1815, temos uma expressão potencializada do sentimento de um artista
diante dos horrores da guerra, com uma carga de universalidade que surge como
uma espécie de contra-ofensiva visual da arte na vivência do horror.
A condição politiká no imaginário de Francisco Goya não está particularizada em
falsos nacionalismos ou heroísmos tardios que estavam em voga naqueles anos
difíceis. Esta série de gravuras foi realizada no contexto da invasão francesa na
Espanha e, posteriormente à queda dos franceses, diante de um retorno difícil da
velha ordem oligárquica espanhola. Seu quadro sobre Los Fusilamientos (fig. 2)
retrata os insurgentes espanhóis que tentaram se opor à invasão francesa e foram
cruelmente assassinados no dia 3 de maio de 1808, um marco na história da
Espanha, pintado por Goya em 1814 neste contexto de dificuldades sobre o qual, ele
mesmo foi julgado e absolvido, apresenta esta tela e ainda outra igualmente
importante sobre o 2 de maio de 1808: La lucha con los mamelucos.

Fig. 2 - Francisco de Goya y Lucientes, El 3 de mayo de 1808 en Madrid o Los fusilamientos, 1814.
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óleo sobre tela, 268 x 347 cm. Acervo: Museo del Prado (Disponível em:
<https://www.goyaenelprado.es/obras/ficha/goya/el-3-de-mayo-de-1808-en-madrid-o
losfusilamientos/>).

É evidente que esse quadro pôde ser associado às questões de pertencimento do
nacionalismo espanhol e de suas retóricas oportunas. Entretanto, sua potência
artística ultrapassa o descritivo histórico e nos revela uma dimensão trágica da
imposição expansionista de uma cultura sobre a outra, documenta uma ambição
colonizadora que, desde a própria origem das sociedades e das nações,
fundamenta-se nos termos de senhores e escravos, oprimidos e opressores. Assim,
a dimensão dramática dessa condição, mesmo em sua referencialidade factual, nos
aproxima daquilo que ainda é tragicamente contemporâneo. Esse caráter descritivo
de uma imanência particular, e ao mesmo tempo universal, está entre aquelas
situações que participam das repostas sobre o que faz um “Goya ser um Goya”.

Fig. 3 - Jake and Dinos Chapman, Great deeds against the dead, 1994,
fibra de vidro, plástico e metal, 277 x 244 x 152 cm. (Disponível em:
<http://www.saatchigallery.com/artists/artpages/jake_16.htm>).

Em 1993, inspirados nos Desastres da Guerra de Goya, os irmãos Jake e Dinos
Chapman produziram a série Disasters of War, um conjunto de 83 figuras em
miniatura, feitas em fibra de vidro, plástico e metal, obra esta que se encontra no
acervo da Tate Gallery em Londres. A partir dessa experiência, em 1994, Jake e
Dinos Chapman produziram Great Deeds Against the Dead (fig. 3), e em 1999 uma
série de 83 gravuras sobre a mesma série de Francisco Goya. Os artistas Jake &
Dinos Chapman ficaram internacionalmente conhecidos desde a sua participação na
exposição coletiva intitulada Sensation:Young British Artists from the Saatchi
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Collection, realizada em 1997 na Royal Academy of Art em Londres. A mostra é
considerada um marco a respeito de um tipo de arte mórbida, abjeta, presente
também nos anos 1990 em outros países, em particular nos Estados Unidos. O
sentido politiko de Goya, em sua cruel sobrevivência histórica, é reconhecido pela
citação dos irmãos Chapman em sua relação com os horrores da guerra, que é em
si uma condição essencialmente abjeta. Portanto, esta aproximação não ocorre
apenas por uma relação de intertextualidade evidente, mas em si pelo princípio
trágico das abjeções humanas que continuam a fazer sentido na cena
contemporânea.

Fig. 4 - Pablo Picasso, Guernica, 1937, óleo sobre tela, 349,3 x 776,6 cm.
Acervo: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (Disponível em:
http://www.museoreinasofia.es/en/exhibitions/pity-and-terror-picasso).

Enquanto a obra de escala mural Guernica de Pablo Picasso surgiu como uma ação
política engajada em sua própria causa e verdade, não se pode, entretanto,
confundir a obra e sua operação simbólica como as tristes imagens do Realismo
Soviético, que tinham um paradigma kitsch de visualidade construída a partir de um
esquema acadêmico ultrapassado, servindo como ilustração propagandística dos
interesses de Josef Stalin. A potência política e expressiva de Guernica de Picasso
sobrevive à passagem do tempo pelo que representa em seu amplo processo
poético, potencializado nos termos de sua própria condição formativa e conceitual,
de uma expressão marcada pelos abismos da condição humana e de seus próprios
desatinos em uma batalha entre a escuridão de sua ignorância e a luz da
modernidade elétrica a partir da qual se pode prever outro tipo de escuridão.
O sentimento de estar perto do fim não pode ser apagado ou suprimido, mas pode
ser recalcado pelo esquecimento quando se faz plasmado em uma narrativa na qual
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sua própria domesticação se inclui como parte do espetáculo. Levando-se em conta
que o próprio construto midiático se processou vertiginosamente desde os inícios da
modernização, a diversidade de documentos, próprios ao acontecimento traumático
das guerras, demonstram, como consequência, que mesmo em que se queria negar
a ocorrência desses traumas, eles ocorreram e estão fartamente documentados.
No dia 6 de agosto de 1945, um avião B-29 da força aérea norte-americana lançou
uma bomba atômica sobre a cidade de Hiroshima, Japão. Bem antes disso, em 26
de abril de 1937, a pacífica cidade de Guernica, no país basco, foi cruelmente
bombardeada por aviões da força aérea alemã, em uma operação que serviu de
laboratório aos propósitos nazifascistas no cenário da guerra civil espanhola. Estes
episódios, relacionados entre si incluem vários outros, igualmente macabros, e
marcam de forma indelével, na história do século XX, o paradigma da destruição em
massa.
Os eventos escandalosos da guerra põem em prospectiva um futuro sombrio.
Aqueles eventos que se impuseram pelo bélico não determinaram apenas
vencedores ou vencidos, mas um novo tempo da história. A partir disso, a realidade
do mundo impregnou-se de sentidos distópicos muito evidentes. A possibilidade
concreta da destruição em termos globais está tensionada pela ação determinante
de uma necessidade de superação a favor da sustentabilidade da vida.
Considerando-se que estes eventos não são isolados, mas que estão ligados a
outros no contexto da história, estamos diante de recalques antigos que são
relacionados com as polaridades irreconciliáveis entre os sistemas ideológicos
autoritários, em sua diversidade retórica, que insistem em repercutir sua
necessidade de poder. A liberdade ameaçada dos sujeitos, diante das estruturas
sociais e dos mecanismos de controle dos estados policiais, não é tema de uma
novela ou de uma ficção científica, mas um elemento concreto no enunciado de um
tempo que passa materializando suas próprias realidades.
O ambiente histórico que nesse cenário de catástrofes e guerras se reconstrói com
extrema velocidade; entretanto, as cicatrizes desses eventos traumáticos ainda
estão latentes no imaginário de suas vítimas. Podemos pensar que o mundo alterou
seu equilíbrio pendular a partir desses eventos, ultrapassando a geopolítica e
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admitindo como fato a possibilidade concreta que a desaparição da vida e do
planeta não está descartada. Diante desse fato crucial, nos confrontamos com um
processo de histerese, no qual o controle sobre aquilo que é irreversível se organiza
nos termos da fragilidade da cultura humana que, diante de um perigo eminente, se
determina a superar uma lógica perversa.
Entre coração e vísceras, as forças do autobiográfico
Para além dos horrores das guerras e diante da compreensão de que no corpo
humano igualmente acontecem batalhas singulares e extraordinárias, as séries de
desenhos de autoria de Marta Strambi, intituladas Roturas e Velados, reverberam
inquietações e urgências a respeito da vida, cuja dimensão crítica é deflagrada pelas
complexidades de uma produção de arte de cunho autobiográfico. Entendida como
um fenômeno contemporâneo, essa produção de arte tem, em seu propósito
principal, uma entrada para que se possa tocar em lugares que o corpo
anteriormente residiu.
A compreensão a respeito da autobiografia nas artes visuais, independentemente de
em que modalidade, expressão ou meio se instaure, se situa nos limites entre arte e
vida, nos acontecimentos privados que podem ser suscetíveis de se aclarar para
“transbordar” no campo do real. Uma obra autobiográfica pode estar na
compreensão dos limites do território entre a ficção e uma dada realidade, ou em
sua contramão, onde um contém o outro e viceversa. Contudo, existe aqui uma
fricção de campos, na qual ambos permanecem inseparáveis. O processo dialético
“[...] de diálogo e de contaminação com o outro [...]” é o lugar onde se pode constituir
singularidades “[...] e potência lastreadas em sua natureza crítica”. (OLIVEIRA,
FARINA, STRAMBI, 2017)
Uma autobiografia, como citado em Autobiografía intelectual, “[…] é antes todo um
relato de uma vida; como toda obra narrativa é seletiva e, enquanto tal,
inevitavelmente descontínua.” (RICOUER, 2007, p. 13, tradução nossa). Muitas
vezes, usamos na arte situações de abandono ou distanciamento de determinadas
passagens da vida. Mesmo assim, ali se percebe as marcas do artista se colocando
plenamente, singularizando algo que ele vive ou viveu. Para Leonor Arfuch, a “[...]
reconfiguração da subjetividade contemporânea [...]” deve considerar a “[...]
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transformação dos espaços público e privado em nível mundial [...]”. Estamos,
segundo ela, em um “momento de aceleração radical” no qual as “lógicas
maquinais”, que estão

“impregnadas nestes processos”, operam “em detrimento

da qualidade dos sujeitos”. A partir disso, a autora considera que a partir da
“tendência à privacidade, na insistência do vivencial, do dado singular que se opõe à
lei do número, temos um ponto de inflexão que “há mais de dois séculos” está
implicado no “despontar da voz autobiográfica”. (ARFUCH, 2010, p. 339)
Portanto, nesse sentido, a “voz autobiográfica” pode ser considerada como um ato
de sobrevivência e, também, de resistência diante destes processos culturais que
nos submetem às lógicas da homogeneização e do mecanicismo.
As implicações dessa virada do sujeito contemporâneo, para uma "minúcia da
subjetividade" ou da "subjetividade no lugar dos sujeitos", poderiam tratar-se de um
gesto compensatório diante de uma fratura dos “[...] sujeitos coletivos, dos ideais do
universalismo, da queda das utopias sociais, desses “grandes relatos”, cuja morte e
ressurreição agitaram o debate modernidade/pós-modernidade na década de 1980”.
(ARFUCH, 2010, 339-340)
Mas esse recolhimento no privado - a vida e a realização pessoal
como o maior bem de cada indivíduo -, que reencontra de certo
modo seus tons primigênios - aquele “refúgio” da intimidade,
essencial no processo civilizador -, não deve necessariamente ser
visto como desequilíbrio, abandono do mítico espaço público burguês
de racionalidade e fiscalização e, consequentemente, renúncia a
toda ação transcendente. Tratar-se-á de perdas e, também, de
chances, mutações, reacomodações, combates pela hegemonia em
que o uno dá lugar ao múltiplo: haverá vários espaços públicos e
privados, submetidos a um devir dialógico, a um constante processo
de interpenetração.
É por isso que, ao falar de espaço biográfico – um singular habitado
pela pluralidade -, situamos-nos precisamente nesse umbral de
visibilidade indecidível entre público e privado que já mostrara seu
caráter paradoxal nos alvores da modernidade: um espaço entre, que
clausura a antinomia, revelando a imbricação profunda entre
indivíduo e sociedade.
A partir desse horizonte analítico, é possível apreender a circulação
narrativa das vidas, comuns e singulares, discernir semelhanças e
especificidades, à luz de uma concepção dos gêneros discursivos em
acordo com isso. Espaço onde algumas formas são naturalmente
incluídas, por tradição ou inovação, e outras tornam duvidosa a
aplicação mesma do atributo “biográfico”, traçando assim uma
fronteira, como sabemos, sempre provisória. (ARFUCH, 2010, 340)
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Essas são questões de urgência que tange a vida. O que fazer com essa carga de
obstáculos que enfrentamos, se não partir para um trabalho plástico de intervenção
crítica, para opor-nos, talvez, a essa paisagem de casos? Nos desenhos a seguir, é
possível analisar as relações entre os conteúdos expressos plasticamente e a
realidade vivenciada pelo indivíduo. Irrompendo em forma de coração, se vê fissuras
e incisões, cortes breves que escapam por entre formas sob os títulos Sob Fenda e
Exposto (figs. 5 e 6).

Fig. 5 - Marta Strambi, Sob Fenda, 2016,
acrílica sobre papel, 24 x 18 cm.

Fig. 6 - Marta Strambi, Exposto, 2016,
acrílica sobre papel, 24 x 18 cm.

Podemos decifrar esses desenhos tocando nas narrativas que os acompanham.
Mais que uma compreensão, tocam em narrativas que se vão contando sob
sentimentos,

sobre

as

passagens

da

vida,

sensações

e

eventos

como

acontecimentos que seriam signos a denotar fricções, em que uma parte se
confronta à outra, podendo revelar uma parte da pessoa que viveu e se incidiu por
isso, síntese de um momento refletido como instalação, na qual os desenhos
entrecruzam arte e realidade vivenciada.
Analisados sob as relações com a realidade vivenciada por Marta (figs. 5, 6, 7, 8),
esses conteúdos expressos dizem respeito a um sentimento de medo e, ao mesmo
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tempo, de desafio, a algo que não se quer como forma, mas que, contudo, se deita
sobre o papel. Tomada pelo sentimento, as conformações foram acontecendo; o
íntimo sobressai, exteriorizando essas formas de coração, mesmo que as sombras
esmaecidas fizessem o contraponto com as duras marcas da tinta sobre o papel.
Com fluídos, ou com escorridos da tinta, esses desenhos foram elaborados sob esse
fulgor do medo, da busca, da identidade, do exílio e da sensibilidade, e foram
absorvidos pelos pedaços de guardanapos agregados pelo ato de enxugar da tinta,
além das gotas que escorriam. Sobrepostos, esses pedaços formavam relevos
sobre essa produção de Roturas (figs. 7 e 8).

Fig. 7 - Marta Strambi, Sob Lacuna, 2016,
acrílica sobre papel, 24 x 18 cm.

Fig. 8 - Marta Strambi, Filtro, 2016,
acrílica sobre papel, 24 x 18 cm.

Conforme Marta Strambi, o território de seu trabalho é o contextual, no qual
questões da autobiografia, do corpo em desalinho e da fragilidade do ser
contemporâneo são enfrentadas, na condição de assuntos que se estabelecem no
eixo de sua poética. Ela considera que sua produção apresenta uma dimensão
autobiográfica, na medida que seus projetos partem de experiências/vivências mais
íntimas ou dizem respeito a realidades mais gerais que acabam formulando algumas
críticas. A memória faz parte dos assuntos tratados, sem que uma projeção de valor
sobre eles seja feita, sendo simplesmente entendidos como uma necessidade, ou
seja, uma extensão da vida, uma verdade em si e um jogo poético.
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O que move o(a) artista a criar pode então ser sua história e sua vivência, matérias
para a criação, entrecruzamentos do devaneio com a realidade exterior. Para tanto,
ele pode relatar suas experiências, fornecendo elementos próprios e pessoais,
estabelecendo um “pacto fantasmático” (LEJEUNE, 2008, p. 46) com o espectador.
Para Philippe Lejeune, o “pacto fantasmático” em uma autobiografia é a capacidade
de perceber, dentro da ficção, elementos reveladores do autor. O espectador passa
“[...] a gostar de adivinhar a presença do autor (de seu inconsciente) [...], de tal modo
que [...] os pactos fantasmáticos criaram novos hábitos de leitura”. (LEJEUNE, 2008,
p. 46) Neste sentido, a própria história do artista entra como objeto de sua arte.
Ofuscamentos
Os desenhos da “Série Velados” Bate I e II (figs. 9 e 10), fruto da produção
“Rotunda”, foram decalcados. Com conteúdos expressos, através do resultado de
vivências de sentimentos temerosos e de provocação, dezenove (19) desenhos se
depositaram descorados, pálidos e deficientes. Cobertos com saquinhos usados de
chás, resquícios de uma noite mal dormida, de uma preocupação demoníaca com os
hormônios e medicamentos, eles fizeram o papel de cobertura, de veladura.
Ofuscados e encobertos, esses desenhos escondidos pelos papéis, são resultados
da história e vivência, entrecruzamentos do devaneio com a realidade exterior, para
tanto eles podem fornecer elementos próprios e pessoais, estabelecendo um

pacto

fantasmático com o espectador.

Figs. 9 e 10 - Marta Strambi, série Velados, Bate I e II, 2016,
decalque em acrílica sobre papel, 5 x 8 cm.
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Na nossa sociedade o trabalho reprodutivo se tornou a atividade principal, a
uniformização e padronização se apresentam nos modos e nos aspectos do ser e da
ocupação humana, sendo ao revés, paradoxalmente, a unicidade o que alimenta a
certeza do individual e singular. Essa repetição que interfere nessa busca individual,
na realidade é ela uma ilusão de um “nós”, uma tensão entre utopia e realidade.
Partir dessa problematização de tais processos, implica em considerar, como
experiência sensível, as formas subjetivas de expressão como a autobiografia na
arte quando capturamos e problematizamos um conteúdo próprio, deixando-o
atravessar por diferentes modos, sejam eles íntimos ou não, como argumento
principal de uma produção em arte. Propõem-se tensionar, através das esferas
pública/privada e poética/política, as estruturas do modo de fazer e da disseminação
da arte por meio da autobiografia. Visando, com isso, tirá-la da solidão e romper com
mecanismos imperiosos de fincar a arte num caminho distante e decepá-la da
convivência humana.
Residências artísticas como lugar de encontro de subjetividades
Em relações que incluem o corpo e os aspectos autobiográficos da experiência, o
artista contemporâneo tem sido demandado – com frequência e intensidade
crescentes – a encaminhar sua criação artística ancorado em relações e interseções
com o campo social. Esse pode ser entendido como um dos motivos que levaram o
artista a deixar o ateliê, eventualmente se afastando da produção de objetos como
sua prática artística primordial. Esse deslocamento do artista se dá, muitas vezes,
sob a égide das residências artísticas.
Nas relações que se estabelecem entre artista e aqueles com os quais diretamente
interage no social, eventualmente chamados de participadores, colaboradores,
comunidade ou simplesmente audiência ou público, a produção de objetos, quando
ainda persiste, serve apenas para enfatizar aquilo que é central para essas práticas
– a prática do encontro. Nessas ocasiões, quando os participantes se dedicam à
produção, o produto, seja ele qual for, funciona essencialmente como um dispositivo
de coesão em torno do qual se enfatiza o processo.
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Assim, os parceiros dos artistas, aqueles que podem ser identificados como
colaboradores ou coautores, como preferem alguns teóricos, se transformam
também em audiência privilegiada desses projetos de arte produzidos alhures em
relação ao tradicional circuito de arte, expandindo mais uma vez o campo da arte.
Enquanto isso, o público de habitués da arte, aquele “ao qual normalmente se
recorre em busca de validação” (HELGUERA, 2011, p. 43), tem acesso apenas aos
vestígios de um processo de arte que foi consumido em um tempo preciso, quer seja
um tempo alongado em meses ou circunscrito a poucos minutos passageiros.
Centradas nas noções de encontros, as residências artísticas têm, por sua própria
natureza, a ênfase nos deslocamentos, eventualmente desprezando, eventualmente
valorizando a produção de objetos artísticos como se deles dependessem para
ganhar materialidade e afirmar sua existência; como que a reverberar, passados
quase 50 anos, o discurso de imortal de Guimarães Rosa ao assentar: “A gente
morre é para provar que viveu”.
Essas dúvidas, questionamentos e incertezas compõem parte do universo de
desafios enfrentados pelo programa de residências artísticas no Hospital da Mulher
Heloneida Studart (HMHS), em São João de Meriti, realizadas ao longo do ano de
2016 com recursos da Secretaria Municipal de Cultura da cidade do Rio de Janeiro.
Um programa que implicou o deslocamento de quatro artistas e dois curadores 2 para
a cidade, os quais, ao longo de oito meses do ano de 2016, procuraram encontrar
respostas sensíveis e adequadas ao universo de singularidades sociais e culturais
com as quais se deparavam.
Como se não bastassem os desafios enfrentados pelos artistas em seu processo de
deslocamento para realidades que não conhecem ou que conhecem apenas
superficialmente, de “ouvir dizer”, o programa de residências artísticas no Hospital
da Mulher Heloneida Studart (HMHS) apresenta ainda uma história particular que
pode ser contada às avessas, de trás para frente, uma vez que, como consequência
de sua seleção em um edital de ocupações dos espaços expositivos da Secretaria
Municipal da Cultura da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, a realização de uma
exposição como resultado das residências artísticas no Centro Municipal de Arte
Hélio Oiticica (CMAHO), Centro do Rio de Janeiro, impôs-se como compromisso
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primeiro. Havia, portanto, uma inversão no programa de residências artísticas do
HMHS que, desde a primeira hora, assumia a responsabilidade de trazer os frutos
das trocas provocadas pelos artistas, independentemente da impalpabilidade desses
encontros, para os espaços de exposição do CMAHO. Neste sentido, antes mesmo
do início do programa no HMHS e na cidade de São João de Meriti 3, já havia um
compromisso firmado e uma mostra no horizonte do programa.
Melhor seria se pudéssemos simplesmente deixar os projetos de arte lá onde
tiveram seu acontecimento, articulados em torno de encontros com grupos e
contextos específicos, e que assim continuassem a reverberar na memória de sua
audiência primária, formada pelos colaboradores, entendidos igualmente como
público privilegiado, além de outras pessoas que, de uma maneira ou de outra,
estivessem presentes no ato de sua criação/realização. O desejo de simplesmente
deixar os projetos de arte lá onde tiveram seu acontecimento não se configurou
como uma possibilidade para o programa de residências artísticas no Hospital da
Mulher Heloneida Studart (HMHS), uma vez que, por força do edital do qual
advieram os recursos para sua realização, estabeleceu-se a demanda por uma
exposição no Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica.
Para impedir que a atividade projetada para o Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica
– a exposição de arte – viesse a dominar o programa, curadores e artistas decidiram
que as ações se concentrariam preferencialmente no HMHS, enfatizando a interação
direta dos artistas com as comunidades (diversas) que frequentam seu cotidiano
hospitalar, permitindo que “aquele cotidiano banhasse e contaminasse suas
experiências de vida, de artista e sua arte”. (OLIVEIRA, 2016, p. 14) Por outro lado,
mesmo entendida como um aspecto residual do programa, a mostra prevista para o
Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica se apresentava como uma possibilidade de
disseminação das experiências no HMHS, de maneira que um público distante, o
“público secundário” (DOHERTY, 2004, p. 9)4, pudesse tomar ciência da experiência
vivenciada nas residências artísticas no Hospital da Mulher Heloneida Studart.
Hélio Carvalho, um dos quatro artistas envolvidos no projeto, parece ter se dedicado
em especial às experiências vivenciadas em São João de Meriti. Tendo o Hospital
da Mulher Heloneida Studart como contexto sócio-cultural de atuação, o artista se
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dedicou a uma intensa interação com os diferentes grupos de servidores e de
usuários que compõem o cotidiano do HMHS, desde a montagem do Veículo
Deambulatório (fig. 10), dispositivo produzido com partes de equipamentos
hospitalares inservíveis e que contou com o auxílio da equipe de manutenção do
hospital, à confecção de um “uniforme” com todas as cores do espectro cromático
que define, segundo os protocolos hospitalares, as categorias de profissionais
atuantes em seu cotidiano (fig. 11). Segundo o artista,
A concepção do uniforme híbrido, com fragmentos que faziam
referências aos uniformes de outros profissionais, surgiu desse
desejo de ostentar certa identidade, mesmo que provocando um
pouco de estranheza inicial. De toda maneira, pilotar o Veículo
Deambulatório trajando esta indumentária especial me aproximava
do contingente de trabalhadores que também perambulam pelos
corredores, realizando suas tarefas específicas, trajando seus
uniformes coloridos (Hélio Carvalho em depoimento para Luiz Sérgio
de Oliveira).

Fig. 11 – Processo de montagem do Veículo Deambulatório,
oficina do Hospital da Mulher Heloneida Studart, São João de Meriti, 2016.
(Foto: Hélio Carvalho).
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Fig. 12 – Hélio Carvalho, Traje para Deambular, 2016.
(Foto: Thales Leite).

Com esses dois dispositivos básicos – Veículo Deambulatório e Traje para
Deambular –, Hélio Carvalho vagou pelos corredores, salas de espera e átrios do
HMHS à espreita de possibilidades de encontros e de interação com seus diferentes
grupos sociais. E quando essas oportunidades se ofereciam, o artista “estacionava”
seu dispositivo, seu Veículo Deambulatório, uma base de apoio para que o artista
viesse a entabular conversas e mais conversas com os usuários do ambiente
hospitalar, como se assim fosse possível propiciar um distanciamento momentâneo
– por certo, precário – de suas ansiedades e seus medos. Hélio Carvalho poderia
surgir em qualquer parte do hospital, qualquer lugar poderia ser escolhido pelo
artista para a busca de um encontro com aquele que não se conhece e de quem
provavelmente reteremos apenas alguns traços evanescentes na memória (fig. 13).
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Fig. 13 – Hélio Carvalho e participantes em O Deambulatório, HMHS, 2016.
(Foto: Luiz Sérgio de Oliveira).

Notas
1

João Guimarães Rosa, Discurso de posse, Academia Brasileira de Letras, Rio de Janeiro, 16/11/1967,
disponível em http://www.academia.org.br/academicos/joao-guimaraes-rosa/discurso-de-posse).
2

O projeto de residências artísticas do Hospital da Mulher Heloneida Studart contou com a participação de
Cristina Salgado, Gabriela Mureb, Hélio Carvalho e Roberta Barros, e com a curadoria de Tania Rivera e Luiz
Sérgio de Oliveira.
3

A cidade de São João de Meriti está localizada na Baixada Fluminense, a uma distância de 17 km do centro
da cidade do Rio de Janeiro. Com população em 460.541 habitantes (conforme estimativa do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística, 2016), São João de Meriti aparece em 34º lugar no ranking das cidades do Estado do
Rio de Janeiro avaliadas pelo Índice de Desenvolvimento Humano - Municipal. Integrante de uma região
marcada por altos índices de pobreza, a cidade carece de melhor qualificação dos serviços públicos, entre os
quais os serviços de segurança, educação e saúde. Neste cenário de carências e dificuldades, o Hospital da
Mulher Heloneida Studart (HMHS) foi inaugurado em março de 2010 com o objetivo de oferecer à população da
cidade e da região um serviço qualificado de atendimento e acompanhamento médico para gestantes e
neonatais em situações de médio e alto riscos clínicos. O HMHS tem registro de “cerca de 3,2 mil consultas
ambulatoriais, 500 partos e 40 mil exames laboratoriais e de imagem realizados mensalmente”, o que torna o
Hospital “a principal unidade de referência para este tipo de atendimento na Baixada Fluminense”, de acordo
com o site do HMHS, disponível em http://osshmtj.org.br/hospital-da-mulher-heloneida-studart.php.
De acordo com Claire Doherty, a “audiência secundária” seria formada pela segunda camada de público de
um projeto de participação comunitária, em seguida às comunidades participantes transformadas em coautores.
4
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ALGUMAS QUESTÕES EM TORNO DO SIMPÓSIO “PERFORMANCE NA AMÉRICA LATINA: SINGULARIDADES E MULTIPLICIDADES NOS DIÁLOGOS SULSUL”, ANPAP, 2017

Maria Beatriz de Medeiros [UnB]

RESUMO
O presente texto trata das questões levantadas no Simpósio "Performance na América Latina: singularidades e multiplicidades nos diálogos sul-sul", Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas (ANPAP), 2017: corpos políticos, feminino, iteração, mar(ia-semver)gonha, linhas de fuga e vazamentos, grupo (multiplicidades) e os problemas dos registros quando se pensa/faz performance e/ou em performance na América Latina.
PALAVRAS-CHAVE: sul-sul, corpos políticos, iteração.
RESUMÉE
Ce texte traite des questions soulevées lors du Symposium "Performance en Amérique latine:
singularités et multiplicités dans les dialogues sud-sud", Association Nationale des chercheurs en Arts Plastiques (ANPAP) brésilienne, 2017: corps politiques, féminin, itération,
mar(ia-sem-ver)gonha, lignes de fuites et fuites, groupe (multiplicités), et problèmes des enregistrements records lors qu'on on pense/fait des performances et/ou des performance faites en Amérique du Sud.
MOTS-CLÉS: Sud-sud, corps politiques, itération.

Coragem é algo que ora necessitamos. O Brasil, fora de trilhos, trilhas, fora de rimas,
fora da lei, que vivemos atualmente afunda na indecência ética e moral. O
(des)governo marcadamente heteronormativo não caminha, empurra goela abaixo
sua corrupção desenfreada, na população, que deseja sem instrução, e lava suas
mãos sangrentas, assassinas e enlameadas ("desastre" anunciado de Mariana, MG)
nas águas das terras indígenas e quilombolas que sufocam juntamente com seus
peixes, palavras, danças e memórias.
Esse mar poluído de corrupção nos vem carcomendo desde que a colonização aqui
pôs os pés com fins claros de tomar, subtrair e trair, usurpar sem par, enfim roubar
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os bens materiais da terra Brasilis. Roubar os bens materiais implica necessariamente secar a cultura, esvaziar as mentes, corroer os corpos.
Um retorno não é possível, mas cabe a nós, agora conscientes destes crimes, buscar o que somos, não o que fomos. E buscar o que somos, embrutecidos pelos processos de colonização, significa não só escavar o Brasil, mas buscar em nossos pares igualmente colonizados, suas dores, calamidades, catástrofes, ruínas, mas também rezas, músicas e danças, festas e bacanais atuais. Há "necessidade de se escovar a história a contra-pêlo" (BENJAMIN, 1987 apudCARLINI).1
Pensar, buscar, experimentar esse outro que somos, urge. E não dizemos "somos" à
toa, embora tudo que queiramos seja estar à toa e parar este desespero que pede
aumento de produtividade, crescimento (para aonde?), investimento (em que? como?
para que? para quem?) trazendo consigo o esmagamento do tempo, o esgarçamento dos corpos perdidos em celulares estúpidos com suas fotos-selfies que nada dizem, que nada levam além de um ego amassado a quem só resta mundos de dinheiro juntados em caixinhas para gastar com maquilagem, cirurgias plásticas, botox
em busca de um corpo normativo só existente via truques computacionais.
Dizemos "somos" porque o indivíduo e o singular já não basta. O que se busca é
fazer para si um corpo sem órgãos (Artaud/Deleuze e Guattari) para fazer com os
outros um corpo político. Foi com este intuito que propusemos, Maria Luiza Fragoso
e Maria Beatriz de Medeiros, o simpósio "Performance na América Latina: singularidades e multiplicidades nos diálogos sul-sul" no 26o Congresso da ANPAP de 2017.
Corpo político somos, sendo Corpos Informáticos2, e buscamos com este simpósio
outros corpos políticos, mestiços, como nós, como vocês.
Outros corpos políticos
No simpósio, gostaríamos de salientar primeiramente a presença de 91,7% de mulheres. Esse fato, além de demonstrar o interesse das mulheres pelo tema e pela
área acadêmica, levou ao tema do feminino. É óbvio que o feminino, a mulher, se
apresenta quando falamos de corpos embrutecidos pelos processos de colonização
heteronormativa. De todos os lados da servidão e/ou da escravidão sempre esteve a
mulher fosse ela a colonizadora, a esposa, a amante ou a escravizada.
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Muitos têm falado em buscar o empoderamento da mulher. No nosso entender, empoderar não interessa. O que interessa, sendo mesmo a única coisa que interessa, é
a criação de redes não hierárquicas, lineares, ainda que isto beire à utopia. Fazer
rizoma e árvore, diriam Deleuze e Guattari. Nós preferimos pensar em fazer mar(iasem-ver)gonha. A maria-sem-vegonha é flor, árvore e rizoma, natural de Zanzibar,
isto é estrangeira, como nós brasileiras. A mar(ia-sem-ver)gonha vai sem ver, fareja
odores, toca legumes e frutas e ouve o som da panela de óleo do acarajé e, assim,
sabe o ponto e pronto.
Ana Reis Nascimento em "Ocupação e performance: linhas de fuga num país em
ruínas" afirma buscar linhas de fuga (lignes de fuite) que cruzam ocupações em espaço público "na luta por direitos sociais (Ato Contra a PEC 55 #OcupaBrasília de
29.11.2016) e na residência artística Participação, performance, política, 2016, organizada pelo Corpos Informáticos no Lago Oeste, Brasília. Desta residência, em festa,
participaram as seguintes artistas presentes neste Simpósio: Ana Reis, Luisa
Günther, Maria Eugênia Matricardi, Mariana Brites (Alla Soub), Natasha de Albuquerque e Bia Medeiros.
Segundo Nascimento, esse evento buscou "estrangeiridade, hospitalidade, habitação e pertencimento num país colonizado em colapso, despedaçado em suas contradições políticas e sociais". Afirma, ainda, "ser uma intrusa", se sentir estrangeira,
interessante sensação que esteve presente também nas apresentações de Luisa
Günther, Mariana Brites (Alla Soub), Natasha de Albuquerque, Denise Espírito Santo
e Ítala Ísis de Araújo. Essa estrangeiridade deve-se à presença imposta de um falso
universal que pede transfiguração, reconfiguração de espaços e relações e linhas de
fuga, ou melhor, vazamentos (fuites).
Sentimos, com Vladimir Safatle (Circuito dos afetos, 2016) que há necessidade de
se trabalhar, interiorizar, viver, ser corpo coletivo. Esse pode ser "amálgama de desvios elevados à potência, […]na escuta de um ambiente que se coloque como existência partilhada" (Nascimento). Pode, ainda, como sugere Safatle e como se refere
Maria Eugênia Matricardi, ter uma íntima relação com um sentimento de sermos ninguém."Eu sou ninguém", frase dita por Sininho (Elisa Quadros), quando inter-pelada3
pela polícia nas manifestações de maio de 2013. A mesma foi presa, acusada de
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tes”.4Somos todas ninguém e temos sido exaustivamente inter-peladas desagradavelmente em nossos cotidianos.
Maria Eugênia Matricardi no texto Do que falam as pedras: Huellas, ações, hibridações e políticas estéticas analisa uma de suas performances realizadas durante o
evento Participação, performance, política: "chicote, tortura, exaustão, fracasso […]
matilha anônima". E afirma que, nesta ação, buscou performance ou ação (como
prefere chamar):
[…] enquanto política que pensa o corpo em ação a partir das huellas,
conceito-imagem de Édouard Glissant, das culturas híbridas de Néstor García Canclini e das relações de construção de saber em diálogo com perspectivas descoloniais, filosofia contemporânea e o próprio gesto como matéria poética na América Latina. (MATRICARDI).

Matricardi refere-se, ainda, ao orgasmo, "somente vivido, nunca suficientemente
descrito". O tema não predominou no Simpósio, mas a questão é relevante em se
tratando de feminino.
Não tenho inveja da maternidade
Nem da lactação […]
Só tenho inveja da longevidade
E dos orgasmos múltiplos
E dos orgasmos múltiplos
Eu sou homem
[…]
Não tenho inveja da sagacidade
Nem da intuição […]
Só tenho inveja da longevidade
E dos orgasmos múltiplos
E dos orgasmos múltiplos
Eu sou homem...” (Veloso, 2006).
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Figura 1: Sem título. Desenho: café, nanquim e lápis de cor. Bia Medeiros. 2014.
Foto: Bia Medeiros. Coleção Particular.

Iteração
A iteração é prática do Corpos Informáticos. A iteração chama o exespectador, o transeunte, o errante para compor com a ação. A ação
é pro-posta, mas ela é mutável em sua forma, em seu tempo e em
seus sentidos, por se expor em galerias ou nas ruas, vulnerável. Nada impede que iteratores descaracterizem a ação. Na iteração o trabalho se re-cria. Na iteração, o iterator-propositor pode ver sua “obra”
transmutada pelo iterator-espectador (Medeiros, 2014).

"Somos o fracasso do projeto colonial, em realidade, seu colapso. Somos ninguém.
Corpos híbridos, aglutinação absurda de bricolagens indeterminadas" (Matricardi)
em processos iterativos. O fracasso interessa à performance. Na medida em que
uma ação é aberta à participação do "público", isto é, iterativa, não pode haver um
projeto pré-determinado. Não havendo projeto pronto também não há sucesso possível. Haverá imprevisibilidade, logo, sempre, fracasso.
Esse fracasso passa por uma vulnerabilidade que nos torna sensíveis ao outro. "A
produção de diferença permeia atravessamentos em que minha pele e a pele do outro se dissolvem pela reverberação da vibratilidade de um corpo que está para além
de um corpo orgânico" (Matricardi): corpo político e coragem.
Dora Monteiro Smeke no texto Relações de tensão e responsabilidade entre público
e obra na arte da performance analisa obras que envolvem participação, isto é, iteração: ações abertas à participação do público. As obras analisadas foram "Shoot
(1971) de Chris Burden, que responsabiliza o público pelo fracasso de não impedir
uma ação, de violência premeditada; Cintada R$ 1,99 (2014) do Grupo EmpreZa
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que dá ao público a possibilidade de um ato pré-determinado, de violência explícita,
proposto pelo grupo; Rhythm 0 (1974) de Marina Abramovic, que permite que o público a manipule utilizando objetos da forma que mais lhes convier, e O vínculo
(2015) de Maurício Ianês, onde, em uma relação horizontal com o público, como nos
outros trabalhos, instaura uma ética" (Smeke): o artista fica disponível para criar relações podendo ou não envolver violência. São trabalhos que envolvem imprevisibilidade, risco e coragem.
Natasha de Albuquerque em Tanto faz se é performance ou não, por outro viés,
afirma que a prática artística participativa (figura 1), seja ela performance ou composição urbana, requer risco e risco implica arriscar e riscar. Sua reflexão está relacionada "à teoria de Maria Beatriz de Medeiros, às experiências da autora junto ao grupo Corpos Informáticos e à criticada teoria de Arthur Danto" (Albuquerque). Sua prática, muitas vezes realizada em grupo, implica incitar a sair da anestesia, criar desvio,
gerar confusão, estranhamento cotidiano: tanto faz se é performance ou não. Tratase de fazer corpo político e, em festa, brotar.
Proponho o termo tanto faz se é performance ou não para diluir a
seleção do que compõe e decompõe um trabalho de arte, como
também para dissolver quaisquer definições sobre se o ocorrido é
uma obra de arte: uma obra duvida dela mesma. Digo que o trabalho
não nega a arte como também não se firma nela, ele desliza em
ambos sentidos como um estado flutuante e confuso
intencionalmente (Albuquerque).

Lara Carlini em Entre Memórias e Silêncios: as práticas conceitualistas da América
Latina e seu projeto socioartístico de emancipação, entende, com Ramirez (2007, p.
190), "conceitualista" como "fusão entre arte e política num projeto socioartístico de
emancipação." Assim, parte, ainda, de teóricos como Boaventura de Sousa Santos e
Walter Mignolo, propondo investigar como as práticas artísticas da América Latina
desenvolvidas a partir da década de 1960: Maía Teresa Hincapié (colombiana), Cecilia Vicuña (chilena) e Rosângela Rennó (brasileira). Segundo Carlini, os trabalhos
analisados promovem deslocamentos na concepção moderna/colonial, "apostando
na memória e na experimentação de outras temporalidades como ferramentas para
contribuir com a construção de outras perspectivas e epistemologias descoloniais
capazes de promover transformações culturais, históricas, sociais, éticas e políticas"
(Carlini).
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Denise Espírito Santo e Ítala Isis de Araújo no texto Às margens com Medéiaapresenta uma pesquisa sobre o feminicídio e sobre a mulher negra escravizada no Brasil, criando uma interface entre os campos da criação artística, do ativismo social e
de movimentos focados nas demandas da mulher: Medéias urbanas, resistentes e
insistentes em se fazer existir no chão da cidade. O espaço de ação é a cidade como possibilidade de emancipação, como "brecha para a fuga". Os pontos de partida
para a reflexão são Movimento Chega de Estupros, Rio das Ostras; Coletivo das
Minas (Polo Universitário de Rio das Ostras -Poro-, UFF) e o projeto Zonas de contato do Instituto de Artes da UERJ. Salientamos, aqui também, uma prática realizada
em grupo, matilha e/ou bando.
Amanda Brum de Moraes Ponce Devulsky [UERJ], em "Notas sobre pontos cegos e
políticas da feminilidade", constrói uma reflexão sobre o que denomina "pontos cegos" (fatores que tornam a experiência do filme relevante para a audiência feminina),
abordando as estéticas e as políticas da feminilidade. Devulsky parte de trabalhos
nos campos da fotografia, cinema e vídeo, com por exemplo Anita Rocha da Silveira
e Aleta Valente, para pensar algumas das relações políticas e estéticas que se dão
nesse lugar. Seu interesse volta-se para uma forma de olhar e uma forma de existir
esteticamente que se mostra a "política" da invisibilidade do/para o feminino.
Registro
A performance, sendo prática artística efêmera, anda sempre de mãos dadas com
as questões relativas ao registro: a fotografia é documento estático para uma açãovida; o vídeo é documento e movimento mas não leva consigo nem o vento nem os
cheiros do local da ação. O vídeo, quase sempre editado, cria outras relações entre
os movimentos de uma ação contínua, muitas vezes, de longa duração, isto é, onde
a exaustão do espectador-iterator também entra em/no jogo.
Luisa Güntherem O que fica do outro lado do olho (também) faz parte do seu tu pensa em "instaurar uma narrativa que dimensiona outras possibilidades de referência
para o corpo como espaço/tempo de-para-em performance […]. empurrando o limite
do dizível, de modo a ignorar não apenas convenções, mas também […] certos padrões que identificam o corpo com algo-coisa-situação." (Günther) Suas análises
fazem referência ao dançarino Ary Coelho, recém-falecido, com quem formava a
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Dupla Plus (duplaplus.com). São danças (danças para outros/para ninguém/para
registro), foto-danças, dinâmicas de alteridade ou simplesmente brincadeiras sérias
(fuleragem) que pensam o corpo saudável/doente.
Antes de iniciar as consequências das reflexões sobre a prática de
realizar foto-danças aconteceu como um desdobramento da dificuldade em elaborar os registros de performances de dança. É preciso
indicar que estas foto-danças foram registros de um cotidiano tornado cruel: eram marcas da impossibilidade de dançar, devido às fragilidades de um corpo tornado outro, estranho a si mesmo. (Günther)

"Se o registro é documentação de um passado, que traços leva da presença?" pergunta Alan Beserra Toledo Da Silva (Alan Oju. ver oju.com.br) em In (possibilidades)
do registro como performance. Se o presente é definitivo, segundo Deleuze, e "o
futuro e o passado do acontecimento não se julgam senão em função deste presente definitivo", como se aproximar deste presente definitivo através, apenas, de seu
registro? A ideia de Toledo é que esse presente/presença deveria derivar, devir novamente como performance, igualmente irrepetível e irreproduzível, sendo um projeto estético, que chamaríamos de outro.
Os artistas citados por Toledo foram Feco Hamburguer (SP) e seu conceito de “cinema expandido”, Artur Barrio que dispensa apresentações e sua pesquisa em intervenção urbana/"Janelas": performance/vídeo/composição urbana: paisagem, moldura, metalinguagem.
Mariana Brites (Alla Soub) em Corpo-caderno: performance, registro e cicatrizes realça questões acerca do registro da arte performática que estão além dos métodos
convencionais de registro – audiovisual e fotográfico. A poesia e a leitura, como método de registro em performance, possuem variância: uma tênue linha entre registro
e literatura. Os registros escritos só se realizam no encontro, na leitura, necessitam
da alteridade. Em analogia, o próprio corpo também é visto como caderno (escritura),
a partir de suas cicatrizes. A cidade, assim como o corpo e o caderno se aproximam
do corpo-como-um-todo: centro de sensações. "A queda é a própria escritura, me
colo ao chão para escrever, preciso desse contato. Palavras me levam ao chão. As
cicatrizes reviram-me desde quando as vi poesia. Sou no corpo: escrevo-me. Em
mundo sou mundo tal qual o outro. Somos mundos." (Brites)
Conclusão
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Sentimos a necessidade de utilizar palavras sempre com muito cuidado: elas mentem e impelem a compreensões errôneas das diferentes possíveis realidades. Nós,
mulheres, nunca fomos prostitutas. Fomos prostituídas e relegadas a sermos manteúdas, sem formação alguma. O Simpósio mostra que, cultas, somos muitas e
conscientes, somos força e potência política. Em grupos essa potência pode ser incrementada e, quiçá, gerar problemas, isto é, soluções para buscar linhas de fuga e
vazamento deste mundo heteronormativo, branco, macho, guiado por uma ganância
de um falso crescimento.
Fazer arte e performance, quando o Brasil empurra goela abaixo sua corrupção, implica risco e coragem. Isso tem sido feito corpos políticos, muitas vezes desnudos,
que tentam fugir do colapso das colônias em busca de uma identidade coletiva outra.
Somos grupos que brotam, enxameiam, formigam, infestam em festa.

Figura 2. Oficina de Niilismo. Proposta por Natasha de Albuquerque para Corpos Informáticos e
corpos expandidos. Na foto: família Coelho/Günther, Matheus Opa, Luísa Gunther, Beatriz Provasi,
Gustavo Silvamaral, Ary Coelho, João Quinto, Diego Azambuja, Bia Medeiros, Arthur Scovino,
Natasha de Albuquerque, Zmário, Diego Torres; sentados: Rômulo Barros, Ayla Gresta e Vanderlei
Costa. Fotografia: Mateus Carvalho Costa. Performance Corpo Política. Brasília, 2015.

Para terminar gostaríamos de citar alguns autores que são de interesse para os
estudiosos da arte da performance, do feminino e das questões envolvendo as
relações sul-sul: Aníbal Quijano (Peru), Audre Lorde (EUA), Boaventura de Sousa
SANTOS (Port.), Édouard Glissant (Martinica), Eduardo Viveiros de Castro (Bra.),
Grada Kilomba (Port.), Glória Anzaldua (EUA), Néstor García CANCLINI(Arg.),
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Zulma Palermo (Arg.), Paul Beatriz Preciado (Esp.), Nadja Monnet (Fra.), Rita Laura
SEGATO (arg. Bra.).

1

As citações sem data referem-se aos textos/apresentações do Simpósio Performance na
América Latina: singularidades e multiplicidades nos diálogos sul-sul, ANPAP, 2017. Ver referências.
2
Grupo de Pesquisa Corpos informáticos, formado em Brasília, em 1992. Atua em performance,
composição urbana, videoarte, webarte. www.corpos.blogspot.com.br, www.corpos.org, vimeo.com/corpos, performancecorpopolitica.net
3
Durante o Simpósio, o termo "interpelada"foi se transfigurando em "inter-pelada" devido à diversas performances onde os corpos estão nus e, certamente, por vivermos em tempos tenebrosos, onde pululam à censura à obras de arte, sendo elas performance ou não, com corpos pelados.
4
https://apublica.org/2017/04/meu-nome-nao-e-sininho/. Acesso em 14 de outubro de 2017.
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