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RESUMO 
 

LOPES, Vanessa. O desafio das novas materialidades: paradoxos éticos e 
comunicacionais na cadeia produtiva da arte. 2018. 190p. Tese (Doutorado em 
Comunicação e Semiótica) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2018.  
 

Nos últimos trinta anos, debates em torno das definições de material e imaterial 

foram convocados por diversas áreas de conhecimento. Alguns fatores aqueceram 

as discussões como a virtualização dos meios de comunicação, o avanço das novas 

tecnologias e a consolidação do modelo econômico neoliberal que tem afetado os 

modos de lidar com o trabalho e as formas de vida. Esta tese apresenta aspectos 

destes debates e foca na chamada cadeia produtiva da arte, ou seja, nos fluxos 

entre criação, produção e compartilhamento público de manifestações artísticas. 

Entre as principais questões indaga-se como se dá a comunicação em obras cuja 

matéria deixa de ser definida pela sua fisicalidade, que mudanças são geradas a 

partir daí nos modos de produção; e se é possível tensionar as novas relações de 

poder engendradas pelo neoliberalismo. O corpus empírico reúne trabalhos de Tino 

Seghal, Marina Abramovic, Rafaël Rozendaal, Jorge Menna Barreto, Nut Brother, do 

coletivo anônimo Olho da Rua; assim como, as exposições “Les Immatériaux” (1985) 

e “The Immaterials Project” (2008-2015). A partir da metodologia de pesquisa-

criação, a tese foi elaborada em quatro partes que se atravessam a partir de 

narrativas verbais e visuais. São elas: condição, situação, resistência e 

transformação. A fundamentação teórica é composta pela teoria corpomídia (Greiner 

e Katz), pelos debates acerca das novas materialidades (e.g: Coole e Frost, Negri e 

Lazzarato), os conceitos de gesto menor e artisticidade (Manning), as noções de 

capitalismo artista (Lipovetsky e Serroy) e arte e ativismo (Thompson e  Sholette), 

entre outros. A hipótese principal é que as experiências artísticas com potência de 

transformação atuam em grande parte processualmente, a partir de gestos menores, 

dentro da semiose corpo-mente-ambiente. 

 

Palavras-chave: Material e imaterial. Capitalismo artista. Arte e ativismo. 

Corpomídia. 
  



ABSTRACT 
 

LOPES, Vanessa. The defiance of new materialities: ethical and communicational 
paradoxes in the production chain of art. 2018. 190p. Thesis (PhD in Communication 
and Semiotics) - Pontifical Catholic University of São Paulo, São Paulo, 2018.  

 

In the past thirty years, debates around the definitions of material and immaterial 

where convened by several areas of knowledge. Some elements warmed up the 

discussions as media virtualisation, advancing new technologies and the 

consolidation of the neoliberal economic model which has affected the modes to deal 

with labour and life forms. This thesis presents aspects of these debates and focus 

on the nominated art productive chain, in other words, in the flows among creation, 

production and public sharing of artistic manifestations. Some of the main issues 

inquires how the communication works on artworks whose matter is not anymore 

defined for its physicality, what changes are generated from there in the modes pf 

production; and if is possible to underline the new relations of power engendered by 

neoliberalism. The empirical corpus brings together works of Tino Seghal, Marina 

Abramovic, Rafaël Rozendaal, Jorge Menna Barreto, Nut Brother, the anonymous 

collective Olho da Rua; as the exhibitions “Les Immatériaux” (1985) and The 

Immaterials Project (2008-2015). From the research-creation methodology, the thesis 

was drawn up in four parts that cross each other from verbal and visual narratives. 

Are they: condition, situation, resistance and transformation. The theoretical 

foundation is composed by corpomídia theory (Greiner e Katz), discussions of the 

new materialities (e.g: Coole e Frost, Negri e Lazzarato), the concept of minor 

gesture and artfulness (Manning), the notions of artistic capitalism (Lipovetsky e 

Serroy), and art and activism (Thompson e Sholette), among others. The main 

hypotesis is that artistic experiences with transformation power act largely 

procedurally, from minor gestures, within the semiosis body-mind-ambience.  

 

Keywords: Material and immaterial. Artistic capitalism. Art and activism. Corpomídia. 
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INTRODUÇÃO 

 Esta tese nasce da minha experiência como artista e produtora cultural. 

Comecei a estudar as artes do corpo aos dezessete anos e, de lá para cá, tenho 

trabalhado na área, criando e testemunhando a criação de outros artistas com os 

quais colaboro. Além disso, tenho acompanhado de perto muitos eventos, 

exposições e debates sobre arte e ativismo. O impacto do neoliberalismo, 

invariavelmente presente, de certa forma provocou uma das minhas principais 

perguntas: como resistir?  

 No decorrer da pesquisa, muitos temas foram aparecendo. Alguns foram 

deixados de lado no percurso, outros insistiram em permanecer, como o das 

“materialidades”. Embora o advento das novas tecnologias tenha colocado em 

evidência as novas materialidades da arte, percebi que elas nunca foram apenas 

substantivas. Mesmo antes do mundo digital, toda produção artística envolvia 

também uma produção sígnica, subjetividades, circuitos de emoção, singularidades 

culturais e assim por diante. Embora isso seja identificado normalmente como 

imaterialidades, ao pesquisar o corpo percebe-se imediatamente que tudo que se 

constitui corporalmente é material: pensamentos, sentimentos, afetos.   

 Foi bastante complexo reunir referências bibliográficas de procedências 

diversas para tentar compreender a necessidade de abandonar a dualidade 

material-imaterial. Durante esta fase de estudos, o aspecto que me chamou mais 

atenção foi a importância do processo, e não apenas dos produtos finais – algo que 

era enfatizado na filosofia, na teoria da arte, nos depoimentos de artistas e assim por 

diante. Ao pensar no trabalho imaterial, por exemplo, o que o distinguia dos outros 

tipos de trabalho era justamente o fato de os seus “produtos” serem processos. 

 Refletindo sobre isso, acabei chegando à hipótese de que as experiências 

artísticas com potência de transformação atuam principalmente de modo processual. 

Nesta instância menor, a arte abre um campo de percepção que atua na 

composição da subjetividade, que é sempre absolutamente corpórea e envolve os 

fluxos corpo-mente-ambiente e a criação-produção-difusão. Investigar possibilidades 

de transformação a partir de uma perspectiva própria é o que faz emergir um certo 

modo singular de existir. 
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 A articulação desta hipótese foi resultado dos estudos dos gestos menores e 

da pesquisa-criação propostos pela coreógrafa e filósofa canadense Erin Manning, 

com quem tive a oportunidade de realizar um doutorado-sanduíche na Universidade 

de Concórdia, em Montreal. O que Manning costuma chamar de gesto menor não é 

necessariamente algo pequeno, mas um gesto potente que abre um campo outro de 

percepção, como é o caso das experiências artísticas que me interessaram estudar 

na tese. A noção de pesquisa-criação (research creation) refere-se a uma 

metodologia que pensa a pesquisa como criação, sem distinguir teoria e prática, 

mas considerando todo movimento de pesquisa como processo de criação.  

 No último semestre do doutorado, tive ainda a oportunidade ainda de aliar 

estes estudos à pesquisa de António Damásio (2018) sobre emoções, sentimentos, 

consciência e experiência. Embora não seja objetivo desta tese adentrar questões 

específicas de neurologia, durante o curso intensivo oferecido por minha 

orientadora, Christine Greiner, em agosto de 2018, na PUC-SP, percebi que o modo 

como Damásio propõe a noção de “perspectiva própria” não se refere a uma opinião 

pessoal ou a um olhar individualista. A perspectiva própria, para este autor, é própria 

ao organismo que a constitui. Trata-se do modo como investigamos nossos mapas 

mentais ou sentimentos. O mais instigante deste processo é que embora seja 

próprio ou singular a cada organismo, não ocorre de modo apartado do ambiente e 

do fluxo comunicativo que está ao seu redor (ideias, outras pessoas, espacialidades, 

temporalidades e assim por diante). Tudo se constitui nos processos co-evolutivos 

entre dentro e fora, corpo-mente, natureza-cultura — um viés epistemológico que 

fortalece o que Greiner e Katz têm chamado, desde os anos 1990, de teoria 

corpomídia, para pensar o corpo na área da Comunicação e das Artes. 

 No caso desta tese, a partir da leitura destes e de outros autoress, proponho 

considerar que aquilo que a arte faz é ativar experiências com aptidão para constituir 

modos singulares de existir. Isto também ocorre em outras situações, e não apenas 

durante processos de criação artística. No entanto, é na experiência artística que 

lida com uma diversidade de materialidades (visíveis e invisíveis) que os gestos 

menores encontram os seus movimentos mais potentes. 

 Com isso em mente, ao invés de organizar a tese em capítulos, decidi compô-

la em diferentes partes ou seções que, a primeira vista, podem parecer 

fragmentadas. No entanto, esta particularidade que confere à cada seção a sua 

autonomia diz respeito à multiplicidade de perspectivas que constituem a tese, 
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observando a criação artística, os eventos curatoriais, os circuitos de difusão e os 

atravessamentos de saberes, cada qual a partir de um campo de visão e seus 

gestos menores. Nomeados como condição, resistência, situação e 

transformação, cada texto implica em um movimento, constituindo, de certa forma, 

o que Manning chama de anarchiving. Um arquivo de processos de criação, os 

quais, por sua vez, conferem modos de ver, gestos, movimentos e estão distantes 

de um mero ajuntamento de coisas e experiências. 

 Por fim, está não é uma tese que chega a algum tipo de conclusão definitiva. 

São os caminhos que se abrem a partir das discussões e autores estudados que 

podem ativar novos movimentos e a consciência política de que criar implica projetar 

contextos singulares, compartilhamentos coletivos, modos de vida e redes de afeto. 

 

 

 

  



13 

 

CONDIÇÃO_situação_resistência_transformação 

 

 

Por que "imateriais"? A pesquisa e o 

desenvolvimento na tecnociência, nas técnicas e das 

artes, assim como a política, são acompanhados 

pelo sentimento de que a realidade, seja ela qual for, 

é mais intangível do que nunca, não sendo 

imediatamente controlável - enfim do sentimento da 

complexidade das coisas.1  

 

(Les Immatériaux - release de imprensa, 1984) 

 

 

 

 O objetivo neste momento é apresentar uma brevíssima contextualização de 

alguns debates acerca do que se tem chamado de “novas materialidades”, a partir 

de algumas frentes de discussão que foram adotadas na tese.  

 Nos últimos trinta anos, a dicotomia material vs. imaterial foi se dissolvendo 

em diversas áreas do conhecimento, principalmente por conta das novas formas de 

produção e da emergência de materialidades inclassificáveis, surgidas em grande 

parte a partir do uso de novas tecnologias e de alguns avanços científicos. O avanço 

dos debates conceituais também contribuiram fortemente  neste processo, trazendo 

mudanças no que diz respeito ao que conhecemos sobre a fisicalidade das coisas e 

alterando as definições mais clássicas de matéria, sujeito e objeto.  

 O pensamento ocidental foi em grande parte formulado em uma aparente 

distinção entre sujeitos e objetos. Embora desde o início do século XX vários 

pensadores (semioticistas como Charles Sanders Peirce, filósofos como Gilbert 

Simondon e psicólogos como William James) tenham sugerido que esta dicotomia 

era ficcional, os questionamentos começaram a emergir de maneira mais ampla a 

                                                 
1
 No original: “Pourquoi ‘Immatériaux’? La recherche et le développement dans la techno-science, les 

techniques et les arts, et aussi la politique, s'accompagnent du sentiment que la réalité, quelle qu'elle 
soit, est plus impalpable, qu'elle n'est jamais immédiatement maîtrisable, — bref du sentiment de la 
complexité des choses.” Fonte: CNAC Georges Pompidou - Service des Archives. Disponível em: 
<https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cRyd8q/r6rM4jx>. Acesso em: 1 out. 2018. 

https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cRyd8q/r6rM4jx
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partir da revolução digital, quando se tornaram necessárias outras elaborações para 

iluminar aquilo que produzimos na hipermodernidade.2 

 Mesmo assim, em várias instâncias o entendimento de que material é apenas 

aquilo que tem extensão corpórea continua em voga, ressoando um pensamento 

com vestígios claramente cartesianos.  

 O tema é sem dúvida complexo e transita por diferentes níveis de descrição. 

Apesar dos avanços da ciência, ainda sabemos muito pouco sobre o que de fato é a 

matéria. Estudos indicam que temos a capacidade de perceber visualmente apenas 

de 10% a 15% da matéria que constitui o universo, que é em grande parte composto 

por algo chamado de “dark energy” (COOLE; FROST, 2010, p. 12), algo que ainda 

tateamos em termos de conhecimento científico. Isso significa que a elaboração 

cartesiana que definia matéria como algo que tem massa e ocupa lugar no espaço 

não dá conta de explicar sistemas elementares de partículas ou a amplitude do 

universo em expansão. 

 Segundo Diana Coole e Samantha Frost, como não ser materialista se 

durante muito tempo a matéria norteou nossa sociedade? Desde sempre, falar de 

materialidade significa falar de um elemento presente em todos os segmentos da 

vida. No livro New Materialisms: ontology, agency and politics (2010), as autoras 

questionam o conceito de matéria e traçam alguns desdobramentos para esta 

discussão. Elas defendem uma revisão radical sobre o que entendemos por 

materialidade, explorando os significados e as consequências políticas para além da 

existência de um objeto único. Uma quebra de paradigma que se dá exatamente no 

momento em que se busca criar uma nova ontologia pondo em jogo o modo como 

nos relacionamos com as coisas, os outros, a natureza, o consumo, a economia, a 

tecnologia, o virtual etc. Conforme colocam as autoras, 

 

[…] a represália ao materialismo deve ser verdadeiramente radical. Isso 
significa retornar para questões fundamentais sobre a natureza da matéria e 
o lugar do corpo humano no mundo material; isso significa atender aos 
avanços da ciência natural assim como as transformações nas maneiras 
como atualmente produzimos, reproduzimos e consumimos o meio 
ambiente. Isso implica em maior sensibilidade às mudanças 
contemporâneas nas esferas ecológicas e biológicas, assim como às 
transformações nas estruturas econômicas globais e na tecnologia. Isso 
também demanda uma análise detalhada de nossas interações diárias com 

                                                 
2
 Termo utilizado por Serroy e Lipovetsky, em A Estetização do Mundo: Viver na era do capitalismo 

artista (2015), para descrever a fase de produção e consumo no atual estágio do capitalismo. 
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objetos materiais e o ambiente natural. O que está em jogo aqui não é nada 
menos que um desafio a alguns dos pressupostos mais básicos que tem 
guiado o mundo moderno, incluindo a ideia normativa de ser humano e suas 
crenças sobre agenciamento, mas também sobre suas práticas materiais, 
tais como o modo que trabalhamos, exploramos e interagimos com a 
natureza (COOLE; FROST, 2010, p. 10, tradução nossa).

3
 

 

 Se hoje sabemos que as leis que regiam a realidade não  eram universais, 

então a que regras de movimento estamos submetidos? Os novos materialismos 

tratam dessa produção emergente que, ainda não possui uma definição precisa. Ao 

introduzir os estudos sobre as novas materialidades, Coole e Frost falam em 

“vitalidade imanente da matéria"4 (2010, p. 8). Argumentam que toda matéria possui 

uma força generativa própria, independente da ação do homem como sujeito 

dominante. Tal afirmação coloca a matéria tida como animada/viva/mole e a matéria 

inanimada/morta/dura em um mesmo patamar, com uma atenção maior ao processo 

de como as coisas se tornam algo e na relação de seus elementos constitutivos, 

como apontam: 

 

Talvez o mais interessante aqui seja o modo que as novas ontologias 
materialistas estão abandonando a terminologia de matéria como uma 
substancia inerte sujeita a forças casuais previsíveis. De acordo com os 
novos materialismos, se tudo é material na medida em que é composto por 
processos físico-químicos, nada é redutível a tais processos, pelo menos 
como é entendido convencionalmente. Pois a materialidade é sempre algo a 
mais do que ‘mera' matéria: um excesso, força, vitalidade, relação, ou 
diferença que torna a matéria ativa, autocriativa, produtiva, imprevisível. Em 
suma, novos materialistas estão redescobrindo uma materialidade que 
materializa, evidenciando modos imanentes de autotransformação que nos 
obrigam a pensar a causalidade em termos mais complexos, a reconhecer 
que os fenômenos são capturados em uma infinidade de sistemas 
interligados e forças e a considerar novamente a localização e a natureza 
das capacidades de agenciamento (COOLE; FROST, 2010, p. 9, tradução 
nossa).

5
    

                                                 
3
 No original: “[…] a reprisal of materialism must to be truly radical. This means returning to the most 

fundamental questions about the nature of matter and the place of embodied humans within material 
world; it means taking heed of developments in the natural science as well as attending to 
transformations in the ways we currently produce, reproduce, and consume our material environment. 
It entails sensitivity to contemporary shifts in the bio - and eco-spheres, as well as to changes in global 
economic structures and technologies. It also demands detailed analyses of our daily interactions with 
material objects and the natural environment. What is at stake here is nothing less than a challenge to 
some of the most basic assumptions that have underpinned the modern world, including normative 
sense of the human and its beliefs about human agency, but also regarding its material practices such 
as the ways we labor on, exploit, and interact with nature.” 
4
 No original: “matter’s immanent vitality”. 

5
 No original: "Perhaps most significant here is the way new materialist ontologies are abandoning the 

terminology of matter as an inert substance subject to predictable casual forces. According to the new 
materialism, if everything is material inasmuch as it is composed of physicochemical processes, 
nothing is reducible to such processes, at least as conventionally understood. For materiality is always 
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 Pelo exposto, ao invés de buscar uma definição para a matéria, optamos em 

seguir com a pergunta: como as novas materialidades agenciam nossas vidas? Para 

Elizabeth Grosz, devemos entender como ‘coisa' aquilo que fazemos do mundo e 

não aquilo que nele encontramos: 

 

Vida é a crescente acomodação da matéria, a adaptação das necessidades 
da vida exigidas pela matéria. É a matéria, a coisa, que produz a vida; é a 
matéria, a coisa, que sustenta e promove a vida na sua orientação e 
organização biológica; e é a matéria, a coisa, que solicita que a vida se 
supere, para evoluir, para se tornar mais. Nós encontramos a coisa no 
mundo como uma fonte para produção de coisas, e no processo de deixar 
nosso traço nas coisas. A coisa é o recurso para ambos, sujeitos e 
tecnologia (GROSZ, 2015, p. 147, tradução nossa).

6
  

 

 Quando trazemos a discussão da materialidade para o estudo da arte, nos 

deparamos com diversos problemas de método e abordagem, em grande parte 

herdados do formalismo positivista ainda fortemente enraizado nos meios 

acadêmicos, conforme aponta a pesquisadora Petra Lange-Bernt: 

 

É, portanto, uma decisão política focar na materialidade da arte: isso 
significa considerar o processo de fazer e as relações de poder associadas, 
considerar os trabalhadores – sejam eles fábricas, estúdios ou espaços 
públicos, sejam conhecidos ou anônimos - e suas ferramentas e espaços de 
produção. Mas, tradições empíricas são mais dominantes no mundo anglo-
americano do que muitos pesquisadores gostariam de admitir, e o recente 
crescimento de abordagens técnicas na história da arte sujeita a categoria 
novamente a uma abordagem positivista, onde o conhecimento é 
combinado com uma crença inquestionável na ciência. Portanto, falar em 
processos de criação é ainda associado com o formalismo, enquanto o 
material é pensado como concreto, com uma fiscalidade direta e inerte, que 
carrega mensagens impressas. Ainda que objetos e coisas estejam sendo 
vastamente investigados, este campo não recebeu a atenção que 
precisava. Para alguns, envolver-se com materiais ainda parece a antítese 
da intelectualidade, um playground para aqueles que não têm interesse em 
teoria, enquanto estudos materiais são definidos, na melhor das hipóteses, 
como uma ciência auxiliar. Materialidade é um dos conceitos mais 

                                                                                                                                                         
something more than ‘mere' matter: an excess, force, vitality, relationally, or difference that renders 
matter active, self-creative, productive, unpredictable. In sum, new materialists are rediscovering a 
materiality that materializes, evincing immanent modes of self-transformation that compel us to think 
of causation in far more complex terms, to recognize that phenomena are caught in a multitude of 
interlocking systems and forces and to consider anew the location and nature of capacities for 
agency.” 
6
 No original: "Life is the growing accommodation of matter, the adaptation of the needs of life to the 

exigencies of matter. It is matter, the thing, that produces life; it is matter, the thing, which sustains an 
provides life with its biological organization and orientation; and it is matter, the thing, that requires life 
to overcome itself, to envolve, to become more. We find the thing in the world as our resource for 
making things, and in the process, for living our trace in things. The thing is the resource for both 
subjects and technology.” 
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contestados em arte contemporânea e é frequentemente deixado de lado na 
escrita acadêmica crítica (LANG-BERNT, 2015, p. 12, tradução nossa).

7
       

 

 Nesse sentido, consideramos que investigar a materialidade diz muito mais 

respeito à investigação dos materiais envolvidos nas diferentes fases de sua cadeia 

produtiva do que na fisicalidade de um objeto final fechado em si mesmo. Sobre a 

aplicação metodológica para o estudo da materialidade, Lange-Bernt complementa: 

 

Seguir os materiais não significa discutir questões estéticas de qualidade, 
expressividade ou conteúdo simbólico, mas investigar problemas sociais 
transpessoais e motivos de preocupação. Dentro desta metodologia é 
primordial situar a prática artística dentro de uma perspectiva histórica e 
abrir os significados dos materiais usados no cotidiano sem uma conotação 
artística: ‘Entender materiais é ser capaz de contar a história deles’. A fim 
de envolver-se criticamente com o significado da gasolina na instalação de 
Romuald Hazoumès, do chocolate no trabalho de Janine Antoni, ou do lixo 
nos projetos de Mierle Landerman Ukekes é preciso um conjunto de 
ferramentas histórico-artísticas revisados. Cumplicidade com materiais 
significa não se vincular predominantemente com os pares que operam o 
mesmo sistema, mas, ao contrário, envolver-se com outras disciplinas de 
acordo com cada tópico: botânicos, por exemplo, se considerarmos uma 
prática artística centrada em plantas; tecnólogos, se nos engajamos com 
materiais inteligentes; ou se a prática está centrada no lixo pode-se querer 
entrevistar trabalhadores de um aterro sanitário. O caminho a ser tomando 
para ‘seguir os materiais’ não é linear, não é claramente divisível em 
vanguarda, alto modernismo, pós-modernismo, e por aí vai. Em vez disso, 
encontra-se emaranhado, anacrônico, em camadas, incorporando 
referências que apontam para além das fronteiras canônicas da história da 
arte (LANG-BERNT, 2015, p. 16, tradução nossa).

8
  

                                                 
7
 No original: "It is therefore a political decision to focus on the materials of art: it means to consider 

the process of making and the associated power relations, to consider the workers – whether they are 
factories, studios or public spaces, whether they are known or anonymous – and their tools and 
spaces of production. But traditions of empiricism are more dominant in the Algo-American world than 
most scholars would like to admit, and the recent rise of technical approaches in art history subjects 
category again to a positivist approach, where connoisseurship is combined with an unquestioning 
belief in science. Thus, to address processes of making is still associated with formalism, while 
material as thought of in terms of concrete, direct and inert physicality, carrying imprinted messages. 
Although objects and things have been much investigated, this field has not received the attention it 
needs. For some, to engage with materials still seems the antithesis of intellectuality, a playground for 
those not interested in theory, while material studies are defined, at best, as an auxiliary science. 
Materiality is one of the most contested concepts in contemporary art and is often sidelined in critical 
academic writing.”  
8

 No original: “To follow the materials means not to discuss aesthetics issues of quality, 
expressiveness or symbolic content but to investigate transpersonal societal problems and matters of 
concern. Whitin this methodology it is paramount to situate artistic practices within historical 
perspectives and to open the meanings of the materials used to their everyday or non-art 
connotations: ‘To understand materials is to be able to tell their histories’. In order to engage critically 
with the meaning of gasoline on Romuald Hazoumès,s installation, chocolate in the work of Janine 
Antoni, or garbage in the projects of Mierle Landerman Ukeles one needs a reformed set of art-
historical tools. Complicity with materials means not engaging predominantly with peers who operate 
in the same system, but rather becoming involved with other disciplines according to the topic: 
botanists, for example, if considering an art practice centred on plants; technologists, if it engages with 
smart materials; or it is centred on trash one might want to interview workers in a sanitation 
department. The path one takes when ‘following the materials’ is thus not linear, not clearly divisible 
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 Desde a formulação da condição pós-mídia9  pela crítica de arte Rosalind 

Krauss, em 1999, tornou-se evidente que, de fato, a arte já não estava mais 

vinculada a uma mídia ou suporte específico e dado a priori. Sobretudo na 

passagem entre a arte moderna e a contemporânea, muitos artistas já haviam 

desestabilizado estes pressupostos atravessando e testando mídias diversas, sem 

se ater a paradigmas de linguagens específicas. 

 De fato, a arte nunca se restringiu aos seus supostos objetos e nunca cessou 

de alavancar possibilidades para chegada do desconhecido (LOPES, 2015). 

Falamos de composições que se dão em fluxo. Nas palavras de Erin Manning (2016, 

p. 47, tradução nossa), “arte como processo não é sobre um objeto, sobre uma 

forma, ou um conteúdo. Ela está ainda em processo”10  – uma abordagem que 

valoriza a prática e não apenas os resultados finais. Admitir a materialidade como 

um elemento dinâmico é um primeiro ponto importante defendido nesta tese. 

 

#corpomídia.1  

 

 A teoria corpomídia vem sendo desenvolvida há aproximadamente duas 

décadas pelas pesquisadoras Greiner e Katz. Foram elas que trouxeram, na década 

de 1990, uma pesquisa focada especificamente no corpo como mídia de si mesmo 

para o Programa de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (COS/PUCSP). De uma forma geral, 

no campo da Comunicação, o corpo costumava ser analisado a partir de suas 

representações nas mídias, sem que o foco recaísse em seus próprios processos de 

comunicação. Sua fundamentação teórica amparou-se em diversos autores, 

relacionando a semiótica peirceana, o evolucionismo, a etologia, o pensamento pós-

estruturalista, as ciências cognitivas, os estudos sobre pós-colonialismo e biopolítica, 

entre outros. 

 No princípio, a teoria foi divulgada na comunidade científica através da 

publicação de artigos em revistas e apresentações orais em palestras e eventos 

                                                                                                                                                         
into avant-guard, high modernist, postmodern, and so on. Rather, one encounters entangled, 
anachronistic, layers, incorporating references that point beyond canonical art-historical boundaries.”     
9
 O conceito de arte pós-mídia foi lançado por Krauss em A Voyage on the North Sea: art in the age 

of the post-medium condition (1999). 
10

 No original: ”art as a way is not yet about an object, about a form, or a content. It is still on its way”. 
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acadêmicos, encontrando maior aderência e espaço nos circuitos das artes do 

corpo. Em “Corpo e Processos de Comunicação” (2001) foi proposto o entendimento 

transdisciplinar para o corpo, que existe como uma mídia de processos para além do 

pensamento dual (dentro e fora, natureza e cultura, sujeito e objeto etc). “O próprio 

corpo resulta de contínuas negociações de informações com o ambiente e carrega 

esse seu modo de existir para outras instâncias de seu funcionamento” (GREINER; 

KATZ, 2001, p. 72). Cognição e comunicação se constituem na interação-

negociação-ajustes entre corpo e ambiente, uma vez que as informações estão 

agindo, contaminando e sendo contaminadas o tempo todo.  

 Um pouco mais adiante, em 2003, as autoras produziram um segundo artigo, 

intitulado “Meio é mensagem: o corpo como objeto da comunicação”, publicado um 

ano mais tarde. Nele, fortalecem a necessidade de admitir o corpo como um objeto 

de estudo da comunicação, para além da noção de veículo, recipiente ou 

instrumento da comunicação, observando o seu inacabamento e natureza 

processual:   

 

Escritos mais recentes insistem numa perspectiva que descarta todas as 
formas de entendimento do corpo como algo ao qual se agregam conteúdos 
para apresentar o corpo como um resultado sempre transitório dos 
processos de co-evolução que pautam a vida na Terra (GREINER; KATZ, 
2004, p. 12).  
 

 Neste viés, não existe um modelo pronto, como um produto acabado que será 

descoberto ao ser dissecado. O conceito de embodiment torna-se fundamental. 

Hoje, sabemos que o processo de reconhecimento de informação se dá em rede, 

amparado por todo o sistema sensório-motor, indo muito além do modelo 

matemático emissor-receptor11 e que “não há nenhum conhecimento formulado na 

linguagem que não tenha estado no corpo” (GREINER; KATZ, 2004, p. 17).  

 O artigo considera a ideia de que a comunicação se estabeleceu a partir da 

relação “predador-presa”, uma habilidade de caça desenvolvida durante a Idade do 

Gelo, que especializou o predador a atingir sua presa e por meio de aptidões 

individuais adquiridas, ao mesmo tempo em que possibilitou esua saída da condição 

de presa. As autoras indicam que este salto evolutivo permitiu aos humanos criar um 

primeiro modelo de representação do outro, ou seja, se diferenciar daquilo que 

                                                 
11

 Modelo input-output elaborado por Shannon, em 1948, foi apresentado no artigo "A Mathematical 
Theory of Communication”. Cf. The Bell System Technical Journal, v. 27, p. 379–423, jul. 1948.  
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possui qualidades identitárias diferentes das do “meu/nosso/grupo”, aprendendo a 

se diferenciar dos demais seres. O medo (de se tornar a presa de um “outro" 

perigoso) e a necessidade de sobrevivência podem ser considerados como os 

disparadores dessa capacidade de antecipar e reconstruir informações, assim como 

de desenvolver um senso de oportunidade para situações de seu cotidiano. Dessa 

forma, a comunicação se materializa no corpo “neste campo de enfrentamentos, 

[onde] o fluxo é inestancável, a comunicação inevitável, e o pensamento, nada além 

do que os movimentos internalizados do corpo” (GREINER; KATZ, 2004, p. 19).  

 Em dezembro de 2005, por fim, Greiner e Katz lançam “Por uma teoria 

corpomídia”12, momento em que nomeiam sua pesquisa e passam a trabalhar com a 

hipótese de que o movimento é a matriz da comunicação. Nesse momento, as 

autoras tratam o conhecimento de modo indisciplinar, sugerindo que não deve ser 

compartimentado de forma classificatória. Também observam que a evolução é um 

processo em andamento e não um acontecimento do passado. Em concordância 

com as publicações anteriores, o texto insiste em que o corpo não deve ser 

entendido como um suporte/recipiente/meio de informações que entram e saem dele 

(modelo input-output): “as relações entre o corpo e o ambiente se dão por processos 

co-evolutivos que produzem uma rede de pré-disposições perceptuais, motoras, de 

aprendizado e emocionais” (GREINER; KATZ, 2005, p. 130).  

 Isso significa que a comunicação se dá processualmente, ou seja, as 

informações capturadas do ambiente se transformam em corpo, constituindo um 

estado contínuo de presença. Segundo as autoras, 

  

É com essa noção de mídia de si mesmo que o corpomídia lida, e não com 
a ideia de mídia pensada como veículo de transmissão. A mídia a qual o 
corpomídia de refere diz respeito ao processo evolutivo de selecionar 
informações que vão constituindo o corpo. A informação se transmite em 
processo de contaminação (GREINER, 2005, p. 131).  
 

 Não à toa um dos pilares de sustentação do corpomídia está nas ciências 

cognitivas, sendo um de seus precursores o neurocientista Francisco Varela. No 

artigo “O reencantemento do concreto”, Varela defende que “as unidades do 

conhecimento são fundamentalmente concretas, corporificadas, incorporadas, 

vividas” (GREINER; KATZ, 2003, p. 72). Nessa formulação, o momento presente é 

                                                 
12

 Publicado em 2005 como um apêndice final no livro O Corpo, de Greiner.  
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considerado como aquilo que é concreto, o que significa basicamente um 

entendimento sobre a trajetória do lugar aonde chegamos e de como ficamos, com 

atenção ao presente imediato.  

 Varela argumenta que a cognição acontece pelo fato de termos um sistema 

sensório-motor individual capacitado, permitindo que nossa percepção nos oriente 

como agir em determinadas circunstâncias. “Segundo essa abordagem, então, a 

percepção não está simplesmente embutida e confinada; ela também contribui para 

enação desse mundo ao redor” (GREINER; KATZ, 2003, p. 80). 

 Assim, o ponto de partida da cognição não está em um mundo externo 

preestabelecido, mas na estrutura corpórea do ser que percebe. Todas as ações 

que emergem da conexão corpo-mente-ambiente (pensamento, emoções, 

sentimentos etc.) têm, portanto, materialidade, pois são inevitavelmente 

corporificadas para existir.  

 Consideramos três pontos importantes no pensamento de Varela, o primeiro é 

a constatação de que pensamos com o corpo, mais precisamente com o sistema 

sensório-motor, e que isso implica sempre uma materialidade; o segundo é que toda 

informação que capturamos através da percepção afeta diretamente na forma como 

agimos; e, por fim, a consciência de que o conhecimento dos seres cognitivos passa 

pela experiência do tempo presente, cujo aprendizado tem como base o que ele 

chama de “a centralização no presente que caracteriza o concreto” (GREINER; 

KATZ, 2003, p. 75). Por isso é fácil compreender porque a teoria corpomídia se 

contrapõe radicalmente a ideias dualistas e classificadoras que separam o corpo, a 

mente e o ambiente, uma vez que estes, de fato, fazem parte de um mesmo 

processo comunicacional em movimento.       

 Podemos dizer que a cognição não é uma representação de algo pronto, mas 

de uma ação corporificada que emerge a partir do histórico de amarrações que 

construímos com o mundo, nós mesmos e os outros ao longo da vida.  

 Na semiótica peirceana, o entendimento de objeto já se dava de forma 

ampliada, atendendo a uma gama indeterminada de signos, o que não deveria ser 

confundido com o status de coisa (SANTAELLA, 1995, p. 48). Nesse sentido, o 

objeto até pode ser uma substância palpável, criado a partir de algo real, mas pode 

ser também uma imagem ou um produto da imaginação, sendo que o signo cumpre 

o papel de representar aspectos de seu objeto, mas não se restringe a ele. No 

pensamento de Peirce, existem duas categorias de objeto: imediato e dinâmico 
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(SANTAELLA, 1998, p. 48). O primeiro diz respeito à representação mental do signo 

na forma de sua existência, do jeito como ele é percebido pelos sentidos naquele 

momento; já o objeto dinâmico é o objeto real que se encontra fora do signo, tal 

como coloca Pierce (SANTAELLA, 1995, p. 53), podendo ser representado por uma 

infinidade de maneiras. Por conta desta característica, só conseguimos ter acesso 

ao objeto dinâmico por meio da indicação do objeto imediato. Isso significa que o 

objeto dinâmico existe numa realidade independente da presença do interpretante, 

sendo que dele conseguimos capturar apenas as partes mediadas pelo signo, 

conforme esclarece Lúcia Santaella:   

 

[…] O objeto dinâmico, como o próprio nome diz, não cabe dentro de um só 
signo. Por isso mesmo, pode ser representado por uma infinidade de 
maneiras, através dos mais diversos tipos de signos. É por isso que 
costumo dizer que a febre da vida, ou a matéria vertente do vivido, não cabe 
nos signos, justamente porque ela é vertente. O objeto dinâmico é 
infinitamente determinado. Cada signo representa apenas algumas de suas 
determinações. Esta distinção entre objeto dinâmico e imediato é 
engenhosa e extremamente necessária para que a noção de objeto faça 
sentido (SANTAELLA, 1998, p. 48).  
 

 O conceito de semiose, proposto por Peirce, também é utilizado por Greiner e 

Katz na formulação do corpomídia. Na semiose, “os elos contínuos da linguagem se 

constituem em algo inquebrável para o qual não se oferecem saídas (GREINER; 

KATZ, 1995, p. 62). Ela pode ser entendida como o processo sígnico (GREINER; 

KATZ, 2009) entre primeiridade, secundidade e terceiridade, seja a partir do acaso 

arbitrário, da experiência vivida ou mesmo de sua convenção em forma de hábito. 

“Se, de um lado, a inserção da percepção no diagrama lógico da semiose ajuda a 

esclarecer a noção de objeto do signo, de outro lado, a leitura da percepção à luz da 

tríade semiótica ajuda a esclarecer a percepção ela mesma” (GREINER; KATZ, 

1995, p. 66).  

 A filosofia processual do matemático Alfred North Whitehead também 

ofereceu argumentos para dar conta da questão do objeto, que não deve ser 

considerado algo pronto. Para ele, “[…] qualquer entidade cujo o reconhecimento 

conceitual não envolve necessariamente uma referência em qualquer entidade real 

definitiva do mundo temporal é chamada de “objeto eterno". (WHITEHEAD, 1978, p. 
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44, tradução nossa).13 Ao mesmo tempo que, no plano do real, o objeto nada mais é 

do que um ingrediente reconhecível dentro de um evento e/ou, em suas próprias 

palavras, "objetos são os elementos da natureza que tem a capacidade de 'ser 

novamente'" (WHITEHEAD, 1994, p. 170), portanto, apresentam uma taxa de 

permanência. O objeto eterno seria então uma instância virtual que potencializa o 

que ele define como entidades do real (WHITEHEAD, 1978,4).  

 Em Relatioscapes (2009), Erin Manning utiliza o pensamento de Whitehead 

ao formular que os corpos são expressões dinâmicas do movimento e devem ser 

vistos como ritmos plásticos em formação. "O movimento é um processo de 

individuação onde matéria e forma permanecem em fluxo, virtualmente se 

moldando-mudando em ambientes maleáveis. Estes ambientes […] são sempre 

singulares, mas nunca um (MANNING, 2009, p. 18, tradução nossa).14  

 Por essa razão, um corpo nunca deve ser visto de forma isolada, uma vez 

que se encontra sempre em relação a algo, ou seja, está sempre em movimento, 

moldando como matéria a forma do ambiente que habita a partir dos elementos reais 

disponíveis, ao alcance da percepção, juntamente com uma força virtual que atua no 

instante em que o movimento se forma, nomeada por ela como preacceleration.  

 No que diz respeito ao estudo do objeto, de certa forma há uma empatia entre 

todos esses autores, pelo fato de admitirem o movimento como um elemento 

fundamental na formação do que ainda está por vir. Na teoria corpomídia, afirma-se 

que o corpo não é algo pronto, uma vez que se configura como um sendo, 

constituindo-se na medida em que recebe e distribui informações através do seu 

sistema sensório-motor, ou seja, de forma processual, formando e sendo formado  

por meio de uma cadeia sígnica que opera em fluxo, capturando aquilo que está no 

mundo, agindo, contaminando e sendo contaminado o tempo todo.   

 Olhar para a materialidade das coisas fundamentada no corpomídia nos ajuda 

a olhar para as coisas do mundo em processo, ampliando o significado de objeto 

para além da ideia de algo pronto e inanimado. 

 Em 2015, Greiner e Katz organizaram a publicação Arte & Cognição: 

corpomídia, comunicação e política), reunindo autores que pensaram as 

                                                 
13

 No original: "any entity whose conceptual recognition does not involve a necessary reference to any 
definite actual entities of the temporal world is called an ‘eternal object’”. 
14

 No original: "Movement is a process of individuation where matter and form remain in flux, virtu- ally 
shape-shifting into malleable environments. These environments—alive in the interval—are always 
singular, but never one."  



24 

 

possibilidades de aplicação da teoria. Neste livro, afirmam que a conexão entre a 

teoria e a prática é o que dá sentido ao corpomídia. Nas palavras das organizadoras, 

a “comunicação, arte e vida se politizam quando se assume o compromisso de 

investigá-las na perspectiva do corpomídia” (GREINER; KATZ, 2015, p. 19). 

 Esta dinâmica política instiga a pensar para além da dicotomia entre sujeito e 

objeto, o que já é por si uma posição política que pensa os sujeitos constituídos 

coletivamente e na relação com seus ambientes. De certa forma, a teoria corpomídia 

desbanca de saída a soberania do sujeito autossuficiente e da vida que luta apenas 

por si mesma para sobreviver a despeito de todos os outros que estão ao seu redor. 

 

 

#formas_de_vida 

 

 Se voltarmos alguns passos na história da arte, podemos dizer que a noção 

de objeto foi se transformando radicalmente a partir do modernismo, como uma 

forma de contestação dos valores praticados na época. No Dadaímo, a Fountain 

(1917) de Duchamp é um ótimo exemplo, pelo feito de ter liberado a arte de uma 

redoma formal. Primeiramente rejeitada pela comissão organizadora, a proposta de 

exibição do urinol enviada por R. Mutt15 só foi acatada pela Sociedade de Artistas 

Independentes porque havia sido paga a taxa, que, segundo as regras do evento, 

dava direito de exibição da obra inscrita na mostra. Foi desta sacada genial que 

portas se abriram para que objetos variados e readymades pudessem existir como 

obras de arte, desde que assim o artista os denominasse.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Nome utilizado por Duchamp pra inscrever a obra na exposição anual organizada pela Sociedade 
dos Artistas Independentes, realizada em 1917, em Nova York, no The Grand Central Palace.   
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Figura 1 - Fountain (1917). Fotografia: Alfred Sttieglitz. Fonte: Pinterest.
16 

 

 

 Entre 1961 e 1977, o crítico de arte Michael Fried reuniu diversas críticas 

voltadas à pintura e a escultura modernistas no livro em Art and Objecthood (1998), 

                                                 
16

 Disponível em: <https://i.pinimg.com/736x/e3/15/fc/e315fcbe147c9d15f88af74e87dbb16c.jpg>. 
Acesso em: 22 maio 2018. 

https://i.pinimg.com/736x/e3/15/fc/e315fcbe147c9d15f88af74e87dbb16c.jpg
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apontando, no artigo homônimo escrito em 1967, ao analizar a evolução do trabalho 

de alguns artistas ao longo de suas carreiras, que “um conflito emergiu 

gradualmente entre a forma como uma propriedade fundamental de objetos e a 

forma como a mídia da pintura” (FRIED, 1998, p. 151, tradução nossa).17 Segundo 

Fried, um quadro deve ser apreciado como uma experiência artística e não como um 

mero objeto físico. Assim, sua forma deve estar vinculada aos elementos pictóricos e 

não ao seu enquadramento. Isso significa que, no caso da arte, é preciso especificar 

o que se entende por forma, uma vez que o objeto de arte é exatamente a sua 

singularidade como pintura. 

 No embalo do Modernismo, outras frentes subsequentes também levantaram 

bandeiras com relação à questão da forma e da funcionalidade, caso da Bauhaus,18 

escola alemã que apostou em uma formação multidisciplinar, aliando o design a um 

modo de produção industrial no fazer artístico. A produção industrial também 

protagonizou as produções em série de Andy Warhol, que foram consagradas pelo 

movimento da Pop Art norte-americano a partir da década de 1950. Com a chegada 

do minimalismo e da arte conceitual, no final da década de 60, a questão do objeto 

como obra de arte foi levada ao extremo, dispensando um produto final com uma 

forma física, já que a obra podia ser compreendida como a síntese de uma idéia, um 

pensamento.    

 Para a curadora Dina Ibrahim (2011, tradução nossa), "a arte conceitual não 

destruiu o objeto, pelo contrário, expandiu sua definição”). Isto significa que, se 

antes o paradigma que definia as obras se fixava na especificidade da mídia  

enquanto objeto de arte (como o quadro, a escultura etc.), a condição pós-mídia nos 

guia para uma outra leitura dos fenômenos artísticos contemporâneos que não 

partem de uma físicalidade dada a priori. Portanto, ao falar em materialidade, 

falamos ao mesmo tempo de forma e de conteúdo em processo para a constituição 

do novo.  

 Sem a necessidade de entregar um objeto predefinido como produto final da 

arte, o processo de criação passou aos poucos a ser qualificado como produção 

artística e forma de conhecimento. Nesse sentido, o termo work in progress passou 

                                                 
17

 No original: “[…] a conflict has gradually emerged between shape as a fundamental property of 
objects and shape as a medium of painting.” 
18

  Fundada por Walter Gropius em 1919, na cidade de Weimar, sendo fechada em 1939 sob pressão 
do regime nazista.  
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a integrar o vocabulário da contemporaneidade. Renato Cohen já havia apontado 

um pouco antes da virada do milênio, em Work in Progress na Cena Contemporânea 

(1998), algumas mudanças estruturantes na maneira de se criar, encenar e receber 

nas artes cênicas. Como um artista e teórico da performance, Cohen transitou entre 

a prática e a teoria, concebendo uma visão abrangente sobre esta transição nos 

procedimentos estilísticos envolvidos no fazer artístico contemporâneo, uma vez que 

seu conceito de obra inacabada (e/ou aberta) agrega em si uma dinâmica em fluxo 

numa cena polifônica e sem fronteiras. Ele entendia “o work in progress como uma 

mecanismo gestador de uma serie de manifestações e expressões artísticas” 

(COHEN, 1998, p. 2). Com uma leitura mais atenta à linguagem, pontua que as 

linhas de força deste sistema são operadas pelo que ele chama de leitmotiv 

(COHEN, 1998), e funcionando como um tipo de vetor narrativo que conduz a 

criação. Cohen acaba não dando atenção aos operadores econômicos desta cadeia 

produtiva em formação. Porém, os aspectos econômicos do materialismo têm sido 

visitados por diversos autores.  

 O materialismo histórico de Marx apresenta o desenvolvimento social como 

fruto das forças coletivas de trabalho para a produção material. São as forças deste 

sistema produtivo que regulamentam o tecido social ao longo da história. Na 

coletânea de anotações Grundrisse, Marx elaborou a noção de general intellect, no 

texto “Fragment of Machines", momento em que analisa a maneira pela qual o 

"conhecimento social se transformou em uma força direta de produção” e os 

“poderes da produção social têm produzido não apenas na forma de conhecimento, 

mas também como órgãos imediatos de prática social, de processos da vida real" 

(MARX, 1993, p. 706, tradução nossa).19  

 Paolo Virno explica que “[…] Marx faz uso de uma metáfora bastante 

sugestiva para se referir aos conjuntos de conhecimentos que formam o epicentro 

da produção social e pré-ordenam todas as áreas da vida: ele fala sobre o 'general 

intellect'” (VIRNO, 2007, p. 3, tradução nossa).20 

                                                 
19

 Na original: "general social knowledge has become a direct force of production” e "powers of social 
production have been produced, not only in the form of knowledge, but also as immediate organs of 
social practice, of the real life process". 
20

 No original: “[…] Marx makes use of a very suggestive metaphor to refer to the set of knowledges 
that make up the epicentre of social production and pre-ordain all areas of life: he speaks of the 
‘general intellect’."  
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 Alguns dos filósofos que têm discutido a questão da produção cognitiva são 

Antonio Negri e Maurizio Lazzarato (2001), enfatizando a noção de trabalho imaterial 

para analisar a produção pós-fordista e o tipo de trabalho que reflete diretamente a 

re-estruturação da cadeia produtiva – mercadológica e epistemológica – 

contemporânea. O trabalho imaterial diferencia a produção de produtos materiais 

(prontos e finalizados) de um tipo de produção cujo processo de criação e a 

constituição de subjetividades é que seria considerado produto e não algo além 

disso.  

 No que se refere à criação artística, tomando o viés apresentado por 

Lazzarato e Negri, toda criação seria imaterial, no sentido de que o processo de 

criação é sempre parte fundamental e não apenas um resultado outro (o quadro, a 

coreografia, o espetáculo etc.). No entanto, o termo imaterial acabou se tornando 

uma espécie de adjetivo para designar todo tipo de arte que não se manifesta por 

uma forma física definida, mas por um conjunto de materialidades além de um objeto 

específico. Nos interessa colocar em pauta como a noção de imaterialidade vem 

sendo empregada na arte. Para tanto, vamos utilizar inicialmente como exemplo o 

trabalho do coreógrafo britânico-alemão Tino Seghal, que foi contemplado, em 2012, 

com o Leão de Ouro de melhor artista na Bienal de Veneza.  

 As "situações construídas” por Seghal têm sido consideradas como um 

exemplo de arte imaterial. Na verdade, o trabalho de Seghal se materializa através 

da interação entre intérpretes (treinados por ele) com o público transeunte. Suas 

obras circulam por importantes centros de arte, como é o caso This Progress 

(2010),21 patrocinada pelo Solomon R. Guggenheim Museum, em Nova York, EUA. 

Este trabalho mexeu com a estrutura do Guggenheim. Pela primeira vez na história 

do museu, todas as obras de arte do acervo localizadas na icônica rotunda projetada 

pelo arquiteto Frank Lloyd Wright foram retiradas, deixando a rampa em espiral 

completamente vazia para a realização deste site specific.  

 

 

                                                 
21

 Projeto disponível em: <https://www.guggenheim.org/artwork/22502>. Acesso em: 22 maio 2018. 

https://www.guggenheim.org/artwork/22502
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Figura 2 - This Progress (2010). Imagem de pessoas subindo a rotunda do Guggenheim com as 
paredes vazias. Fonte: Complex.

22 
 

 

 A curadora Dina Ibrahim, em um artigo sobre arte imaterial, definida por ela 

como um tipo de “arte que não se manifesta em forma física, que se livra 

completamente do objeto material" (IBRAHIM, 2012, p. 62, tradução nossa), 23 

descreve sua participação em This Progress. Segundo o seu relato, o público era 

recebido individualmente, em ordem de chegada, por uma criança, na parte inferior 

da rotunda. A criança iniciava uma conversa informal, anunciando que aquilo se trata 

de uma peça de Tino Seghal e perguntava se a pessoa gostaria de participar. 

Depois do aceite, a criança indicava o caminho que a pessoa deveria seguir, ao 

mesmo tempo que lançava a pergunta: o que é progresso? A partir deste ponto, 

                                                 
22

 Disponível em: <http://www.complex.com/style/2013/01/the-50-most-iconic-artworks-of-the-past-
five-years/francis-alys-tornado-2000-2010>. 
23

 No original: “art that does not manifest itself in any physical form, that rids itself completely of the 
material object”. Diasponível em: 
<http://www.contemporarypractices.net/essays/volumeX/ImmaterialArt.pdf>. Acesso em: 12 jun. 2018.  

http://www.complex.com/style/2013/01/the-50-most-iconic-artworks-of-the-past-five-years/francis-alys-tornado-2000-2010
http://www.complex.com/style/2013/01/the-50-most-iconic-artworks-of-the-past-five-years/francis-alys-tornado-2000-2010
http://www.contemporarypractices.net/essays/volumeX/ImmaterialArt.pdf
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inicia-se um diálogo sobre o tema e a caminhada espiral acima. Ao longo do trajeto, 

o grupo encontra um adolescente que entra na conversa e passa a ser o guia da 

caminhada; mais adiante, o mesmo procedimento acontece, mas desta vez com um 

adulto, que passa a conduzir a situação. No final da espiral, a conversa continua 

com uma pessoa idosa, que termina a performance com a fala: “este é um trabalho 

de Tino Seghal”, despedindo-se e indo embora. Ibrahim conta que, ao chegar no 

topo, “a conversa sobre progresso deu tantas voltas quanto as espirais da criação de 

Lloyd" (IBRAHIM, 2012, p. 62, tradução nossa).24 Não satisfeita com o nível de 

progresso atingido, ela conta que voltou ao térreo para participar novamente da 

situação social com outras pessoas.  

 Em This Progress, o público participa ativamente da performance, moldando 

a situação em que se encontra, que por sua vez depende de seu movimento para 

acontecer. A abordagem de Seghal mudou a relação de fruição tradicional praticada 

pelo museu, tirando o visitante do papel de observador de obras que se apresentam 

através de matéria inanimada.  

 Para cumprir sua tarefa, Seghal dispensa a utilização de outros objetos físicos 

em seus trabalhos, usando apenas os corpos dos intérpretes em composições no 

tempo-espaço previamente definidas, em um modo operacional inovador e efêmero. 

Sua opção é trazer para as artes visuais as sutilezas das relações sociais a partir de 

experiências vivas, ao invés de se fixar em objetos físicos. Por conta disso, ele se 

propõe o desafio de não utilizar nenhum tipo de material em sua cadeia produtiva. 

Suas ações não rendem catálogos e ele também não permite o registro audiovisual 

de suas performances, até como uma forma de se distanciar do minimalismo que 

transformava em produtos comerciais os rastros de seus trabalhos. A maioria das 

imagens de suas obras que encontramos na internet são registros não oficiais feitos 

por terceiros.  

 Para o artista, que tem formação em dança e economia, esta é uma forma de 

discutir a questão do valor na arte, que se dá na relação entre a estética e a 

economia. “Ele afirma que a superprodução de coisas materiais é uma questão 

crucial, a fonte que enraiza ecologia, economia e valores ruins" (COTTER, 2010, p. 

                                                 
24

 No original: “the conversation about progress has taken as many turns as there are the spirals on 
the Lloyd creation". 
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4, tradução nossa).25
 Seu trabalho é normalmente apresentado dentro do horário de 

funcionamento dos museus, podendo ser apreciado desde o momento da abertura 

até o fechamento das portas. A produção de Seghal é vendável e reprodutível. Ele 

defende que, como artista, deve receber um cachê pelo seu trabalho, para que seja 

possível viver de arte. Por outro lado, todo trâmite de negociação e de contratação 

se dá de forma oral, sendo o dinheiro pago, aparentemente, a única coisa tangível 

da negociação (COTTER, 2010). 

 Ao olharmos este exemplo como um sintoma cultural, é preciso levar em 

consideração as questões que atravessam a produção artística "imaterial" e que 

sinalizam para uma reformulação de conduta no fazer artístico, trazendo consigo o 

processo de virtualização e enredamento da comunicação, situados num momento 

inaugural de uma virada de época. Nesse caso, encontramos a busca por um tipo de 

materialismo que possa operar novas formas de existir, como uma alternativa aos 

padrões de produção, práticas de mercado e de consumo preestabelecidos na 

sociedade hipermoderna.  

 O trabalho de Tino Seghal joga com o mercado de arte. Tateando-o dentro e 

fora, ele acaba provocando uma inevitável reflexão sobre o fazer artístico 

contemporâneo. Ao dispensar qualquer tipo de materialização, bem como um 

arquivo audiovisual dos rastros de suas situações construídas, ele coloca o foco de 

suas ações na experiência do tempo presente, mostrando ser capaz de preencher 

um espaço vazio e de vencer a impaciência de nosso tempo, deixando um “gostinho 

de quero mais”.      

 A produção de Seghal se encaixa no guarda-chuva do que tem sido 

apresentado como arte imaterial, seja na compreensão do tempo como matéria ou 

na sua negação. Porém, a ausência de uma forma física como produto final é 

praticamente uma condição sine qua non da produção imaterial contemporânea, nas 

diversas esferas do trabalho cognitivo. Qual seria então a singularidade da arte 

imaterial em um contexto tão heterogêneo? Será que ela se sustenta como um 

movimento artístico? De acordo com os filósofos franceses Éric Alliez e Peter 

Osborne, há duas narrativas coexistentes no discurso da imaterialidade, a da 

                                                 
25

 No original: "He contends that the overproduction of material things is the crucial issue, the root 
source of bad ecology, bad economics and bad values". Disponível em: 
<https://www.nytimes.com/2010/02/01/arts/design/01tino.html>. Acesso em: 12 jun. 2018.  

https://www.nytimes.com/2010/02/01/arts/design/01tino.html
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desmaterialização da arte a partir da arte conceitual e a do trabalho imaterial 

ocasionado pelo advento da tecnologia, conforme explicam: 

 

Do ponto de vista da tese do objeto de arte ‘desmaterializado' (ou pelo 
menos, a desmaterialização do seu significado artístico), é a imaterialidade 
das novas formas de trabalho que estabelece a conexão com a arte, 
seguindo a desmaterialização do objeto de volta até a imaterialidade de sua 
fonte. […] Do ponto de vista do trabalho imaterial, por outro lado, essa 
“imaterialidade" é generalizada além da ‘economia' para todas as esferas a 
vida. Incluindo a arte. Existe pouca especificidade sobre trabalho artístico 
neste ponto de vista. De fato, às vezes, isso aparece como um modelo para 
o novo conceito de trabalho em si (ALLIEZ; OSBORN, 2013, p.11, tradução 
nossa).

26
  

 

 Os autores alegam que o trabalho imaterial diz respeito aos novos modos de 

produção de subjetividade, o que também inclui a produção artística, mas não trata 

especificamente do processo de desmaterialização do objeto de arte anunciando em 

1973 pela crítica de arte norte-americana Lucy Lippard. Isso significa que o tem sido 

chamado de arte imaterial a partir deste princípio não é análogo ao conceito de 

trabalho imaterial desenvolvido em 1992 para tratar da passagem do trabalho 

fordista para o pós-fordista. 

 Voltando à questão do trabalho imaterial, o próprio Negri fez uma revisão no 

seu conceito de imaterialidade em um artigo publicado no livro Copyfight (2012), em 

que utiliza a palavra metamorfose para conectar a produção artística com a sua 

teoria sobre o trabalho imaterial. Nesse texto, ele explica que a estética da arte 

sempre esteve vinculada aos modos de produção disponíveis em sua época. 

Quando o trabalho passou a ser tratado como uma abstração, a partir de 1968, 

aconteceu um imbricamento entre os modos de produção “e a representação de 

outros mundos possíveis, na abstração da imagem e no uso de materiais cada vez 

mais diversificados” (NEGRI, 2012, p. 117). Um pouco mais a frente, ele 

complementa dizendo que "de fato, paradoxalmente, falar hoje em ‘trabalho 

imaterial’ não significa falar em abstração, mas, sim, de um mergulho real no 

concreto, na matéria” (NEGRI, 2012, p.118) e segue explicando:  

                                                 
26

 No original: “From the standpoint of the thesis of the ‘dematerialised’ art object (or at least, the 
dematerialisation of its artistic significance), it is the immateriality of the new forms of labor that 
establishes the connection with art, tracking the dematerialisation of the object back to the 
immateriality of its source. […] From the stand point of immaterial labor, on the other hand, this 
“immateriality” is generalised beyond the ‘economy' to all spheres of life, art included. There is little 
specificity to art labour form this standpoint. Indeed, at times, it appears as a model for the new 
concept of labor itself." 
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O trabalho imaterial produz produtos materiais, mercadorias e comunicação. 
É organizado socialmente através de redes linguísticas, coorporativas, 
eletrônicas e digitais, todas extremamente materiais, e tem lugar através de 
tipos de associação – e movimentos – que são multitudinários. Portanto, 
estamos lidando com uma imaterialidade que é bastante plena de carne, 
muito móvel e muito flexível: um conjunto de corpos (NEGRI, 2012, p.118).  
 

 É possível perceber esse "conjunto de corpos” no trabalho de Seghal, em que 

a atividade artística se configura como um modo único dentro da força de trabalho 

existente, inventando realidades que podem se transformar em produtos, a partir da 

experiência de cada pessoa. Um primeiro ponto é o entendimento de que o trabalho 

de massa passou a ser operado no pós-fordismo por uma multidão de 

singularidades, em que a feitura de produtos surge de uma abstração que agrega a 

potência “do ser criativo no mundo” (NEGRI, 2012, p. 119). Negri descreve o 

trabalho artístico da seguinte forma: 

 

A atividade artística é um modo – uma forma singular – da força de trabalho. 
Não é por acaso que todos os produtos da atividade artística podem 
facilmente se transformar em mercadorias e, pela chave inversa, pode-se 
atribuir a um produto um valor particular caso apresentado como sendo na 
realidade uma invenção – em outras palavras como um produto sui generis, 
como uma irredutibilidade singular. A obra de arte é sempre 
indissociavelmente duas coisas – aliás, como todos os objetos produzidos 
na Era do capitalismo: é tanto atividade quanto mercadoria (NEGRI, 2012, 
p.118).  
 

 E complementa mais adiante: 

 

[…] Agora, a produção artística atravessa a indústria e constrói linguagens 
comuns. Toda a produção é, portanto, um evento de comunicação; e o 
comum é construído através de eventos multitudinários. E é assim que 
acontece, esta capacidade de renovar os mecanismos de conhecimento e 
ação, que – hoje, na época do trabalho cognitivo – chamamos artísticos 
(NEGRI, 2012, p. 122).  
 

 Pelo que vimos, fica claro que a nomenclatura imaterial não é a melhor 

escolha, uma vez que não dá conta da complexidade existente no materialismo 

contemporâneo, cuja cadeia produtiva forma sem cessar novas formas de vida. 

Falamos de um estado constante de presença e de fluxos de informação dos 

indivíduos consigo mesmos, em relação com os outros e com o ambiente; ou seja, 

conforme apresentamos anteriormente na teoria do corpomídia, falamos de uma 
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produção infinita em movimento, promovido por sujeitos e objetos que se constituem 

na medida em que constituem o mundo.  

 

[…] A contemporaneidade tem aprofundado a transformação do trabalho. O 
trabalho – que, como vimos, era imaterial, cognitivo e afetivo – está em 
processo de transformação de si mesmo em bios, em um trabalho 
biopolítico, em atividade que reproduz formas de vida (NEGRI, 2012, p. 
121).  
 

 Isso significa que a arte nasce singular, utilizando um modo de produção 

próprio, mas com potência para se tornar enxame, numa dinâmica orquestrada 

capaz de operacionalizar diversas singularidades simultaneamente. Negri afirma que 

"as singularidades desejam fluir em conjunto para o comum, mas também querem 

manter sua liberdade, sua diferença”. (NEGRI, 2012, p. 124). Ao criar novas formas 

de vida, o trabalho cognitivo também cria aquilo que virá a ser comum entre as 

singularidades, em termos éticos e estéticos. Desta forma, o que torna o trabalho 

artístico único é exatamente esta sua capacidade metamórfica de ser singular e 

comum ao mesmo tempo.    

 No livro A gramática da multidão (2013), Virno desenvolve e diferencia o 

conceito de “multidão” daquele de “povo”, a partir de uma análise social, em 

resposta às condições de incerteza e pertencimento presentes no mundo 

contemporâneo. “[…] A multidão consiste em uma rede de indivíduos; os muitos são 

numerosas singularidades” (VIRNO, 2013, p. 44). Na perspectiva do autor, “a noção 

de multidão é extraordinariamente fértil para compreender e recensear o modo de 

ser do trabalho dependente pós-fordista, cujos comportamentos resultam tão 

enigmáticos à primeira vista” (VIRNO, 2013, p. 20).  

 Ao analizar o “modo de ser da multidão”, o autor apresenta a noção de 

virtuosidade, que, segundo a sua análise, é sustentada por dois fatores: o primeiro 

diz respeito ao fato de se tratar de uma atividade que tem o fim em si mesma; o 

segundo é que essa atividade precisa da presença de outros para existir. “Poder-se-

ia dizer que toda ação política é virtuosa. Com o virtuosismo compartilha, com efeito, 

a contingência, a ausência de um “produto acabado”, a imediata e inevitável relação 

com a presença alheia" (VIRNO, 2013, p. 25).  

 Podemos dizer que o virtuosismo, colocado desta forma, caracteriza o 

trabalho cognitivo e marca presença na produção contemporânea. Seus 

componentes alavancam o trabalho intelectual, o trabalho artístico, o trabalho 
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biopolítico ou qualquer forma de trabalho vivo que seja relativo à comunicação entre 

os seres humanos e que tenha como palco a concretude do mundo. Chegamos 

então na questão do valor, uma vez que esse tipo de trabalho deve ser considerado 

como produtivo. Um tipo de trabalho que tem a subjetividade como produto principal, 

portanto nele a mercadoria é também uma atividade ou serviço com valor de 

mercado. É a potência criativa, ou seja, a dinâmica capaz de criar novas formas de 

vida que distingue a força de trabalho do artista da subserviência de um trabalho 

improdutivo.     

 

 

 #invisibilidade_material 

 

 As transformações geradas com a produção de bens de consumo e serviços 

na hipermodernidade ainda estão sendo digeridas pela sociedade, mas é perceptível 

que elas alteram a forma como nos relacionamos e, por conseguinte, a forma como 

vivemos. Na comunicação, o tema surge fortalecido na discussão dos ambientes 

online, uma vez  que a entrada da tecnologia no cotidiano das pessoas mudou a 

maneira como percebemos, pensamos e agimos, gerando novos padrões de 

comportamento. As mudanças na forma como nos comunicamos têm trazido 

constantemente novidades para o estudo das mídias, expandindo seu campo de 

ação e angariando complexidade, na medida em que novos devices vão sendo 

colocados no mercado. Intermídia, multimídia, new media, x-media, transmídia e 

design interativo são alguns dos exemplos dos atravessamentos entre arte e 

tecnologia. 

 Não tardou para que a ausência de um suporte tangível nos ambientes plurais 

gerasse uma falsa impressão de invisibilidade da matéria. Sabemos que mesmo 

experimentos desprovidos de extensão corpórea permanecem imersos no 

materialismo do mundo em todas as etapas de sua cadeia produtiva. Este é um dos 

motivos pelo qual podemos afirmar que, em termos factuais, não existe o que tem 

sido chamado de arte imaterial. Pelo contrário, a arte se mantém pioneira no ato de 

criar novas materialidades e novas formas de presença, servindo como uma fonte 

inesgotável de inovação. O que seria a materialidade da arte da rede digital?  
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 Em um artigo apresentado em 2016, na 5ª edição do Computer Art Congress: 

Archiving and Questioning Immateriality, na Universidade Paris 8, na França, o 

artista e pesquisador Alessio Chierico (2016) afirma que o digital em si pode ser 

considerado como um objeto, no sentido mais amplo da palavra. Ele explica que o 

"digital pode ser visto como ‘a mídia’ por excelência, como um elemento que 

substitui a materialidade e as especificidades de todas as mídias, com a física dos 

elétrons e a lógica da matemática" (CHIERICO, 2016, p. 23, tradução nossa).27 E 

complementa mais a frente ao pontuar que o “[…] digital é fundamentalmente 

constituído por elementos físicos e materiais (impulsos elétricos, magnéticos ou 

gravações ópticas), por isso está sujeito às suas restrições físicas, e as restrições 

físicas dos devices que o processam” (CHIERICO, 2016, p. 30, tradução nossa).28   

 Para adentrar na questão da materialidade da arte e da tecnologia, vamos 

voltar um pouco no tempo e tomar como ponto de partida a exposição Les 

Immatériaux,29 realizada em 1985, no Centre Georges Pompidou, na França. Nosso 

objetivo é levantar os diversos aspectos de sua cadeia produtiva, para, em seguida, 

fazer uma análise comparativa da abordagem dada ao tema da materialidade em um 

projeto mais recente, o The Immaterials Project, desenvolvido entre 2008 e 2015 por 

um coletivo da The Oslo School of Architecture and Design, na Noruega. 

 Les Immatériaux é hoje considerada um marco na história da arte, podendo 

ser compreendida como um divisor de águas, por ter desestabilizado diversos 

paradigmas relacionados aos padrões expositivos da época. Os curadores Jean-

François Lyotard e Thierry Chaput, o primeiro um filósofo pós-modernista e o 

segundo um historiador e teórico de design, ambos sem experiência anterior na 

organização de exposições, partiram da proposta de organizar uma exibição 

dedicada aos novos materiais industriais. Esse eixo curatorial estava de acordo com 

o conceito do próprio Centre Georges Pompidou, que havia sido inaugurado em 

1977 com a premissa de ser um espaço multifuncional no intuito de poder atender 

                                                 
27

 No original: "Digital can be seen as “the medium” par excellence, as element which substitute the 
materiality and the specificities of all media, with the physics of electrons, and the logic of 
mathematics.” 
28

 No original: “[…] digital is fundamentally constituted by material and physical elements (electric 
impulses, magnetic or optical recordings), thus it is subject to the its physical constraints, and the 
physical constraints of the devices that process it." 
29

 Página dedicada ao evento no site oficial do Centro Georges Pompidou disponível em: 
<https://www.centrepompidou.fr/id/cRyd8q/r459oaM/en>. Acesso em: 15 nov. 2016. 

https://www.centrepompidou.fr/id/cRyd8q/r459oaM/en
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diversas linguagens. Iniciada em 1982, a exposição foi planejada durante três anos 

até a sua abertura para visitação. 

 A escolha do tema da materialidade como discussão estética pode ser 

considerada como um primeiro ponto de inovação. Conforme mencionado, o mote 

do Centro de Criações Industriais (CCI) – departamento interno do museu que 

encabeçou o projeto – era abordar a utilização de novos materiais na sociedade 

industrial-tecnológica, para assim tornar visíveis, audíveis e pensáveis as 

materialidades emergentes que, até então, não podiam ser vistas, ouvidas e/ou 

pensadas. Enfim, trazer à tona a diversidade material de obras de arte, por 

considerarem este um tema importante a se dar visibilidade. Por esse motivo, ficou 

reconhecida pelos próprios curadores como uma “não-exposição” e/ou uma 

“manifestação”, que se concretizou com a construção de um cyber-cenário difuso e 

profundo.  

 É importante colocar que, apesar de o projeto original ser de Chaput, é o 

nome de Lyotard que aparece geralmente em primeiro plano toda vez que a 

exposição é mencionada. Certamente, a publicação de A condição pós-moderna 

(1979) contribuiu neste sentido, uma vez que esta experiência curatorial ofereceu a 

Lyotard uma oportunidade de testar e colocar em prática seu pensamento sobre a 

pós-modernidade. Vale a pena mencionar que, no livro, Lyotard chama atenção 

justamente para o fim das grandes narrativas, no que diz respeito a um tipo de 

conhecimento científico uníssono e de verdades absolutas, dando lugar à produção 

e legitimação dos discursos fragmentados e heterogêneos de uma nova era, iniciada  

a partir do século XX. 

 Les Immatériaux criou um corpo dinâmico experimental, no qual os objetos 

que faziam parte do programa se manifestavam em processo para se tornarem 

visíveis, como uma crítica ao ideal moderno de domínio e previsibilidade das coisas. 

Lyotard criou um sofisticado modelo de comunicação-visitação especialmente para a 

exposição. Por conta desta organização, não era possível apreciar os objetos 

expostos de forma isolada, conforme colocado por ele:  

 

Quando eu falo em interação, eu estou pensando num tipo de ontologia de 
uma transmissão sem fim de mensagens que são traduzidas umas pelas 
outras, para melhor ou pior, o quanto mais for possível, e onde um somem 
sozinho não é a origem da mensagem, mas as vezes o receptor, as vezes o 
referente, as vezes o código, as vezes o suporte da mensagem a onde as 
vezes ele mesmo é a mensagem. Esta elasticidade dos humanos 
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significava que esta estrutura de comunicação hoje parece como algo sobre 
como as identidades não pode mais ser fixadas: nós não podemos mais 
dizer que na estrutura de comunicação o homem está, por exemplo, no 
papel de transmissor mais do que no de receptor (LYOTARD, 2015, p. 37, 
tradução nossa).

30
   

 

 

 

Figura 3 – Plano de exposição Les Immatériaux, 1985. Fonte: Open Edition.
31

  

 

 

 A raiz etimológica da palavra indo-européia “mât” significa “feito a mão” e foi 

usada por Lyotard no sentido de “dominar o objeto” (LYOTARD, 2015, p. 38, 

tradução nossa). O termo deu origem aos cinco eixos temáticos da exposição: 

matériau (mídia), matériel (destinatário), maternité (emissor), matière (assunto) e 

matrice (código). Estes eixos formavam as 26 zonas do espaço expositivo, que, por 

sua vez, foram divididos de forma labiríntica em 61 sites de visitação, conforme o 

plano de exposição acima, projetado pelo arquiteto Phillip Delis: 

 

                                                 
30

 No original: "When I say interaction, what I am thinking of is rather a sort of ontology of the endless 
transmission of messages which are translated by each other, for better or worse, as much as 
possible, and where man himself is not the origin of messages, but sometimes the receiver, 
sometimes the referent, sometimes a code, sometimes a support for the message and where 
sometimes he himself is the message. This plasticity of humans means that this structure of 
communication today seems like something upon which identities can no longer be fixed: we can no 
longer say that in the structure of communication man is, for example, in the role of the sender any 
more than that of the receiver." 
31

 Disponível em: <https://journals.openedition.org/appareil/797>. Acesso em: 20 out. 2018. 

https://journals.openedition.org/appareil/797
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Figura 4 - Les Immatériaux (1985). Foto: Jean-Claude Planchet. Fonte: Histoire des Expositions.

32
 

 

Figura 5 - Les Immatériaux (1985). Fonte: Tate.
33

  

                                                 
32

 Disponível em: <https://histoiredesexpos.hypotheses.org/2598>. Acesso em: 30 set. 2018. 
33

 Disponível em: <https://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/12/les-immateriaux-
revisited-innovation-in-innovations>. Acesso em: 27 set. 2018. 

https://histoiredesexpos.hypotheses.org/2598
https://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/12/les-immateriaux-revisited-innovation-in-innovations
https://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/12/les-immateriaux-revisited-innovation-in-innovations
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Figura 6 - Les Immatériaux (1985). Fonte: Emma Gradin.
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Figura 7 - Imagem do cartaz impresso de Les Immatériaux.  
Design: Luc Maillet, Grafibus, 1985. Fonte: Monoskop. 

35  

                                                 
34

 Disponível em: <http://emmagradin.blogspot.com/2015/05/exhibition-history-study-work-in.html>. 
Acesso em: 1 out. 2018. 
35

 Disponível em: 
<https://monoskop.org/Les_Immatériaux#mediaviewer/File:Les_Immateriaux_poster.jpg> Acesso em: 
27 nov. 2018. 

http://emmagradin.blogspot.com/2015/05/exhibition-history-study-work-in.html
https://monoskop.org/Les_Immat%2525C3%2525A9riaux%2523mediaviewer/File:Les_Immateriaux_poster.jpg
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Figura 8 - Imagem de Lyotard em primeiro plano e Chaput em segundo, em Les Immatériaux (1985). 
Fonte: kunstkritikk.
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36

 Disponível em: <http://www.kunstkritikk.com/wp-
content/themes/KK/ajax/general/print.php?id=75792&r=0.09570529498159885>. Acesso em: 27 nov. 
2018. 
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 De dimensão grandiosa, a exposição ocupou inteiramente o 5º andar do 

Pompidou. O cenário era composto por lâminas metálicas na cor cinza que ficavam 

penduradas no teto e dividiam o ambiente de forma labiríntica. A iluminação foi 

projetada para dar um clima mais escuro, deixando, inclusive, alguns ambientes na 

mais completa escuridão. A visitação era individual, sendo planejada para que o 

público pudesse ver, ouvir e sentir as obras. Cada pessoa ganhava um fone de 

ouvido na entrada, cuja utilização era uma exigência, não uma opção. Nele, tocava 

um trilha sonora composta por vozes em off que liam textos literários e filosóficos de 

autores como Maurice Blanchot, Samuel Beckett, Marcel Proust, Paul Virilio, entre 

outros. Não havia indicação de roteiro e o público era livre para escolher seu próprio 

caminho e transitar entre as zonas e sites. A trilha sonora era o elemento que 

identificava as zonas, com um texto em off escolhido especificamente para cada 

momento, sinalizando ao público as bordas entre os eixos temáticos. 

 Como vimos, o projeto inicial era voltado para novas materialidades da era 

industrial e tecnológica. Neste contexto, para dar conta do tema, a exposição reuniu 

uma grande variedade de objetos, desde recentes robôs industriais e computadores 

minitel, até hologramas, instalações sonoras interativas, cinema 3D, junto com 

pinturas, fotografias e esculturas. É importante ressaltar que, quando Lyotard entrou 

no projeto a convite do Ministro da Cultura, em 1983, a maioria das obras já havia 

sido selecionada pela equipe do CCI, cabendo a ele pequenas adições de obras de 

artistas como Marcel Duchamp, Daniel Buren e Jacques Monory, com os quais o 

filósofo já tinha intimidade, tendo elaborado análises críticas a propósito do trabalho 

destes artistas antes desta curadoria. Dentro da programação também foram 

oferecidos ao público performances musicais, uma mostra de filmes e um seminário. 

 O que torna Les Immatériaux uma referência histórica não são as obras nela 

reunidas, mas a composição instalativa à qual foram submetidas, fazendo com que a 

exposição como um todo se qualificasse como obra. Apenas para termos uma ideia 

de como funcionava esta dinâmica, logo na entrada o visitante se deparava com 

uma escultura em relevo do Egito antigo, nesse momento a trilha do fone de ouvido 

era o som da respiração humana. Depois, tinha a opção de seguir por um longo 

corredor escuro até se deparar com um espelho gigante. Na sequência, virando à 

esquerda, encontrava o site Théâtre du non-corps, um ambiente circular contendo 

cinco caixas destinadas aos eixos temáticos da exposição. Em cada caixa havia 



43 

 

uma maquete do cenário de peças de Samuel Becket projetadas pelos cenógrafos 

originais, Jean-Claude Fall e Gérard Didier.   

 Ao lado, o site Nu vain apresentava uma instalação criada pela cenógrafa 

Martine Moinot, composta por 12 manequins assexuados, com uma projeção de 

fundo de Monsieur Klein (1979), filme do diretor francês Joseph Losey, que era 

exibido alternadamente com a imagem de um prisioneiro em um campo de 

concentração, enquanto se ouvia no fone de ouvido Para acabar com o juízo de 

Deus (1947), uma peça radiofônica escrita por Antonin Artaud um pouco antes de 

sua morte.   

 Em um primeiro momento, Les Immatériaux teve uma repercussão negativa 

por parte do público e da crítica. As pessoas reclamavam que ficavam 

completamente perdidas durante a visitação, sem a referência de um cânone fixo e 

sem explicações óbvias sobre a experiência a que eram submetidas. Havia muitas 

queixas, o público dizia se sentir agredido por receber estímulos incompreensíveis. 

Reclamavam também da escuridão e das vozes não identificadas da trilha sonora. 

Em uma pesquisa feita na época, Nathalie Heinich 37  aponta que sua principal 

conclusão foi a intensa variedade de percepções e reações, uma vez que as 

pessoas tinham dificuldade em formular uma opinião sólida a respeito do que 

haviam vivenciado. Ela também pôde detectar uma pequena equivalência entre 

opiniões e condição social, uma vez que as pessoas com maior grau de instrução 

conseguiam perceber os estímulos da proposta curatorial com mais facilidade, sem 

se sentirem tão perdidas no espaço. Lyotard, por sua vez, se defendeu dizendo que 

este era o preço de ser experimental. 

 É importante notar que, enquanto o senso comum projetava uma imagem 

clara e ordenada para as tecnologias emergentes, Les Immatériaux apostou em um 

ambiente opaco e aparentemente desconexo, gerando uma quebra de expectativa 

generalizada. Fica claro que o desconforto causado por esta experiência estética é 

similar ao de quem pisa em solo desconhecido, do qual não domina os códigos de 

leitura e de conduta. “A chegada do pós-modernismo demandou uma sensibilidade 

para as condições materiais, ao mesmo tempo em que forneceu uma nova 

                                                 
37

 Pesquisadora do Centre National de la Recherche Scientifique de Paris, que na época fazia 
pesquisas para o Pompidou. Em Les Immatériaux, ela testou novas metodologias de caráter 
qualitativo, com uma abordagem aliem da estatística tradicional.     
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sensibilidade para viver” (HUI; BROECKMANN, 2015, p.12, tradução nossa).38 Foi 

exatamente por sua capacidade de desterritorialização em relação a um passado 

não muito distante que Les Immatériaux vai ficar marcada na história.    

 Por que então nomear de imaterial uma exibição que tem em seu cerne o 

propósito de dar visibilidade para as materialidades emergentes? Em termos literais, 

o prefixo “i" na frente da palavra material significa uma negação da matéria, o que 

não nos parece ser o caso da exposição. Hui e Broeckmann propõem uma resposta:  

 

O imaterial é fundamentalmente material. O ponto não era apreciar as 
novas materialidades trazidas pela tecnologia da telecomunicação, em vez 
disso questionar a relação entre o homem e o seu desejo de se tornar o 
mestre da matéria. O objetivo de chamar imaterial, assim como a 
designação do pós-modernismo, era liberar o homem do paradigma 
moderno, e soltar o material da prisão da revolução industrial (HUI; 
BROECKMANN, 2015, p. 10, tradução nossa).

39
  

 

 Ou, nas palavras do criador:  

 

Mas como você obviamente notou, nós não dizemos material, nós dizemos 
imaterial. E quando nós dizemos imaterial, nós obviamente queremos dizer 
algo extremamente preciso: que a situação contemporânea - que 
claramente continua a ser descrita - este projeto de modernidade que 
estende sua rede comunicacional para totalidade de todos os dados 
possível, de modo que possa controlá-los por meio de tradução; […] Em 
particular, a negação i- de “imaterial" indica a situação face-a-face, ao que 
ele não é, e que cai sob a denominação geral de mât […] ao chamar esta 
exibição de Os Imateriais, nós queremos dizer, entre outras coisas, que isto 
é uma questão de contribuir com luto pela modernidade (LYOTARD, 2015, 
p.31, tradução nossa).

40
    

 

 

                                                 
38

 No original: "The arrival of the postmodern demands a sensitivity to the material conditions, at the 
same time as it gives us a new sensibility of living". 
39

 No original: "The immaterial is fundamentally material. The point was not to appreciate the new 
materiality brought by the telecommunication technologies, but rather to question the relation between 
man and his desire to become the master of matter. The aim of calling it immaterial, like the 
designation of the postmodern, was to liberate man from the modern paradigm, and to release 
material from the prison of the industrial revolution." 
40

 No original: "But as you have obviously noticed, we do not say material, we say immaterial. And 
when we say immaterial, we obviously mean something extremely precise: that the contemporary 
situation - which of course remains to be described - this project of modernity which extends its 
communicational web to the totality of all possible givens so as to be able to control them by way of 
translation; […] In particular, the negation im- in ‘immaterials’ indicates the situation of a face-to-face, 
a confrontation that opposes the subject, the subject of will, of spirit, of the gaze, to that which is not 
him, and which falls under the general denomination mât […] by calling this exhibition Les 
Immatériaux, we mean, among other things, that it is a question of contributing to a sort of work of 
mourning for modernity.” 
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 Durante sua concepção, o projeto do CCI recebeu cinco nomes, o primeiro foi 

Criação e novos materiais, depois veio Material e Criação, seguido de Novos 

materiais e criação e Matéria em todos os estados, para finalmente ser batizada de 

Os imateriais,41 no plural, para dar uma dimensão mais genérica. O que foi tratado 

na maior parte do tempo como material acabou significando seu oposto. Dar nome a 

alguma coisa é sempre um momento meio autoral, em que sintetizamos uma obra 

em poucas palavras. Nesse caso, a escolha do termo imaterial se deu como uma 

forma de nomear objetos em processo que ainda não dominamos, como aquilo que 

não está dado em um produto final. 

 Em 2008, a Tate Modern, em Londres, UK, promoveu o simpósio Landmark 

Exhibitions, com direito a uma publicação posterior, em 2009, na Tate’s Online 

Research Journal, dedicada ao evento, dos 15 artigos publicados, 3 trazem Les 

Immateriaux como tema de discussão. Para o organizador do evento, Antony Hudek 

(2009), esta foi uma das importantes e mais inovadoras exposições do século XX. 

Através de uma narrativa performática cinza e melancólica, a exposição anunciou 

um futuro ainda turvo, mas que em pouquíssimo tempo viria a se tornar uma 

condição do nosso dia a dia, principalmente no que diz respeito ao estreitamento da 

relação entre homens e máquinas, conforme seu relato: 

 

A versão de Lyotard de um espírito do tempo pós-moderno no Pompidou foi 
um alerta efetivo ente o “pós" que ele imprudentemente diagnosticou em 
1979 e um modernismo perdido que nunca voltaria a vida. Este paradoxo de 
estagnação temporal proveu o sinal mais claro, não do declínio das 
vanguardas do século XX, mas do fim da possibilidade de recuperá-la como 
forma de justificar o crescimento do complexo e desumanizado ambiente 
tecnocientífico (HUDEK, 2009, p. 6, tradução nossa).

42
    

 

  A partir de 2015, o aniversário de três décadas da obra de Lyotard e Chaput 

foi celebrado em diversos eventos. Os pesquisadores Yuk Hui e Andreas 

Broeckmann organizaram “30 Years After Les Immatériaux”, um simpósio de arte, 

ciência e teoria no Centro de Culturas Digitais da Universidade Leuphana, em 

                                                 
41

 No original: Création et matériaux nouveaux, Matériau et création, Matériaux nouveaux et création, 
La Matière dans tous ses états e Les Immatériaux.  
42

 No original: "Lyotard’s own version of a postmodern Zeitgeist at the Centre Pompidou was an 
affective hovering between the ‘post’ he had imprudently prognosticated in 1979 and a lost modernism 
that could never again be brought back to life. This paradoxical temporal stasis would provide the 
clearest sign, not of the decline of the twentieth-century avant-garde as such, but of the end of the 
possibility of recuperating it to justify an increasingly complex and progressively dehumanised techno-
scientific environment.” 
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Lüneburg, na Alemanha. Do evento, foi publicado um livro com diversos artigos dos 

pesquisadores participantes, a grande maioria fazendo um balanço dos rastros 

deixados pela exposição na história da arte. O primeiro artigo é um documento 

escrito por Lyotard em 1984, um pouco antes da abertura da exposição, em que ele 

relata o trabalho por ele realizado. Seu primeiro ponto diz respeito a um 

entendimento ampliado de matéria, numa tentativa de repensar a modernidade, 

formulando uma crítica à ideia de homem como um mestre de todas as coisas e a 

nossa imaturidade perante a tecnologia:  

  

[…] nós permanecemos dentro de um campo de pensamento de uma 
modernidade na qual o sujeito é quem cria seu mundo, para o fim deste 
mundo arranjado e o gozo deste mundo, o gozo de saber, de poder que, 
fundamentalmente, se pensarmos as novas tecnologias sob a categoria da 
criação, se continuarmos a manter essa ideia de que o que as novas 
tecnologias fizeram foi preencher este desejo, esta infinidade do moderno 
fará o que chamado de criação, então eu acredito que nós perdemos algo 
que é muito importante nesta mutação tecnológica, nesta terceira revolução 
tecnológica, como é conhecida, eu diria, o prospecto do fim do 
antropocentrismo (LYOTARD, 2015, p. 36, tradução nossa).

43
  

 

 O Centre Pompidou também não deixou passar a data em branco, 

organizando no dia 27 de novembro de 2015 o encontro Les Immatériaux, trente ans 

après, 44  com aulas e debates facilitados por Thierry Dufrêne e Christine Buci-

Glucksmann, em memória ao que eles descreveram na divulgação como um "evento 

pioneiro” que questionou as novas tecnologias na modernidade. 

 No Japão, a kyoto ddd gallery organizou uma exposição-tributo nomeada 

Materiality-Immateriality Design & Innovation, com visitação de setembro a outubro 

de 2016. O intuito da curadora Murielle Hladik era provocar um enfrentamento entre 

o material e o imaterial, exibindo formas que pudessem dar sentido ao ato de criar e 

de inovar, reunindo trabalhos de new media, sensorialidade, modelagem 3D e 

                                                 
43

 No original: "[…] we remain within the eld of a thinking of a modernity which is that of a subject who 
creates his world, for the ends of the arrangement of this world and the enjoyment of this world, the 
enjoyment of knowing, of power and that, fundamentally, if we think the new technologies under the 
category of creation, if we continue to maintain this idea as if all the new technologies did was to fulfil 
this desire, this infinity of modern will that is called creation, then I believe we miss something that is 
very important in this technological mutation, in this third technological revolution, as it is known 
namely, I would say, the prospect of the end of anthropocentrism.” 
44

 O evento encontra-se disponível em: 
<https://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action?param.id=FR...8813d40ac&param.idSource=F
R_E-2d7c1ec8b4aea20989eea70a74b3c6b>. Acesso em: 25 maio 2018. 

https://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action?param.id=FR...8813d40ac&param.idSource=FR_E-2d7c1ec8b4aea20989eea70a74b3c6b
https://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action?param.id=FR...8813d40ac&param.idSource=FR_E-2d7c1ec8b4aea20989eea70a74b3c6b
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database, com artistas e designers como os franceses François Azambourg45  e 

Jean-Louis Boissier 46 , os japoneses Yasuaki Onishi 47 , Masaki Fujihata, 48  e o 

escritório de design Nosigner, 49  os quais, entre outros, dão continuidade ao 

pensamento de Lyotard sobre novos materialismos. Juntamente com a exposição, o 

tributo ofereceu uma performance sonora com o artista-design François Azambourg, 

apresentada durante a programação da Nuit Blanche KYOTO; também promoveu 

um simpósio em parceria com o Institut français du Japon - Kansai. Na imagem 

abaixo, vemos uma peça de Azambourg talhada em madeira, fruto de uma 

residência artística realizada no mesmo ano na Villa Kujoyama,  para realização de 

uma pesquisa que misturava técnicas manuais e industriais para a modelagem em 

madeira. A obra acabou sendo exibida na ocasião e hoje faz parte do acervo do 

Centre Pompidou. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9 - Materiality-Immateriality 
Design & Innovation (2015). Fonte: 
Studio François Azambourg.
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45

 Site oficial disponível em l: <http://azambourg.com>. Acesso em: 20 maio 2018. 
46

 Site oficial disponível eml: <http://jlggb.net/blog/>. Acesso em: 20 maio 2018. 
47

 Site oficial disponível em l: <http://onys.net>. Acesso em: 20 maio 2018. 
48

 Site oficial disponível eml: <http://www.fujihata.jp>. Acesso em: 20 maio 2018. 
49

 Site oficial disponível em l: <http://nosigner.com>. Acesso em: 20 maio 2018.  
50

 Disponível em: <http://azambourg.com/portfolio/residence-a-la-villa-kujoyama/>. Acesso em: 27 set. 
2018. 

http://azambourg.com/
http://jlggb.net/blog/
http://onys.net/
http://www.fujihata.jp/
http://nosigner.com/
http://azambourg.com/portfolio/residence-a-la-villa-kujoyama/
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Em São Paulo, o SESC Belenzinho também promoveu em 2015, de julho a 

setembro, uma exposição intitulada Imaterialidade, com curadoria de Adon Peres e 

Ligia Canongia. Sem qualquer menção direta a Les Immatériaux, o texto curatorial 

de Peres presente no programa reconhece como imateriais elementos como o som, 

a luz e o ar, os quais, sem uma relação específica entre sujeito-objeto, promovem 

uma imersão direta do público na obra. Já Ligia Canongia adota o discurso da 

desmaterialização da arte a partir do impressionismo e os artistas selecionados 

“tratam o imaterial como ‘matéria’" para desvelar o invisível com perfeição. De fato, 

grande nomes da arte participaram da exibição, como o norte-americano James 

Turrell, famoso por seus experimentos feitos a partir da luz natural. Um dos 

trabalhos mais conhecidos do artista é Meeting (1980/86-2016),51 uma instalação 

site specific que integra a arquitetura e é parte do acervo permanente do MoMA-

PS1, em Nova York. Trata-se de uma sala com um retângulo aberto no teto, 

localizada no andar superior do museu, onde as condições climáticas do dia é que 

determinam a luz do ambiente e as formas visíveis no céu.  

 É evidente que Lyotard nos deixou um importante tratado filosófico, 

elaborando pela primeira vez um pensamento sobre a imaterialidade da arte, 

orientado pela relação entre arte e novos materiais tecnológicos, arte e realidade 

virtual, arte e informação digital, arte e processos de subjetivação. Por outro lado, 

após 1985, muitas obras de arte passaram a ser categorizadas como arte imaterial. 

O problema é que, de certa forma, a dualidade é mantida quando a terminologia 

continua reforçando a existência de algo material e de algo imaterial, sendo que sob 

diversas perspectivas tal distinção foi se tornando cada vez mais irrelevante e sem 

sentido. 

 O segundo caso que vamos apresentar visa trazer o fio narrativo para um 

momento mais atual. Analisaremos composições estéticas do The Immaterials 

Project52 (2008-2015), projeto de pesquisa e criação em design interativo de um 

coletivo da The Oslo School of Architecture and Design. O trabalho dos noruegueses 

tem como objetivo a investigação das estruturas invisíveis que formam o mundo 

tecnológico. No início de 2015, diversas obras desenvolvidas durante o projeto foram 

                                                 
51

 Site oficial disponível em: <https://www.moma.org/collection/works/204919>. Acesso em; 20 maio 
2018. 
52

 Site oficial disponível em: <http://immaterialsproject.com>. Acesso em: 20 nov. 2016. 

https://www.moma.org/collection/works/204919
http://immaterialsproject.com/
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reunidas na exposição Immaterials53, realizada na Galeria Grafill R2154, em Oslo, na 

Noruega. Aqui,s interessa-nos observar como se dá o entendimento das 

materialidades tecnológicas presentes após a virada do milênio com a revolução 

digital. Portanto, selecionamos três trabalhos para  investigarmos as materialidades 

que constituem a cadeia produtiva de cada um deles.  

 O primeiro exemplo é o trabalho em vídeo Wireless in the World55 (2010), de 

Timo Arnall, que ilustra de forma especulativa as ondas de rádios que habitam o 

ambiente urbano. Nele, espaços da cidade são filmados (estações, ruas, pessoas 

etc.), e, em cada um dos cenários, os pontos de rede Wifi são identificados com 

círculos, cujo tamanho  corresponde ao alcance da rede. Em alguns pontos é 

possível identificar claramente a configuração espacial do sinal, porém fica 

praticamente impossível fazer esta distinção em lugares mais movimentados, onde 

aparece uma grande quantidade de círculos sobrepostos. A partir de uma ideia 

simples, o filme de curta duração evidencia o espaço ocupado por estas estruturas 

invisíveis, mostrando o quão penetrante são os sinais de transmissão e de recepção 

com os quais convivemos diariamente. Este é o trabalho mais antigo que 

selecionamos do projeto, sendo importante enfatizar que se trata de uma 

representação dos pontos de interação, em que a animação com os círculos em 

movimento é inserida durante a etapa final de pós-produção do vídeo.  

 Um segundo exemplo é Light painting WiFi56 (2011), feito em colaboração por 

Einar Sneve Martinussen, Timo Arnall e Jørn Knutsen. Trata-se de um trabalho 

investigativo que viralizou na internet, o que deu ao projeto uma grande 

repercussão. Num misto de intervenção urbana e fotografia, a técnica de pintura de 

luz tem como objetivo o estudo da qualidade das redes sem fio no espaço. Para 

tanto, os designers construíram um instrumento, no formato de um bastão de 4m, 

equipado com 80 pontos de luz com sensibilidade para o sinal de WiFi. Enquanto o 

bastão é movido por uma pessoa que caminha por locações em ambientes urbanos, 

as luzes colocadas ao longo da barra de madeira são acionadas de acordo com o 

sinal recebido. 

                                                 
53

 Página da exposição disponível no site da Grafill em: <http://www.grafill.no/nyhet/exhibition-grafill-
r21-immaterials>. Acesso em: 20 nov. 2016. 
54

 Organização norueguesa de comunicação visual. Site oficial disponível em: 
<http://www.grafill.no/om/english/>. Acesso em: 22 nov. 2016. 
55

 Vídeo disponível em: <https://vimeo.com/12187317>.  
56

 Vídeo disponível em: <https://vimeo.com/20412632>. 

http://www.grafill.no/nyhet/exhibition-grafill-r21-immaterials
http://www.grafill.no/nyhet/exhibition-grafill-r21-immaterials
http://www.grafill.no/om/english/
https://vimeo.com/12187317
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Figura 10 - Wireless in the World (2010). Fonte: Fabric.
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Figura 11 - Light painting WiFi (2011). Fonte: Ounae.
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57

 Disponível em: <http://blog.fabric.ch/index.php?/plugin/tag/designers/P2.html>. Acesso em: 27 set. 
2018. 
58

 Disponível em: <http://ounae.com/light-painting-wifi-red-arquitectura-intangible/>. Acesso em: 20 
nov. 2016. 

http://blog.fabric.ch/index.php?/plugin/tag/designers/P2.html
http://ounae.com/light-painting-wifi-red-arquitectura-intangible/


51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Satellite Lamps (2014). Fonte: Yourban.
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Figura 13 - Satellite Lamps (2014). Fonte: Voy.
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 Disponível em: <http://yourban.no/2014/08/20/satellite-lamps-2/> Acesso em: 27 set. 2018. 
60

 Disponível em: <http://voyoslo.com/projects/satellite-lamps/>. Acesso em: 27 set. 2018. 

http://yourban.no/2014/08/20/satellite-lamps-2/
http://voyoslo.com/projects/satellite-lamps/
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 Através de fotografias de longa exposição, é possível registrar visualmente a 

força da rede sem fio, que forma traços com desenhos de luz no espaço. Como 

resultado, formam-se composições visuais que mapeiam a presença da rede 

invisível que coexiste com o ambiente físico, criando uma linguagem visual que 

percebe e traduz um aspecto formador da infraestrutura urbana atual. Em 

comparação com o exemplo anterior, percebemos um salto metodológico e 

investigativo na maneira de lidar com a fiscalidade de estruturas invisíveis. Este 

experimento revela elementos factuais do ambiente, chegando num ponto de 

indistinção em que fica praticamente impossível diferenciar o que é arte, o que é 

design e o que é ciência. 

 O último exemplo que vamos apresentar é o tríptico Satellite Lamps (2014),61 

projetado por Einar Sneve Martinussen, Jørn Knutsen e Timo Arnall. O trabalho mais 

recente da coletânea traz para o plano do concreto o Global Positioning System 

(GPS). Falamos de uma das estruturas tecnológicas mais significativas da 

atualidade, que estabelece, entre outras coisas, a comunicação de smartphones e 

da recente Internet das Coisas (IoT). Nessa obra, foram desenvolvidos três objetos 

que consistem em fontes de luz sustentadas por tripés de apoio com alturas 

distintas. 

 Cada uma das luminárias possui um receptor de GPS capaz de captar a 

presença de 24 satélites da órbita terrestre. Uma vez posicionadas, as lâmpadas 

oscilam entre ascender e apagar, de acordo com a força do sinal. A  luminescência 

da lâmpada é mais brilhante quando o sinal está forte e vice-versa, apagando-se na 

falta de sinal. Para registar este fenômeno, os designers produziram vídeos 

utilizando o recurso fotográfico de time-lapse. Ao comprimir o tempo de exibição das 

imagens, é possível perceber com clareza as oscilações do sinal nos objetos, que, 

mesmo próximos, vibram de maneira não linear. O experimento nos coloca frente a 

frente com a instabilidade de um poderoso sistema comunicacional global, algo até 

então inimaginável para um gigante da comunicação em rede.     

 Estes três exemplos de Immaterials foram apresentados em ordem 

cronológica para que o fio narrativo de nossa análise pudesse acompanhar o avanço 

conceitual e prático do projeto. Ao observarmos os trabalhos em progressão, 

detectamos uma mudança na linguagem, que pode se desenvolver durante a 

                                                 
61

 Vídeo disponível em: <https://vimeo.com/97054557>.  

https://vimeo.com/97054557
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produção material-estética das obras. A cadeia produtiva evoluiu na medida em que 

a instrumentalização foi aprimorada e produzida dentro de sistemas tecnológicos 

mais complexos.  

 Não seria possível construir Satellite Lamps sem ter um profundo 

conhecimento sobre o funcionamento e alcance da tecnologia de GPS. Na verdade, 

todos os experimentos do The Immaterials Project requerem esta expertise como 

pré-requisito para a criação e produção do seu design interativo. Em 2013, uma 

versão prévia desta exposição foi exibida na Inglaterra, como parte do Brighton 

Digital Festival, realizada na Lighthouse. A página oficial do evento apresentou o 

projeto norueguês da seguinte forma:    

 
O grupo se preocupa com a crescente invisibilidade da infraestrutura 
tecnológica já que é difícil examinar criativamente ou criticamente coisas 
que permanecem fora da vista. Na querida em que a tecnologia vai ficando 
mais onipresente, nossa relação com os devices está se tornando ainda 
mais sem costura, e nossa estrutura técnica está se tornando mais invisível 
do que nunca. Estas experiências sem costura tornam prazeroso o uso da  
tecnologia, mas elas também mascaram sua materialidade (tradução 
nossa).

62
 

 

 Os caminhos encontrados pelos designers para a criação de novas 

ferramentas de leitura e tradução de fenômenos da hipermodernidade acabam por 

denunciar um aprofundamento no alcance das máquinas em nossas vidas. 

Retomando a questão da imaterialidade na arte, podemos dizer que a 

heterogeneidade trazida por Les Immatériaux, de Lyotard e Chaput, funcionou mais 

como uma negação do modernismo do que propriamente da materialidade das 

obras. Já no segundo caso, o termo imaterial foi usado para denominar 

manifestações estéticas que traduzem fenômenos até então intangíveis aos nossos 

sentidos, como uma forma de concretizar/questionar/criticar o invisível, o virtual e as 

substâncias não observáveis a olho nu.  

 É importante assinalar que 1985 antecede os processos de globalização e 

comunicação em rede. Coincidência ou não, no livro The end of Absence (2014), o 

jornalista Michael Harris coloca uma outra linha de corte com relação a esta data. 

                                                 
62

 No original "The group’s concern with the increasing invisibility of technological infrastructures is 
that it is difficult to creatively or critically examine something which remains out of view. As technology 
becomes more ubiquitous, our relationship with our devices is becoming ever-more seamless, and our 
technical infrastructure is becoming ever more invisible. These seamless experiences make 
technology pleasurable to use, but they also mask its materiality.” Disponível em: 
<http://www.lighthouse.org.uk/programme/immaterials>. Acesso em: 24 nov. 2016. 

http://www.lighthouse.org.uk/programme/immaterials
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Segundo ele, a geração nascida até 1985 foi a última a viver em um mundo sem 

internet. Isso porque quem nasceu a partir desta data pode ser considerado como 

um nativo digital, momento em que o mundo virtual online passa a fazer parte da 

vida das pessoas. É deste mundo sem costura que se trata o design interativo de 

Immaterials, no sentido de não haver mais separação entre vida e tecnologia, real e 

virtual, sujeito e objeto. 

 Nos dois casos apresentados, o imaterial só existe como discurso, como uma 

forma de representar aquilo que não se vê com facilidade. Porém, vimos que mesmo 

objetos desprovidos de forma física apresentam diversas materialidades como 

processo comunicacional, ou seja, nos trânsitos entre criar, produzir e difundir 

obras/projetos de arte nos seus mais variados modos de expressão. 

 O modelo tradicional que separa matéria orgânica de inorgânica, o vivo-

biológico do bruto-inanimado, não funciona mais em diversas instâncias. A relação 

que estabelecemos com a tecnologia transformou a natureza da relação que 

estabelecemos com a matéria. O advento da IoT, por exemplo, torna programável 

diversas habilidades cognitivas que eram até então exclusivamente humanas. 

Contexto em que máquinas são capazes de se comunicar entre si sem a 

necessidade de um mediador externo, em um tipo de comunicação máquina-para-

máquina chamada de M2M. 63  Isso significa que agora objetos podem ouvir, 

selecionar, classificar, falar, etc. através de uma cognição tecnicamente forjada. 

Sobre o funcionamento e expectativas para a IoT, o pesquisador de tecnologia e 

negócios, Samuel Greengard, coloca:  

 

No estágio inicial da Internet das Coisas é suficiente vender o conceito para 
alguns consumidores. Mas expectativas crescem e novas inovações 
emergem. O ganho real de devices conectados não vem do uso de um app 
no smartphone para dar a ignição em um carro ou justar a temperatura de 
uma casa via internet. É quando vastos networks de devices compartilham 
dados e colocam estes dados para trabalhar de modo a impulsionar ganhos 
passados para uma categoria revolucionária (GREENGARD, 2015, p. 
116).

64
   

 

                                                 
63

 M2M: Machine to machine. 
64

 No original: “In the early stages of the Internet of Things it’s enough to sell some consumers on the 
concept. But expectations grow and new innovations emerge. The real gains from connected devices 
do not derive from using a smartphone app to start a car’s engine or just the temperature in a house 
via the web. It’s when vast networks of devices share data and put the data to work in ways that push 
past evolutionary gains into revolutionary category.” 
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 Para entender este mundo em que os objetos adquirem um novo estatuto, 

torna-se necessária uma nova orientação filosófica. Por esse motivo, a cientista 

política Jane Bennet propôs o conceito de materialismo vital como uma 

complementação e suplementação do materialismo histórico iniciado por Marx 

(2015, p. 223). Segundo esse pensamento, o que diferencia um objeto de outro é a 

intensidade vibratória da matéria que o forma. Vitalidade por ser considerada como 

“[…] a capacidade de coisas – comestíveis, matérias-primas, tempestades, metais – 

não só de impedir ou bloquear a vontade e as formas humanas, mas também de 

atuar como quase agentes ou forças com trajetórias, propensões, ou tendencias 

próprias" (BENNET, 2010, viii prefácio, tradução nossa).65 

 Para Bennet, não se trata de fundamentar uma visão holística de mundo, mas 

de assumir que não existem elementos neutros à ação do homem, principalmente 

quando se leva em consideração a atual época geopolítica em que vivemos, 

protagonizada pelo Antropoceno. Desta forma, a explicação geral de mundo seria 

orientada pela posição dos objetos, por uma categorização singular que o definiria 

como um corpo dentro de uma escala entre humano e não humano. Se formos 

capazes de compreender a realidade desta forma, abriríamos caminho para uma 

nova cosmovisão, conforme argumenta Bennet ao descrever hiperobjetos:  

 

[…] isso se formos de fato capazes de transcender a perspectivava 
provinciana pró-humano-conatus da qual nós capturamos o mundo. Se não 
formos, então uma boa pista poderia ser esticar e exercitar esse modos 
para abrir espaço para as perspectivas, ritmos, e trajetórias de um número 
maior de atores, isto é, para ter um sentido mais amplo do sistema 
operacional em que nós humanos confiamos (BENNET, 2015, p. 231, 
tradução nossa).

66
   

 

 Bennet deu alguns passos em direção à filosofia orientada por objetos. 

Podemos dizer que investigar e revelar as estruturas invisíveis que constituem nossa 

sociedade abre caminhos para a formulação de um novo entendimento pautado na 

relação processual sujeito-objeto. Nesse sentido, ao tecer uma relação sem costura 

entre vida e tecnologia, o design interativo acaba por consolidar uma conduta 

                                                 
65

 No original: “[…] the capacity of things - edibles, commodities, storms, metals - not only to impede 
or block the will and designs of humans but also to act as quasi agents or forces with trajectories, 
propensities, or tendencies of their own” 
66

 No original: "[…] if, that is, we are in fact capable of transcending the provincial pro-human-conatus 
perspective from which we apprehend the world. If we are not, then a good track might be to stretch 
and train those modes to take room for the outlooks, rhythms, and trajectories of a greater number of 
actants, to, that is, get a better sense of the “operating system” upon which we humans rely." 
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teórico-prática de trabalho. Observar a arte com esta consciência fundamenta um 

tipo de pensamento-ação no qual a palavra processo se torna um elemento 

fundamental para o entendimento e a tradução dos fenômenos do mundo. Uma 

visão que nos instiga a buscar novas alternativas materiais-estéticas para lidar com 

a realidade do tempo presente.   

 Os experimentos do The Immaterials Project estão aí para provar como a 

tecnologia invisível ocupa fisicamente o mundo, produzindo efeitos concretos para a 

vida das pessoas. A partir dos exemplos apresentados, podemos concluir que há 

uma mudança cognitiva em curso; no momento, ela se configura como uma 

condição de indistinção entre o que é da natureza do sujeito e o que é da natureza 

das coisas. Em tempos de IoT, humanos cumprem o papel de máquinas, máquinas 

cumprem o papel de humanos, e uma grande quantidade de dados trafega na rede.  

 Corpo e ambiente existem em uma relação coevolutiva. As informações 

capturadas do ambiente pela percepção se transformam em corpo, permanecendo 

num estado contínuo de presença. Como vimos, mesmo objetos aparentemente 

desprovidos de fisicalidade, como aqueles imaginados, ainda assim estão imersos 

na concretude do mundo como pensamento, emoções e sentimentos. Por fim, a 

divisão dicotômica visível x invisível, material x imaterial, não se sustenta se 

levarmos em consideração o estudo indisciplinar do corpomídia, assim como o 

pensamento relacionado ao tema das novas materialidades dos autores aqui 

apresentados. Talvez tenha chegado o momento de ativar novos vocabulários. 
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(Rafael Rosendaal)
1 

————— 

A vingança da melancia é que nem sempre ela vai ter gosto de melancia,  

assim como o morango não vai ter gosto de morango 

 

(Jorge Menna Barreto)
2
 

 

 

 Sobre a infraestutura envolvendo a arte contemporânea, o curador norte-

americano Nato Thompson listou os seguintes componentes:  

 

Em linhas gerais, as entidades conflitantes do mundo da arte consistem em 
museus com o sem coleção, espaços alternativos sem fins lucrativos, 
Pesquisa acadêmica em história da arte, programas de cultura visual, 
programas curatoriais, programas de estúdios acadêmicos, revistas (ambas, 
comercial e crítica), sessão de arte no jornal, galerias, editoras de livros, 
colecionadores, programas de suporte governamental, fundações com foco 
exclusivo nas artes, e fundações que têm recursos discretos para a arte. 
Elas também incluem artistas falidos, artistas que tem galerias, artistas que 
odeiam galerias, artistas que são acadêmicos, artistas que são 
administradores, críticos que escrevem em revistas, críticos que são 
acadêmicos e críticos que são bloggers. O mundo da arte também abarca 
espaços alternativos que são como galerias comerciais, espaços 
alternativos que se recusam a vender, espaços alternativos que são 
políticos, espaços alternativos que são experimentos de curta duração, 
comunidades de arte patrocinadas pela filantropia da esquerda, movimentos 
de mural, e as bienais globais (THOMPSON, 2011, p. 3, tradução nossa).

3
  

                                                 
1

 Poema nº 200 da série Haiku, de Rafael Rosendaal. Print screen. Disponível em: 
<https://www.newrafael.com/rr-haiku-200/>. Acesso em: 19 set. 2018.  
2
 Fala durante uma aula magna realizada no Instituto Tomie Ohtake.  

3
 No original: "In broad strokes, these conflicting entities in the art world consist of collecting and non-

collecting museums, alternative non-profit art spaces, academic art history studies, visual culture 

 

https://www.newrafael.com/rr-haiku-200/
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 É com esta constelação que as pessoas que trabalham com arte 

contemporânea têm que lidar em sua rotina. Faltou mencionar as redes de 

prestadores de serviço, técnicos e fornecedores, e também o pessoal da assessoria 

de imprensa, divulgação, programação e comunicação visual, alé do contador, do 

gerente do banco, dos advogados, do motoboy; e, como não poderia deixar de ser, 

não podemos nos esquecer do público fruidor e consumidor. Enfim, são muitos os 

fatores envolvidos na cadeia produtiva da arte, e é justamente para um 

entendimento da lógica que está por trás do mercado cultural que dedicamos a parte 

mais árida da tese.   

 A produção artística atual se constitui de formas híbridas, em processos de 

autoria coletiva e distribuição em rede. Não existe um local para a arte, no sentido 

que se entendia no passado, uma vez que houve uma mudança gradual em como 

as mídias são utilizadas, com novas interfaces que conectam pessoas e ambientes. 

 A questão aqui é o que significa para a arte estar inserida no mercado? Em 

primeiro lugar, é preciso ter clareza de que a arte sempre esteve inserida no 

mercado de sua época, sendo há muito tempo utilizada como elemento de troca. 

Esta relação foi se transformando e se complexificando na medida em que ambas as  

dimensões foram evoluindo e se imbricando, seja no circuito mainstream ou 

alternativo. Com a explosão da cultura visual e digital, a arte desdobrou seus modos 

de produção, difusão e fruição, enquanto o mercado tomou para si o princípio de 

valor agregado à estética, que acabou se mostrando lucrativo e se tornando uma 

potente fonte para extração de lucro. 

 Hoje, encontramos uma arte plural atuando em um mercado voltado ao 

neoliberalismo. O termo capitalismo tardio foi consolidado a partir da década de 

1970, com a publicação de Late Capitalism (1972), pelo economista e ativista belga 

Ernest Ezra Mandel. No livro, o autor faz uma revisão de seus trabalhos anteriores e 

                                                                                                                                                         
programs, curatorial programs, academic studio programs, magazines (both trade and critical), 
newspaper art sections, galleries, book publishers, collectors, government-supported programs, 
foundations that focus solely on the arts, and foundations that have some discretionary funding for art. 
They also include artists who are broke, artists who have galleries, artists who hate galleries, artists 
who are faculty, artists who are administrators, critics who write for magazines, critics who are faculty, 
and critics who are bloggers. The art world also encompasses alternative spaces that are like 
commercial galleries, alternative spaces that refuse to sell, alternative spaces that are political, 
alternative spaces that are short lived experiments, community art supported by left-leaning 
philanthropists, mural movements, and global biennials".  
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sinaliza o aparecimento de diferentes tipos de capitais, derivados das mais diversas 

atividades de trabalho. É quando surgem nomenclaturas como capital financeiro, 

capital humano, capital flutuante, capital de risco, capital de infraestutura, capital 

público, e por aí vai. Dá-se então início a um novo ciclo de superprodução que se 

soma ao advento da tecnologia, da globalização e da formação de conglomerados 

multinacionais. Além do imperativo econômico, a antropóloga argentina Paula Sibilia 

adverte que o capitalismo atual trata de  

 

[...] um regime histórico que precisa de certos tipos de sujeitos para 
alimentar suas engrenagens (e seus circuitos integrados, e suas prateleiras 
e vitrines, e suas redes de relacionamento via web), enquanto repele 
ativamente outros corpos e subjetividades (SIBILIA, 2008, p. 25).  

 

 Nossa proposta aqui é pesquisar como se articula a arte produzida no 

contexto do capitalismo tardio, um sistema que consolida o mercado como a base 

para toda a sua organização social, econômica e estética. Trabalhamos com a 

hipótese de que, para entender a situação da arte, é preciso compreender como se 

dão as regras de funcionamento do ambiente no qual ela está inserida, observando 

seu processo de constituição e alcance, assim como a maneira como ela opera. 

Dessa forma, procuraremos observar um tipo de arte que inova ao criar um mercado 

próprio, criando suas estratégias singulares para existir como tal.  

 Nesse recorte, que identificamos como a "situação" da arte, entraremos em 

algumas questões que consideramos centrais para o desenvolvimento do momento 

histórico que estamos vivendo, no que diz respeito aos seguintes fatores: a 

mercantilização do tempo, o fim das grandes narrativas, do fenômeno de estetização 

da produção contemporânea. Todos estes fatores acompanham a produção artística 

contemporânea e, por esse motivo, serão aqui levados em consideração. Após o 

levantamento destas frentes em tópicos, apresentaremos dois exemplos de 

manifestações artísticas que, a seu modo, criam uma economia própria. O primeiro é 

o projeto de financiamento crowdfunding encabeçado pela artista servia Marina 

Abramovic; seguido pelo sistema de vendas online do net artist brasileiro-holandês 

Rafaël Rozendaal, de quem apresentaremos algumas obras; por último, 

apresentaremos o restaurante-obra Restauro (2016), do artista brasileiro Jorge 

Menna Barreto.   
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 Vamos adentrar nestes trabalhos artísticos com um foco maior no 

levantamento dos elementos constituintes das cadeias produtivas destes três casos. 

Apesar de flertarmos constantemente com a crítica e com a estética, este não é o 

objetivo principal desta seção. Até porque não seria possível comparar a produção 

de significado, já que os exemplos trazidos possuem naturezas artísticas 

completamente distintas. 

 

 

#temporalidade 

  

 No livro 24/7 (2014), o pesquisador norte-americano Jonathan Crary fala do 

mercado estabelecido no que ele nomeia como capitalismo tardio, que corresponde 

à fase mais atual do sistema capitalista. Segundo ele, as engrenagens que 

movimentam este sistema não param, funcionando 24 horas por dia, 7 dias na 

semana, colocando ambos, corpos e máquinas, a serviço de um fluxo de produção e 

consumo contínuos. No capitalismo tardio, as novidades surgem sempre na forma 

de produtos, sejam objetos físicos ou serviços virtuais, que começam a agir no 

tecido social como um estilo de vida para rapidamente se tornarem “o padrão 

ontológico dominante ou exclusivo da nossa realidade social” (CRARY, 2014, p. 52).    

 A temporalidade 24/7 assume o tempo da máquina como o novo marcador do 

tempo social e pessoal, deixando para trás os tempos biológicos (dormindo, 

acordado) e naturais (dia, noite) que, até o início do processo de industrialização, 

regiam o ritmo da vida cotidiana. Para Crary, o único espaço da experiência humana 

que ainda não foi totalmente colonizado é o do sono, ainda assim, não faltam 

projetos (citando exemplos da indústria farmacêutica e bélica) para que, aos poucos, 

novas normas de conduta sejam estabelecidas, no intuito de otimizar o desempenho 

das pessoas. Nas palavras do autor, 

 

O 24/7 anuncia um tempo sem tempo, um tempo sem demarcação material 
ou identificável, sem sequência nem decorrência. Implacavelmente redutor, 
celebra a alucinação da presença, de uma permanência inalterável, composta 
de operações incessantes e automáticas. Inscreve-se num momento em que 
a vida comutes transformou em objeto da técnica (CRARY, 2014, p. 39). 

 

 Com relação aos hábitos de trabalho, se antes ser um workaholic era uma 

opção da qual algumas pessoas se orgulhavam, hoje se tornou a norma, fator que 
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estende a jornada de trabalho para casa, para o café, para os momentos de lazer, 

com disponibilidade absoluta para responder às demandas produtivas a qualquer 

hora do dia, da noite, no final de semana, nas férias. Estamos sempre plugados e à 

disposição da máquina produtiva, que não distingue mais o público do privado, o 

pessoal do profissional. Isso significa que não existe mais vida apartada do trabalho, 

agora peça fundamental de autoexploração para que as pessoas possam sustentar 

seus estilos de vida dentro do que o filósofo coreano Byung-chul Han (2015, p. 23) 

denomina como “sociedade do desempenho”. 

 O mundo que não dorme é um mundo sem sombra, sem segredos, sem 

sonhos; é um mundo permanentemente aceso, controlado à luz do racionalismo 

produtivo. O resultado disso? Uma sociedade cansada. Simples e unicamente 

porque, até o momento, o corpo biológico não se adaptou completamente ao ritmo 

imposto pelo 24/7. Assim, o corpo humano demonstra sua inadequação com sinais 

de stress e Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG). “Esta é a forma do 

progresso contemporâneo – o encarceramento e o controle implacáveis do tempo e 

da experiência" (CRARY, 2014, p. 49). 

 A “colonização sistêmica da experiência individual”, levantada por Crary 

(2014, p. 60), é ponto fundamental para a arte, já que ela atua exatamente no lugar 

da experiência, estando lá encubada a sua potência de transformação. Dividir o 

tempo em atividades multitarefa reduz a capacidade de aprofundamento 

contemplativo, criando um estado até ampliado de atenção, porém superficial, 

conforme aponta Han (2015, p. 33):  

 

Os desempenhos culturais da humanidade, dos quais faz parte também a 
filosofia, devem-se a uma atenção profunda, contemplativa. A cultura 
pressupõe um ambiente onde seja possível uma atenção profunda. Essa 
atenção profunda é cada vez mais deslocada por uma forma de atenção 
bem distinta, a hiperatenção (hyperattention). Essa atenção dispersa se 
caracteriza por uma rápida mudança de foco entre diversas atividades, 
fontes informativas e processos. E visto que ele tem uma tolerância bem 
pequena para o tédio, também não admite aquele tédio profundo que não 
deixa de ser importante para um processo criativo.  

 
 Quando o corpo é dominado por um tempo anestésico e monetizado, ele inibe 

o espaço da criatividade, afetando diretamente a percepção que temos do mundo e 

comprometendo o processo de subjetivação. A contemplação profunda diz respeito 

a um tempo necessário para o desbravamento do terreno da sombra, da penumbra, 

que corresponde às coisas não óbvias, escondidas em camadas perceptivas que 
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agregam outras intensidades para a experiência vivida. A claridade operacional 

maquínica 24/7 impede que estas camadas sejam adentradas, ofuscando-as. Por 

outro lado, "apesar de todo o seu desempenho computacional, o computador é 

burro, na medida em que lhe falta a capacidade para hesitar” (HAN, 2015, p. 54).  

 Sob o ponto de vista do estudo das mídias, e como contraponto aos autores 

apresentados, o teórico finlandês Jussi Parikka utiliza o trabalho dos artistas 

Jonathan Kemp, Ryan Jordan e Martin Howse como forma de investigar a 

temporalidade de obras de arte que utilizam a matéria em seu estado natural: 

 

[…] o projeto dos três artistas, incluindo o Crystal World, referem-se a dois 
tipos de espaço: o espaço que habitamos como corpos orgânicos inseridos 
não apenas dentro de uma determinada orientação arquitetônica e de 
controle e também o espaço em relação a camada tecnológica, 
fenomenologicamente invisível, mas absolutamente real (PARIKKA, 2016, 
p. 422).  
 

 Ao afirmar a matéria bruta, os exemplos trazidos por Parikka (2016) também 

apontam para as condições em que a tecnologia é fabricada, usada e descartada, 

levando em consideração os interesses político-econômicos estabelecidos nesse 

processo, “e isso significa métodos artísticos cientes da longa cascata de relações 

materiais nas quais a prática artística se impõe” (PARIKKA, 2016, p. 423). Em sua 

análise, ele levanta dois conceitos importantes para o estudo da materialidade na 

arte: o tempo profundo e o substrato material. O primeiro diz respeito ao tempo da 

materialidade das mídias minerais de longo prazo, como o tempo geológico, que é 

necessário para a composição do lítio em sua forma bruta, por exemplo. Já o 

substrato material concerne às camadas que compõem esse tempo profundo e que 

corresponde à materialidade das obras de arte.  

 Ao adentrar nas camadas temporais e geográficas da matéria, acenamos 

para um tipo de manifestação artística que difere daquilo que existe no mercado e 

que classificamos até então como arte, em método, conteúdo e forma. Sobre o 

alcance desta prática, Parikka finaliza seu texto afirmando que “qualquer ruptura, 

falha ou disfuncionalidade pode abrir uma fenda capaz de nos transportar, através 

dos canais de logística, para o global; e para as entranhas da terra, até o substrato, 

e ainda mais profundo” (PARIKKA, 2016, p. 436).    
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 Dentro daquilo que denomina como geologia abstrata, o artista norte-

americano Roberth Smithson 4  entende que tanto a mente quanto a terra se 

encontram em um estado permanente de erosão. Smithson é conhecido por seus 

earthworks, que consistem em esculturas de grandes proporções produzidas em 

meados da década de 1970 no solo terrestre. Segundo o artista, a arte teria um 

importante papel na organização da corrosão, mental e ambiental, através da 

criação de novos padrões estéticos, ou seja, através da arte conseguimos 

compreender o mundo em constante mutação. Ele também argumenta que, mesmo 

com o crescente uso da tecnologia e da indústria na arte, a partir das décadas de 50 

e 60, importantes artistas buscaram diferenciar seu trabalho do objetivismo das 

máquinas, até como uma forma de resistência. 

 Para o curador norte-americano Nato Thompson (2010, p. 2), a arte 

contemporânea – sobretudo nos segmentos da videoarte, dança e performance – 

tem aparentemente travado uma luta contra a temporalidade do presente, sendo 

facilmente reconhecida pelo seu comportamento devagar, longo, de uma lentidão 

quase tediosa. Como forma de resistência, a arte confronta a lógica do tempo de 

consumo imediato do capitalismo, já que pressupõe um tempo estendido para sua 

apreciação. Nesse sentido, os museus oferecem ao público oportunidades de 

experimentar o corpo no espaço, um ato aparentemente óbvio, mas cada vez mais 

raro em nossa sociedade. Só que não nos damos conta de que mesmo essa 

lentidão passa a ser um produto a ser consumido e também uma forma de 

comportamento. Ele compara a experiência de ir ao museu a cápsulas vendidas 

como pequenos momentos, como um SPA que dá um pequeno alívio ao peso do 

viver, sem que nenhuma mudança estrutural tenha sido de fato acionada.  

 Quando a arte foca na eficiência de um objeto, ela perde a sua temporalidade 

em proveito da sua utilidade, o que de certa forma acaba separando-a do seu 

processo de constituição como uma materialidade do tempo profundo e 

fragmentando sua existência a uma única camada de substrato material. 

Percebemos o quão fundamental esta questão do tempo é para a arte 

contemporânea, principalmente porque, como vimos, estamos passando por um 

processo histórico de adequação do tempo biológico para o tempo produtivo da 

máquinas. Estes são os motivos que fazem com que a privatização e a 

                                                 
4
 Site oficial disponível em: <https://www.robertsmithson.com/>. Acesso em: 22 set. 2018. 

https://www.robertsmithson.com/
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mercantilização do tempo se tornem assuntos nevrálgicos para a arte. Que chance 

teria então a sutileza poética dentro da “'economia da atenção’ 24/7 do século XXI”? 

(CRARY, 2014, p. 89).5 

 

#narrativa 

  

 Através de uma abordagem sociocultural, o antropólogo argentino Néstor 

García Canclini faz uma análise daquilo que ele define como arte pós-autônoma, 

retratando o momento em que a arte deixa de cumprir um papel transgressor e 

passa a explorar outras camadas narrativas, atuando fora do ambiente que o 

sociólogo francês Pierre Bordieu denominou como campo da arte (BOURDIEU, 

1992): 

 

Com este termo [arte pós-autônoma], refiro-me ao processo das 
últimas décadas no qual aumentam os deslocamentos das práticas 
artísticas baseadas em objetos e práticas baseadas em contextos até 
chegar a inserir as obras dos meios de comunicação, espaços urbanos, 
redes digitais e formas de participação social onde parece diluir-se a 
diferença estética (CANCLINI, 2012, p. 24, itálicos do autor). 

 

 Em um contexto compreendido como o fim do relato social, Canclini 

argumenta que a queda do Muro de Berlin, em 1989, pode ser considerada como o 

último grande relato da humanidade, o de uma sociedade global homogênea 

totalmente centrada no poder dos EUA, narrativa que é superada após o atentado 

ao World Trade Center, em 2011. Com a queda das torres gêmeas, inicia-se um 

novo período da história, marcado por uma reconfiguração geopolítica de 

interdependência econômica e pluralismo cultural. É importante ressaltar que o fim 

do relato não significa sua ausência, mas a impossibilidade de abarcar a 

complexidade e diversidade dos eventos que constituem a realidade em uma única 

linha narrativa. Dessa forma, a arte acaba se perdendo em meio a uma enxurrada 

de relatos discordantes e/ou dispersos. Conforme complementa o autor, 

 

                                                 
5
 'Economia da atenção’ é um termo utilizado por Eric Schimidt, o criador da Google. 
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De um lado, muitos movimentos artísticos deixaram de se interessar pela 
autonomia ou interagiram com outras áreas da vida social - o design, a 
moda, a mídia, as batalhas políticas imediatas. De outro, caducaram os 
paradigmas que continham as peripécias socioeconômicas, e as promessas 
de revolução e bem-estar ficaram no chão. […] A arte perde sua autonomia 
por diferentes vias. A mais conhecida é a inserção em um mercado artístico 
de grande escala […], com regras heterônomas, às vezes semelhantes às 
de circuitos de bens comuns. Esse mercado estende-se dos recintos de 
consagração ocidental - Nova York, Londres e Berlin – para a China, Rússia 
e Emirados Árabes. Misturam-se economias capitalistas ou mistas, regimes 
autoritários e democráticos. Os mistérios da arte transmutam-se em 
segredos dos leilões, os preços das obras são comparados como o preço 
do bônus, das ações das Dow-Jones (CANCLINI, 2012, p. 29).  

 

 Em 1984, o filósofo e crítico de arte norte-americano Arthur Danto anunciou o 

“fim da arte”, no sentido de que a narrativa linear que costurava as tendências e 

movimentos artísticos, compondo a linha do tempo da história da arte, havia se 

findado. Segundo ele, a partir da década de 1980, a arte torna-se plural, não 

podendo mais ser identificada por um modo único de existir. “Se todos tomam uma 

direção diferente, não existe mais uma direção na qual uma narrativa pode apontar" 

(DANTO, 1997, p. 128, tradução nossa).6 Não é que a história deixe de existir, o que 

muda é o modo como estávamos habituados a contá-la, que agora pressupõe uma 

concepção narrativa não progressiva, já que a diversidade de eventos da 

contemporaneidade não pode ser enquadrada por uma única visão de mundo.  

 Por conta disso, os trabalhos de arte produzidos a partir da década de 1960 

passam a ter pouquíssimas características comuns, tornando incerta a análise 

comparativa entre as obras, no sentido de se tentar definir o que é arte e o que não 

é. Danto (1997) considera que manifestações se tornam artísticas quando agregam 

a si um significado que possa vir a ser posteriormente interpretado, e que o papel da 

crítica se concentraria na prática de “(i) determinar o que é o conteúdo e (ii) explicar 

como o conteúdo é apresentado” (DANTO, 1997, p. 130, tradução nossa)7. Em meio 

à multiplicidade de narrativas, esta seria uma maneira para distinguir e, assim, tentar 

compreender a produção artística contemporânea. Essa leitura se encaixa naquilo 

que Canclini definiu como perspectiva antropológica: 

 

Para definir a arte é necessário observar o comportamento dos artistas e 
ficar atento a como eles o representam [...]  Os estudos históricos, 

                                                 
6
 No original: "If everyone goes off in different directions, there is no longer a direction toward which a 

narrative can point”. 
7
 No original: "(i) determine what the content is and (ii) explain how the content is presented.” 



66 

 

antropológicos ou estéticos reformularam-se no sentido de repensar a 
condição das artes em relação à situação – também indecisa - do 
patrimônio, dos artesanatos, da mídia, da organização das cidades e do 
turismo. As artes reconfiguram-se em uma interdependência com esses 
processos sociais, como parte de uma geopolítica cultural globalizada 
(CANCLINI, 2012, p. 46).  

 

 Apesar de ter seu fim decretado, tanto a arte quanto o relato continuaram 

existindo, porém de uma outra forma. Na hipermodernidade, as mídias digitais 

trouxeram uma nova forma de relato instantâneo e a multiplicação de narrativas 

sobre si mesmo em tempo real. São autobiografias instantâneas publicadas nas 

redes sociais, na qual é escolhido o jeito como aparece e o recorte da história que 

será contada. Todos os dias milhares de narrativas como essa são criadas, 

compartilhadas, para na mesma velocidade serem esquecidas. No dia seguinte, tudo 

se repete. A necessidade de se mostrar é tanta que se cria a sensação de que os 

eventos são concretizados somente após serem postados nas redes, numa 

enxurrada de imagens com pratos de comida, festas, viagens e afins.    

 Tornar público um relato sobre a própria vida não é um fenômeno recente, as 

autobiografias e os autorretratos acompanham a história da arte, e fazem isso há 

muito tempo. Este tipo de relato pessoal acontecia geralmente quando pessoas 

importantes revelavam detalhes de sua vida privada, trazendo informações que 

tocavam a curiosidade das pessoas. Acontece que, hoje, o culto à celebridade 

ganhou proporções astronômicas, se estendendo para esfera da vida comum. 

Munidas com seus dispositivos, muitas pessoas passam o dia compartilhando 

momentos banais de suas rotinas, desbancando por completo qualquer 

diferenciação entre o que um dia foi instituído como público e como privado. A 

diferença encontrada no relato pessoal contemporâneo reside na falta de 

compromisso com a veracidade dos fatos. Vale tudo nesse sistema (filtro, 

photoshop, montagem, perfil falso, anonimato, fake news etc.), desde que a 

aparência esteja boa e que o conteúdo agrade. Assim, a aceitação do outro é 

revertida imediatamente em likes, que acabam se tornando determinantes para a 

valoração da influência digital daquela pessoa, ou seja, o poder que ela tem de 

movimentar a economia da atenção. Sibilia pontua esta questão da seguinte forma:  

 

Uma consideração habitual, quando se examinam esses estranhos 
costumes novos, é que os sujeitos neles envolvidos “Mentem" ao narrar 
suas vidas na web. Aproveitando vantagens como a possibilidade do 
anonimato e a facilidade de recursos que oferecem as novas modalidades 
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de mídias interativas, os habitantes desses espaços montariam espetáculos 
de si mesmos para exibir uma intimidade inventada. Seus testemunhos 
seriam a rigor falsos ou hipócritas: não autênticos (SIBILIA, 2018, p. 29). 

 
 Estas celebridades comuns podem ser consideradas como artistas de si 

mesmos, carregando nas mãos seus dispositivos para criação, manipulação e 

multiplicação de imagens. “O eu que fala na internet é ao mesmo tempo autor, 

narrador e personagem” (SIBILIA, 2008, p. 31). Ele domina por completo todas as 

etapas da cadeia produtiva da ficção documental de sua própria vida, fazendo uso 

principalmente das linguagens do audiovisual e da escrita. Esta narrativa pessoal, 

por fim, ganha o mundo e passa a habitar o imaginário comum, firmando a relação 

deste eu com os outros milhares de eus, num misto de ficção e realidade, 

confirmando também a tese sobre o relato social polifônico proposto por Canclini. 

 Do ponto de vista do estudo das mídias, entramos na esfera da narrativa  

transmídia, também conhecida como storytelling, que compreende um novo tipo de 

narrativa com a capacidade de ser recortada e difundida em múltiplos formatos sem 

que se perca o fio condutor da narrativa inicial. O termo foi lançado em 2006 pelo 

artista e designer norte-americano Stephen Erin Dinehart 8 , criador do VUP 

(viewer/user/player), sendo comumente utilizado no universo dos games e com 

implicações mercadológicas (IACOBACCI, 2008). Os trabalhos de storytelling são 

intencionalmente elaborados por seus criadores no intuito de serem colaborativos, já 

que o público se torna coautor dos acontecimentos, com autonomia de consumo. 

Este fenômeno é fruto da revolução tecnológica, podendo ser entendido como uma 

nova maneira de contar estórias fragmentadas em ambientes digitais.   

 Quando é trazido para a arte, o termo transmídia é geralmente empregado 

para designar as novas possibilidades de criação e de interatividade em ambientes 

digitais. Os artistas sempre utilizaram os recursos de seu tempo, então nada mais 

natural do que a exploração das mídias emergentes e do ciberespaço na 

hipermodernidade. Falamos do uso de websites, plataformas digitais, QRcodes, 

aplicativos, live streaming, geolocalização por satélite, redes Wi-Fi, smartphones, 

apenas para citar alguns exemplos. Os processos transmidiáticos não excluem a 

utilização de elementos analógicos na composição narrativa, conforme veremos um 

pouco mais adiante no tópico #neen, através do trabalho de Rafaël Rozendaal.   

                                                 
8
 Site oficial disponível em: <https://www.narrativedesigner.com>. Acesso em: 29 set./ 2018. 

https://www.narrativedesigner.com/
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#capitalismo_artista  

  

 Para tratar do processo de estetização do mundo, os pesquisadores 

franceses Jean Serroy e Gilles Lipovetsky desenvolveram o termo capitalismo artista 

ou criativo transestético. Ambos são professores na Universidade de Grenoble, na 

França, e tem uma longa parceria com publicações de seus estudos sobre a 

formação da cultura na atualidade, que corresponde a um período da historia que 

eles entendem como hipermodernidade. O discurso dos autores te haver com, 

 

[…] um novo modo de funcionamento que explora racionalmente de 
maneira generalizada as dimensões estático-imaginarias-emocionais tendo 
em vista o lucro e a conquista de mercados. O que daí decorre é que 
estamos num novo ciclo marcado por uma relativa desdiferenciação das 
esferas econômicas e estéticas, pela desregulamentação das distinções 
entre o econômico e o estético, a indústria e o estilo, a moda e a arte, o 
divertimento e o cultural, o comercial e o criativo, a cultura de massa e a alta 
cultura: doravante, nas economias da hipermodernidade, essas esferas se 
hibrideza, se misturam, se curto-circuitam, se interpenetram (LIPOVETSKY; 
SERROY, 2015, p. 14). 

 

 O capitalismo artista organiza um pensamento que vinha sendo desenvolvido 

em publicações anteriores, nas quais foram lançados os conceitos de cultura-mundo 

(2011) e tela global (2010). Para eles, a hipermodernidade celebra um ponto em que 

a estética deixa de ser contemplativa e passa a ser um potente agregador de valor, 

tornando-se um diferencial decisivo para circulação e consumo de mercadorias, em 

um contexto no qual bens de consumo e serviços são estilizados com a intenção de 

se criar uma relação afetiva com aquilo que é consumido. Dessa forma, na cultura 

do look e das aparências, o desejo de compra é estimulado muito mais pelo apelo 

visual do que pela sua função utilitária e/ou o conteúdo do produto.  

 Segundo a análise dos autores, o processo de estetização no mundo pode 

ser dividido em quatro momentos históricos: o primeiro seria o da arte como um 

ritual presente em culturas primitivas, cuja produção atuava simbolicamente; o 

segundo, a estetização aristocrática, utilizada pela elite como forma de assegurar o 

seu poder através de uma conduta estética comportamental; o terceiro é classificado 

como a estetização moderna, um tipo de estética que somatiza os hábitos da elite 

cultural e das manifestações ritualísticas com a esfera da vida comum; o quarto se 

refere ao ponto em que chegamos, no que eles nomeiam como a era transestética, 
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cujas narrativas se manifestam de forma transmidiática, num mundo cada vez mais 

dominado por imagens produzidas e compartilhadas em telas nos mais variados 

devices. A dinâmica das redes e a midiatização ininterrupta da realidade abriram 

essa esfera do trans, em que os meios se atravessam e fica cada vez mais difícil 

identificar as mídias envolvidas. 

 A era transestética diz respeito à junção entre a arte e o mercado. No interior 

da cadeia produtiva da arte, embora  sejam levantadas questões políticas e éticas 

nos processo de criação, seus modos de produção e circulação acabam agregando 

ao fazer artístico o status de uma mercadoria destinada ao consumo. Portanto, a 

multiplicação das narrativas visuais aliada a um modo de produção mercantil tornou 

praticamente impossível distinguir limites entre a arte e o entretenimento, conforme 

comentam Lipovetsky e Serroy:  

 

Com o desenvolvimento do capitalismo artista, as fronteiras tradicionais que 
separavam cultura e economia, arte e industria se esfumaram: a cultura 
torna-se uma industria mundial, e a industria se mistura com o cultural. A 
economia está cada vez mais na cultura, e esta na economia: à 
economização crescente da cultura corresponde a culturalização da 
mercadoria. Não são mais as artes, apenas, tradicionais o novas, que 
constituem a cultura, mas todo nosso ambiente comercial de lazeres, de 
espetáculos e de comunicação (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 263). 

 

 O ambiente, que antigamente resguardava um lugar para a construção crítica, 

vai se enfraquecendo na medida em que é colonizado pela lógica mercantil. Isto se 

dá porque o imperativo econômico se expandiu para todos os setores da sociedade, 

inclusive o da arte. Em muitos casos, o “sucesso” de projetos e programas é 

avaliado de acordo com o volume de público atingido e não necessariamente por 

seu grau de complexidade. Esse processo de quantificação passa a ser considerado 

como um indicador de eficiência. Por conta disso, ser um artista “vendido" se tornou 

sinônimo de êxito profissional e é nesse sentido que a arte como forma de 

conhecimento perde sua potência para uma máquina promocional a serviço do 

marketing, das compras, do turismo e dos valores hedonistas construídos na 

hipermodernidade. A arte e o mercado se tornaram inseparáveis, até mesmo nos 

circuitos independentes, que acabam replicando em seus ambientes de ação uma 

lógica utilitária carregada com as mesmas patologias encontradas no sistema de 

hiperconsumo. Nas palavras de Thompson, 
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Agora que a informação se tornou uma commodity e os códigos de 
propaganda penetraram fundo na essência do que significa comunicar, nós 
não podemos mais fingir que a arte permanece magicamente fora desta 
lógica. Embora seria lindo se o gesto pudesse de alguma forma escapar 
dessa armadilha da produção cultural,  o museu e a galeria não são zonas 
seguras imunes do poder capital (THOMPSON, 2010, p. 4, tradução 
nossa).

9
    

 

 O pensamento gerencial-administrativo do neoliberalismo passou a dominar 

todas as esferas da sociedade, em um nível de organização e controle jamais vistos, 

ao mesmo tempo que a estética passa a protagonizar as mais diversas áreas do 

trabalho cognitivo. Nesse cenário, ser criativo torna-se praticamente uma obrigação. 

A noção do artista como um sujeito criador se generaliza num ambiente em que 

todos são artistas e tudo é artístico. Ao mesmo tempo que atividades econômicas 

ganham um toque gourmet para parecerem exclusivas. No capitalismo,  artista deixa 

de ser uma profissão para dar lugar à adjetivação de produtos e serviços que 

clamam por um plus estético para atrair o desejo de consumidores. Dessa forma, 

atividades de cunho comercial se apropriam de um discurso estético criando para si 

um lado “artístico” como uma estratégia de diferenciação de marca, conforme 

também descreve Sibilia:  

 

Tanto na internet quanto fora dela, hoje a capacidade de criação é 
sistematicamente capturada pelos tentáculos do mercado, que atiçam como 
nunca essas forças vitais e, ao mesmo tempo, não cessam de transformá-
las em mercadorias. Assim, o seu potencial de invenção costuma ser 
desativado, pois a criatividade tem se convertido no combustível de luxo do 
capitalismo contemporâneo: seu “protoplasma" […] (SIBILIA, 2008, p. 10). 

 

 Na visão do economista canadense Don Thompson (2008, p. 2, tradução 

nossa), “no mundo da arte contemporânea, branding pode substituir o julgamento 

crítico […]”.10 O autor realizou um estudo, publicado em 2008, sobre o mercado de 

arte, em que analisa como foi possível que um trabalho do artista inglês Damien 

Hirst tenha sido vendido pela bagatela de U$ 12 milhões, o maior valor já pago por 

uma obra de arte de um artista vivo. Thompson se diz interessado no entendimento 

da alquimia por trás da valorização de um trabalho de arte contemporânea avaliado 

                                                 
9
 No original: "Now that information has become a commodity and advertising codes have penetrated 

the very essence of what it means to communicate, we can no longer pretend that art remains magical 
outside this logic. While it would be wonderful if the gesture could somehow scape this trap cultural 
production, the museum and gallery are no safe-zones immune from capital power.” 
10

 No original: "in the world of contemporary art, branding can substitute for critical judgment […].” 
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em cifras milionárias. Além do perfil do artista, do galerista Charles Saatchi, e do 

merchant Lary Gagosian, Thompson traça também o perfil do comprador, o 

milionário norte-americano Steve Cohen, cuja compra da obra de Hirst representa 

algo em torno de cinco dias úteis de um ganho mensal de U$ 500 milhões. Para os 

super-ricos, esse tipo de transação é motivada por um jogo que promove “[…] 

publicidade e distinção cultural como prêmio” (THOMPSON, 2008, p. 7, tradução 

nossa)11 para os compradores.  

 Thompson (2008, p. 10, tradução nossa) indica que “a definição mais fácil é 

que arte contemporânea é aquela vendida pelas principais casas de leilão que 

vendem arte contemporânea”12, referindo-se apenas a trabalhos não tradicionais 

bidimensionais em tela ou papel e esculturas cuja produção é posterior  a década de 

70. Existe uma insegurança neste mercado que se deve em parte ao fato de 85% da 

produção de arte contemporânea ser considerada irrelevante. Ao supervalorizar uma 

obra, ela automaticamente se aproxima dos 15% relevantes, agregando a si um 

lugar de pertencimento e uma certa estabilidade. O artista contemporâneo é mais 

“quente" que “intenso”, tipo um produto da moda. “Você não é ninguém na arte 

contemporânea enquanto não se tornar uma marca” (THOMPSON, 2008, p. 12, 

tradução nossa).13  

 O conceito de branding é comumente utilizado em estratégias de marca para 

a valoração de produtos. Este trabalho de marketing diferencia pelo preço o produto 

de uma marca especifica em detrimento de outras genéricas ou similares que se 

encontram no mercado. Thompson alega que a arte de marca utiliza o termo da 

mesma maneira, sendo este um fator determinante na diferenciação da arte que é 

vendida por certas casas de leilão em relação aos produtos de seus rivais. Na 

maioria das transações, o valor da obra é quem ganha destaque na notícia, 

enquanto as informações sobre galeria de origem, o nome do artista ou a técnica 

utilizada aparecem depois, mais como uma curiosidade complementar. Quanto mais 

um super-rico paga pelo trabalho, mais status social ele adquire ou, nas palavras do 

autor: 

 

                                                 
11

 No original: “[…] publicity and cultural distinction as the prize." 
12

 No original: "The easiest definition is that contemporary art is what is sold by major auction houses 
in contemporary art sales." 
13

 No original: "You are nobody in contemporary art until you have been branded”.  
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A motivação que leva o consumidor a dar um lance numa casa de leilão, ou a 
comprar de um negociante de marca, ou preferir a arte que tenha sido certificada por 
ter sido exibida em um museu de marca, é a mesma motivação que leva a compra 
de outros produtos de marca. Mulheres compram uma bolsa Louis Vuitton pelas 
coisas que isso diz sobre elas. A bolsa é facilmente reconhecível por outros, se 
distinguindo pela cor marrom, bordas de couro dourado, e o design de um floco de 
neve. A mulher que não tem certeza se seus amigos irão identificar este simplismo 
pode escolher uma bolsa com “Louis Vuitton” escrita em letras garrafais. Homens 
compram relógios Audemars Piguet com seus quatro mostradores e pulseira de pele 
de lagarto mesmo sem amigos reconhecerem ou perguntar o nome da marca. Mas a 
experiência e a intuição dizem a eles que aquela é uma marca cara, e eles vêem 
quem está usando como uma pessoa com riqueza e gosto independente. A mesma 
mensagem é entregue por uma serigrafia de Warhol na parede ou uma escultura de 
Brancusi na entrada principal (THOMPSON, 2008, p. 13, tradução nossa).

14
 

 

 É curioso notar que grande parte das instituições de arte também se 

posiciona como marca, caso do MoMA, da Tate Gallery, do Pompidou etc. Artistas 

que passam por estes espaços têm automaticamente seu trabalho valorizado. Por 

outro lado, não é fácil para um artista conseguir tornar seu nome uma marca. É a 

essa alquimia que nos referíamos há alguns parágrafos, a como um artista 

emergente se transforma em Damien Hirst. Por mais estranho que pareça, é a 

marca do galerista que agrega valor ao trabalho de quem está começando, não o 

julgamento estético do comprador. A partir do momento em que o artista se torna 

uma marca, seu trabalho passa a ser legitimado pelo mercado, independente do que 

seja produzido. Este é o momento em que as cláusulas contratuais de compra e 

venda de suas obras deixam de ser unilaterais, beneficiando o artista de marca na 

negociação com o seu merchand.  

 O valor negociado por obras de arte nada tem a ver com seu custo material 

ou o tempo dispensado na produção da obra. Tampouco é calculado pelas 

narrativas produzidas pela academia e/ou pela crítica, já que muitas vezes um 

mesmo trabalho pode ser considerado excelente por uma e ser amplamente 

rechaçado pela outra. Para quem negocia arte, o que determina o tamanho de um 

artista são os preços de suas obras. Isso tem mais a ver com consistência de 

                                                 
14

 No original: "The motivation that drives the consumer to bid at a branded auction house, or to 
purchase from a branded dealer, or to prefer art that has been certified by having a show at a branded 
museum, is the same motivation that drives the purchase of other luxury consumer goods. Women 
purchase a Louis Vuitton handbag for all the things it may say about them. The handbag is easily 
recognized by others, distinguished by its brown color, gold leather trim, and snowflake design. A 
woman uncertain as to whether her friends will recognize this symbolism can choose a bag with "Louis 
Vuitton" spelled out in block capital letters. Men buy an Audemars Piguet watch with its four inset dials 
and lizard-skin band even though their friends may not recognize the brand name, and will not ask. 
But experience and intuition tells them it is an expensive brand, and they see the wearer as a person 
of wealth and independent taste. The same message is delivered by a Warhol silkscreen on the wall 
or a Brancusi sculpture in the entrance hall."  
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mercado do que com mérito ou qualidade artística, já que “[…] preço cria valor e a 

satisfação do comprador ao invés de refletir isso” (THOMPSON, 2008, p. 190, 

tradução nossa).15  

 A situação do mercado de arte no capitalismo artista nos sinaliza que, na 

verdade, a hiperarte não simboliza o cosmos, nem a transcendência do belo, 

tampouco a linguagem de uma determinada classe social, mas, sim, o triunfo da arte 

para o mercado. Na mesma moeda, a hipermodernidade cria ambientes de consumo 

que ultrapassam as mercadorias em si, concentrando-se cada vez mais na compra e 

venda de experiências estéticas. Nesse conglomerado imagético, certamente 

existem criações artísticas cujo objetivo é trazer conhecimento para além do 

entretenimento, mas na hora de produzir e difundir esbarram no mesmo ciclo vicioso 

do valor. Na hora de negociar um contrato com algum museu ou qualquer outra 

instituição cultural sem dúvida esses fatores serão levados em consideração. Fica 

então a dúvida sobre como é possível encabeçar um pensamento crítico em um 

sistema com tão poucas brechas. Que potência teria aquilo que produzimos hoje no 

mercado de arte? Afinal, se tudo pode ser adjetivado como arte, não é muito difícil 

deduzir que nada seja. 

 

 

#crowdfunding 

 

 O primeiro exemplo trata do procedimento adotado pela performer sérvia 

Marina Abramovic na captação de recursos para a construção do seu instituto, o 

Marina Abramovich Institute (MAI), em Hudson, EUA. Abramovic criou em 2013 uma 

campanha de arrecadação online a via crowdfunding, que funciona como um 

financiamento coletivo, utilizando a plataforma Kickstarter. Com o objetivo de 

construir a "casa do trabalho imaterial”,16 ela elaborou um plano de recompensa para 

os apoiadores do projeto, cada um de acordo com o valor doado. Nessa época, o 

trabalho da artista estava em alta, já que em 2010 o MoMA de Nova York havia 

                                                 
15

 No original: "[…] price creates value and buyer satisfaction rather than reflecting it.”  
16

 A página para doações encontra-se disponível em: 
<https://www.kickstarter.com/projects/maihudson/marina-abramovic-institute-the-founders>. Acesso 
em: 21 maio 2018. 

https://www.kickstarter.com/projects/maihudson/marina-abramovic-institute-the-founders
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organizado a coletânea The Artist is Present, cuja visitação atraiu um público 

presencial total de meio milhão de pessoas e rendeu também um filme documentário 

homônimo produzido pela HBO, lançado em 2012. Nesse trabalho, a performer 

permaneceu sentada na frente de estranhos por aproximadamente 700 horas, 6 dias 

na semana, 7 horas por dia, no que se configurou como um dos trabalhos de arte 

mais longos da história. Após longas filas de espera, cerca de 1.400 pessoas 

tiveram a oportunidade de sentar diante de, para o tempo de comunicação não 

verbal que achassem necessário com a artista.17 

 Marina Abramovic é mundialmente conhecida por suas performances 

duracionais, nas quais considera o tempo como a matéria que fundamenta o seu 

trabalho, quando extrapola os limites do corpo no tempo-espaço. A construção do 

MAI-Hudson pretendia acolher exatamente este tipo de ação, as quais seriam 

apresentadas ao público em um grande salão principal projetado especialmente para 

este fim, com capacidade para suprir todas as necessidades tecnológicas e 

espaciais específicas da performance art. O segundo andar seria dedicado à prática 

do The Abramovic Method "desenvolvida durante décadas de pesquisa em 

performance e arte imaterial” (site oficial MAI). 18  O método é composto por 

exercícios corporais que despertam a atenção e a sensibilidade, através da 

respiração, ações com o tempo extendido, concentração, contato com o outro, 

interação com cristais, entre outros. Quase como um ritual, a proposta do MAI 

estabelecia que os visitantes permanecessem no instituto durante 6 horas, sem 

celulares, relógio ou computadores, no intuito de pudessem  experimentar uma outra 

dimensão temporal.  

 Ambicioso, o projeto arquitetônico para a reforma do MAI-Hudson foi orçado 

em 21 milhões de dólares, sendo assinado pela gigante holandesa Office for 

Metropolitan Architecture (OMA), 19  uma renomada empresa de arquitetura 

especializada em projetos únicos sob demanda, que, além do viés econômico, diz 

levar em consideração os aspectos políticos e sociais para o aceite de seus 

empreendimentos. Durante uma aula pública de lançamento organizada pela 

                                                 
17

 Dados sobre The Artist is Present retirados de COTTER, Hollandd. 700-Hour Silent Opera Reaches 
Finale at MoMA. 30 de maio, 2010, The New York Times. Disponível em: 
<https://www.nytimes.com/2010/05/31/arts/design/31diva.html>. Acesso em: 5 jul. 2018. 
18

 No original: “developed over decades of research on performance and immaterial art”. Disponível 
no site official em: <https://mai.art/abramovic-method/>. Acesso em: 5 jul. 2018. 
19

 Site oficial disponível em: <http://oma.eu>. Acesso em: 5 jul. 2018. 

https://www.nytimes.com/2010/05/31/arts/design/31diva.html
https://mai.art/abramovic-method/
http://oma.eu/


75 

 

Graduate School of Design, na Harvard University, Abramovic reafirma que “o 

objetivo do MAI é proteger e preservar o legado intelectual e espiritual da arte da 

performance desde 1970 para o futuro, e irá servir como uma homenagem a arte 

duracional e imaterial.”20 

 A campanha de arrecadação na internet foi um sucesso. Em pouco tempo, 

4765 pessoas haviam colaborado com o projeto do MAI, ultrapassando a meta 

estipulada de 600 mil dólares americanos. A doação inicial partia de 1 US$, valor 

que dava direito a um abraço de Abramovic, porém diversas personalidades 

contribuíram com quantias mais generosas, caso do rapper Jay-Z e da cantora Lady 

Gaga. O projeto parecia andar bem, porém, em outubro de 2017, o site de notícias 

artnews21 divulgou que, na verdade, não havia sido arrecadado dinheiro suficiente 

para a realização da reforma do MAI-Hudson e que, provavelmente, o imóvel, 

comprado inicialmente por Abramovic com recursos próprios, seria colocado a venda 

num futuro próximo. O que seria feito com os mais de 2 milhões angariados na 

campanha?22     

 De acordo com o artnews, Marina Abramovic confirmou em uma fala na 

Serpentine Gallery, em Londres, que o projeto do MAI-Hudson estaria de fato 

acabado. Segundo ela, o fator econômico foi determinante, já que o custo inicial do 

projeto havia sido inflacionado para US$ 31 milhões. Sobre o dinheiro financiado 

coletivamente pelo Kickstarter, foi anunciado que não seria devolvido. Segundo a 

assessoria de Abramovic, estava claro na proposta que esta verba seria utilizada 

para cobrir os custos da fase um do projeto, ou seja, o design projetado pelo 

arquiteto Rem Koolhaas, da OMA, para a construção dos 33 mil m2.      

 O caso do MAI-Hudson demonstra com clareza um impasse existente entre 

processo e produto final, principalmente por conta do mal-estar gerado ao se 

especular sobre o que seria feito com o dinheiro. Isso porque, em campanhas de 

financiamento coletivo, quando um projeto não atinge seu objetivo, geralmente o 

                                                 
20

 No original: "MAI's aim is to protect and preserve the intellectual and spiritual legacy of performance 
art from the 1970's into the future, and will serve as an homage to time-based and immaterial art.” 
Disponível em: <https://vimeo.com/137585272, em 05/07/2018>. 
21

 Disponível em: <https://news.artnet.com/art-world/marina-abramovic-cancels-planned-rem-
koolhaus-building-1108310>. Acesso em: 22 maio 2018. 
22

 A assessoria de Marina Abramovic divulgou uma nota especificando os seguintes valores para as 
doações: Kickstartes bruto $596,667; doações na internet $39.156,83; doações de terceiros 
$152.184,67; serviços do OMA NY $142.167,00; Marina Abramovic $ 1.100.000,00. Disponível em: 
<http://www.vulture.com/2017/11/where-did-marina-abramovic-institutes-money-go.html>. Acess em: 
7 maio 2018. 

https://vimeo.com/137585272
https://news.artnet.com/art-world/marina-abramovic-cancels-planned-rem-koolhaus-building-1108310
https://news.artnet.com/art-world/marina-abramovic-cancels-planned-rem-koolhaus-building-1108310
http://www.vulture.com/2017/11/where-did-marina-abramovic-institutes-money-go.html
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dinheiro é devolvido aos seus colaboradores, o que não foi o caso do Maria 

Abramovic Institute. Até porque a etapa inicial de design foi cumprida.   
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Figura 13 - Print screen da página criada para o financiamento do MAI na plataforma kickstarter 
contendo a imagem do prédio de que seria reformado. Fonte: kickstarter. 
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Figura 14 - Imagens do projeto arquitetônico desenvolvido para o MAI-Hudson em 2012. Fonte: 
OMA©. 
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23

 Disponível em: <https://www.kickstarter.com/projects/maihudson/marina-abramovic-institute-the-
founders> Acesso em: 21 maio 2018. 

https://www.kickstarter.com/projects/maihudson/marina-abramovic-institute-the-founders
https://www.kickstarter.com/projects/maihudson/marina-abramovic-institute-the-founders
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 Após o projeto ser abortado, todo o material da campanha de financiamento 

coletivo foi eliminada do site da artista, que foi reconfigurado como se o projeto do 

MAI-Hudson nunca tivesse existido. Reformulado, o MAI agora se apresenta 

oficialmente como um "instituto itinerante"25 fundamentado no método de Abramovic. 

Por outro lado, a página do Kickstarter permanece no ar, onde aparece como um 

projeto de sucesso que cumpriu a sua meta, mesmo que as recompensas oferecidas 

não tenham sido quitadas e a artista ainda deva abraços, jantares etc. para os seus 

colaboradores.    

 O espaço idealizado por Abramovic para abrigar o seu instituto teve uma 

existência breve. Seu desenho arquitetônico detalhado, com atribuições específicas 

para cada m2 projetado, tornava real tudo aquilo que havia sido imaginado por ela 

para o MAI. Porém, sem dinheiro, o prédio, que se tornaria uma referência em arte 

imaterial e duracional, atualmente abriga pombos e acumula poeira. Sua cadeia 

produtiva foi interrompida e o projeto totalmente abandonado pelo proponente. 

Apesar do esforço coletivo, no final desse processo, milhares de apoiadores ficaram 

de mãos vazias e o MAI-Hudson não foi concretizado, deixando a arte imaterial 

desenvolvida por Marina Abramovic no não lugar em que ela sempre esteve.  

 Abramovic pode não ter conseguido tirar o MAI-Hudson do papel, mas sua 

ideia esteve presente, viva, graças a um financiamento coletivo, que, de certa forma, 

cumpriu sua meta com sucesso, ou melhor, cumprirá assim que ela distribuir os 

abraços devidos e quitar o débito pendente com os seus apoiadores. O que foi 

desenvolvido conceitualmente durante a campanha não será jogado fora, já que os 

fracassos também somatizam o processo de vida-obra de um artista. Talvez ela 

tenha precisado desta frustração para descobrir que, na verdade, seu método não 

depende de um espaço físico institucionalizado e que sua arte não precisa de uma 

“casa própria” para existir.   

  

                                                                                                                                                         
24

 Disponível em: <http://oma.eu/projects/marina-abramovic-institute>. Acesso em: 2 dez. 2018.  
25

 No original: “traveling institute”. Disponível em: <https://mai.art/about-mai/>. Acesso em: 11 jul. 
2018. 

http://oma.eu/projects/marina-abramovic-institute
https://mai.art/about-mai/
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#neen 

 

 Dentro daquilo que sublinhamos sobre o capitalismo artista, consideramos 

que o artista capitalista é aquele que propõe novas experiências estéticas a serem 

consumidas, estando antenado com as possibilidades de comunicação geradas 

pelas novas mídias. Com estratégias originais para se utilizar do mercado, esse 

artista conduz seu trabalho dentro do modelo econômico vigente. Na era da 

comunicação em rede, é cada vez mais difícil a sobrevivência de criações isoladas. 

Por isso, o artista capitalista tem sua cadeia produtiva bem resolvida, e é nela que 

cria, produz e distribui seu trabalho. Nesse sentido, estar bem resolvido significa 

remar com a corrente, encontrando e dominando meios de produção para que suas 

obras se tornem vendáveis, com grande repercussão de público e de crítica. 

 Assim é a net art de Rafaël Rozendaal26 (newrafael.com), brasileiro-holandês, 

nascido no Brasil em 1980, criado em Amsterdã, neto de um ditador que não 

conheceu (o Presidente Castelo Branco), filho de pais artistas que incentivaram seu 

caminho desde criança através do desenho, até se formar, em 2002, pela Academia 

de Arte de Maastricht, na Holanda. Seu trabalho foi em grande parte impulsionado 

pelo Neen, uma junção de jovens artistas da geração flash, anunciado pelos seus 

proponentes como o primeiro movimento artístico do século XXI. O movimento foi 

oficialmente lançado em maio de 2000, pelo artista grego Miltos Manetas27 e sua 

então companheira, a performer japonesa Mai Ueda, 28  em uma conferência e 

coletiva de imprensa realizada na Gagosian Gallery, em Nova York, EUA, com a 

produção de Yvone Force, da Art Production Fund.29  

 Manetas alega que o significado de Neen não pode ser descrito em palavras 

ou mesmo reproduzido em imagens, já que a maioria dos trabalhos se constitui a 

partir de narrativas emergentes, com um pé no absurdo, acoplando websites, 

animação, poesia, música, fashion e design. Neen consiste em um som sem sentido, 

cujo grafismo foi gerado por um programa de computador, como parte do projeto 
                                                 
26

 O conteúdo relativo ao trabalho deste artista foi publicado em uma outra reflexão sobre arte e 
consumo no artigo “Rafael Rozendaal: arte e consumo na cultura em fluxo” desenvolvida em parceria 
com Lucia Leão e publicada nos anais do Congresso Internacional em Comunicação e Consumo - 
COMUNICON, em 2018.  
27

 Site oficial disponível em: <timeline.manetas.com>. Acesso em: 29 set. 2018. 
28

 Site oficial disponível em: <maiueda.com>. Acesso em: 29 set. 2018. 
29

 Página oficial disponível em: <http://www.artproductionfund.org>. Acesso em: 26 set. 2018. 

http://timeline.manetas.com/
http://maiueda.com/
http://www.artproductionfund.org/
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Name 4 art, encabeçado pela empresa californiana Lexicon Branding, contratada 

pela volumosa quantia de U$ 100.000,00, valor patrocinado pela Art Production 

Fund, com a missão de batizar um movimento artístico do qual não se tinha uma 

definição exata do que era, mas que era possível sentir a sua existência 

intuitivamente. Assim nasceu o Neen, como uma marca, que só depois de lançada 

passou a agregar artistas colaboradores.    

 O movimento durou até 2004, funcionando como uma espécie de comunidade 

que artistas sem causa, autodenominados geração flash, empoderados pela 

expertise da programação de máquinas e interessados em produzir o que lhes 

viesse na veneta, sem nenhum compromisso em atender demandas de mercado ou 

em explicar o porquê daquilo que faziam. As ações sempre giravam em torno de 

Manetas, em grande parte sediadas no Electronic Orphanage (E.O.), um espaço 

cultural30 alternativo localizado em Los Angeles, EUA. Sua utilização era livre, desde 

que os artistas mantivessem o foco num tipo de produção estética que não 

remetesse a absolutamente nada da arte contemporânea. A única regra era tentar 

se manter o mais distante possível de práticas artísticas conhecidas.    

Foi Manetas quem enquadrou Rozendaal no movimento com a frase: “Nossa, 

você é muito neen".31 Em uma entrevista recente, ele conta que sequer sabia direito 

o significado daquilo, para logo depois se deparar com alguns princípios com os 

quais simpatizava, como a ideia de usar a internet como um espaço a ser explorado 

e não como uma ferramenta. “Neen era sobre pensamentos incompletos, e eu acho 

que a internet também é um lugar de pensamentos incompletos” (ROZENDAAL, 

2017),32 diferente, por exemplo, do abstracionismo, que carrega consigo um histórico 

por trás do produto final.     

 Atualmente, Rozendaal vive e trabalha em Nova York. Sem a necessidade de 

um estudio físico, ele continua tratando a internet como um espaço de possibilidades 

que requer tecnicamente apenas o seu computador para que ele possa produzir 

onde quer que esteja. Seu produto principal consiste na criação de websites que 

funcionam metaforicamente como um gás que ocupa de maneira disforme a 

programação do ciberespaço. Partindo da tela do computador, muitos dos websites 

                                                 
30

 Site oficial disponível em: <electronicorphanage.com>. Acesso em: 29 set. 2018. 
31

 No original: "Oh, you are very Neen” 
32

 No original: “Neen was about incomplete thoughts, and I think the internet is also a place of 
incomplete thoughts”. Fala extraída de uma entrevista com Rafael Rozendaal concedida a Lauren 
Studebaker para a rizhome.org, em 2017.  

http://electronicorphanage.com/
http://rizhome.org/
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se desdobram em outras linguagens e materialidades, em instalações audiovisuais, 

peças de tapeçaria, na escrita de (mini) poemas haiku, na veiculação de uma série 

de podcasts (com direito a loja virtual). Rozendaal é também o idealizador do 

BYOB 33  (bring your own beamer), que consiste na promoção de eventos não 

comerciais, em que artistas são convidados a exibir os seus trabalho com custo 

zero, num modelo DIY (do it yourself), durante uma única noite. Num formato meio 

de balada, o BYOB já rodou diversas cidades do mundo, lotando galpões em uma 

explosão visual.  

 

  

                                                 
33

 Site oficial disponível em: <http://www.byobworldwide.com>. Acesso em: 19 abr. 2018. 

http://www.byobworldwide.com/
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Figura 16 - Print screen de if no yes.com (2013), primeiro website vendido por Rafaël Rozendaal em 
um leilão de arte.
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 Disponível no site oficial do artista. 

Figura 15 - Print screen do Twitter 
de Rafaël Rozendaal divulgando a 
quantidade de acessos obtidos em 
seus websites em 2015.  
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Figura 17 - Print screen de abstract browsing. net (2014). Extensão do Chrome disponível para uso  
exclusivamente pessoal na Chrome Web Store. 
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 Disponível em: <https://chrome.google.com/webstore/detail/abstract-browsing/>. Acesso em: 2 out. 
2018. 

https://chrome.google.com/webstore/detail/abstract-browsing/
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Figura 18 - Imagem das peças de tapeçaria da exposição Abstract Browsing, realizada na Steve 
Turner Gallery, de 9 de janeiro a 6 de fevereiro de 2016, em Los Angeles (EUA).
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 Disponível em: <https://www.newrafael.com/abstract-browsing-at-steve-turner-los-angeles/>. 
Acesso em: 2 out. 2018. 

https://www.newrafael.com/abstract-browsing-at-steve-turner-los-angeles/
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Disponível em: <http://www.upstreamgallery.nl/news/463/new-haiku-book-and-exhibition-by-rafael-
rozendaal-at-material-zurich>. Acesso em: 2 out. 2018. 

Figura 19 - Print screens da 
conta do instragram de 
Rafaël Rozendaal, 
divulgando a exposição e 
lançamento de livro haiku, 
na livraria material, em 
Zurich (Suíça), de 23 de 
agosto a 7 de setembro de 
2018, com curadoria de Jan 
Steinbach.  

http://www.upstreamgallery.nl/news/463/new-haiku-book-and-exhibition-by-rafael-rozendaal-at-material-zurich
http://www.upstreamgallery.nl/news/463/new-haiku-book-and-exhibition-by-rafael-rozendaal-at-material-zurich
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Figura 20 - Print screen do website much better that this.com (2006).  
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Figura 21 - Imagem da exibição Much Better Than This, naTime Square, New York (EUA), em 
fevereiro de 2015. Foto: Michael Wells. 
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Figura 22 - Imagem de Much Better Than This, um dos trabalhos de Rozendaal selecionado para o 
Seoul Art Square, em 23 de maio de 2012, com curadoria de Lauren Corneel.  
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 Disponível em: <https://www.newrafael.com/times-square-midnight-moment/>. Acesso em: 2 out. 
2018. 

https://www.newrafael.com/times-square-midnight-moment/
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 Um projeto marcante da trajetória de Rozendaal é ifnoyes.com (2013) – 

coleção de Benjamin Palmer –, registrado como o primeiro website da história a ser 

comercializado para um colecionador como uma obra de arte. A venda aconteceu 

durante a exibição e leilão Paddles ON!, com curadoria de Lindsay Howard. O 

evento tinha como objetivo reunir alguns artistas digitais que representassem a nova 

geração da arte contemporânea. Trata-se de uma animação abstrata, programada 

com tons gradientes de vermelho, rosa, violeta e azul, cujas formas geométricas 

interagem com o cursor do mouse na medida em que é movimentado pelo usuário. 

A obra foi arrematada por U$ 3.500,00, tornando-se notícia na grande mídia.  

 O site oficial do artista reúne o conjunto de sua obra, totalizando 147 websites 

produzidos entre 2001 e 2015, dos quais 49 aparecem com o nome de algum 

comprador creditado.38 O período de maior produção foi de 2012 a 2014, com 41 

obras colocadas no ar, das quais 23 foram vendidas. O título das obras é o próprio 

domínio do site, que é também a sua localização na internet, uma ideia original de 

Manetas. Segundo Rozendaal, nomear as obras desse jeito dá ao trabalho um a 

noção de produto finalizado, tornando-o vendável. É importante destacar que, 

mesmo depois de vendidos, os websites permanecem públicos e gratuitos, sendo 

esta uma disposição garantida em cláusula contratual. Segundo Rozendaal, a 

propriedade da obra pode ser privada, porém o acesso a elas deve ser universal. 

Portanto, ao acessar os websites, os usuários encontram na aba superior da página 

informações sobre a propriedade e a autoria da obra, que podem ser conferidas em 

algumas das imagens que apresentaremos a seguir.  

 Em razão de seu pioneirismo neste tipo de mercado, Rozendaal acabou 

desenvolvendo um modelo de contrato específico para a negociação de net art, 

conforme acima mencionado, com cláusulas que normatizam questões sobre 

acesso, manutenção, duração etc. Nele, também fica acordado que o artista mantém 

o direito de exibir as obras e que, a partir do momento da compra, a 

responsabilidade pela renovação e a manutenção do domínio da página passa a ser 

do novo proprietário, que tem a obrigação de mantê-la no ar. O contrato foi 

registrado com o domínio artwebsitessalescontract.com (2011-2014), estando 
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 Dados coletados em novembro de 2015. 
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listado, da mesma maneira que todas as outras obras-sites, no site oficial do artista 

e disponível para download gratuito, podendo ser utilizado por artistas que tenham 

interesse em formalizar a compra/venda de seus trabalhos utilizando este modelo de 

negócio.  

 Em uma análise crítica publicada no jornal El País, Roberta Bosco e Estefano 

Caldana concluem que Rozendaal poderia ser considerado o filho digital de Andy 

Warhol. De fato, Warhol foi um artista pioneiro em trabalhar, com ironia e 

provocação, os aspectos de um novo tipo de arte submetida e indissociavelmente 

ligada a imperativos econômicos e ao mercado da arte. Quando lançadas, obras 

como Brillo Box (1964), que apresentava embalagens de caixas de sabão, 

provocaram reações enérgicas entre público e crítica. Quer dizer, quando a indústria 

de sabão em pó produz suas caixas isso não é arte, mas quando Warhol faz e 

coloca numa galeria é? Com relação a este questionamento, Danto defende a ideia 

de que, hoje em dia, é praticamente impossível distinguir um objeto de arte de um 

objeto comum. Ele alega que ambos, o Brillo Box da loja e o Brillo Box da galeria, 

podem ser consideramos como arte, já que arte nada mais é do aquilo que dá 

significado a algo. “[…] as questões que Warhol levanta são questões filosóficas, 

enquanto a arte comercial da caixa do Brillo apenas se esforça por meios retóricos 

para tornar Brillo preferível a outras barras de sabão” (DANTO, 1998, p. 142).39 O 

primeiro caso dá sentido ao produto Brillo, sua clareza e eficiência, já o segundo dá 

sentido a um fragmento da existência humana representada pelo cotidiano norte-

americano, ou seja, a peça da loja é uma arte de mercado e a peça da galeria é uma 

obra de arte. Se analisarmos as obras de Rozendaal sob essa perspectiva, podemos 

dizer que seu trabalho celebra as relações humanas e os valores da 

hipermodernidade, sendo este mais um motivo para o considerarmos um artista 

capitalista.   

Os websites de Rozendaal trazem significado e interatividade a ideias simples 

que, programadas em flash, ganham forma bidimensional, com cor e som. Seu 

trabalho mais antigo, whitetrash.nl (2001) – coleção de Jodi –, foi produzido quando 

ele tinha apenas 21 anos de idade, sendo exibido juntamente com mister nice 

hands.com (2001) em um evento realizado no Electronic Orphanage, a convite de 

                                                 
39

 No original: “[…] the questions Warhol raises are philosophical questions, whereas the Brillo box as 
a piece of commercial art merely strives by rhetorical means to make Brillo preferable to other soap 
pads” 
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Miltos Manetas. Essa foi a sua primeira exibição pública e também o momento em 

que aderiu ao movimento Neen.  

Desde o início da carreira de Rozendaal, é notável a evolução dentro da sua 

trajetória pictórica e temática, de animações mais figurativas que foram se 

complexificando em uma abordagem mais abstrata, passando por brincadeiras 

interativas como em nosquito.biz (2005) e jello time.com (2007) – coleção de 

Sebastien Ganay –, uma referência à história da arte em leduchamp.com (2008), 

coleção de Jan Aman, paisagens poéticas como em goodbye firewall.com (2011), e, 

recentemente, a criação de extensões para o navegador Google Chrome, que 

podem ser baixadas gratuitamente. A partir desse ponto, o trabalho de Rozendaal 

sai literalmente do seu próprio domínio para adentrar e interagir esteticamente com 

outros websites, são eles: text free browsing.com (2013), coleção de Nicole Thang, 

feito em parceria com Jonas Lund; essa ferramenta extrai o texto de qualquer 

website, deixando aparente apenas as imagens; e abstract browsing.net (2014), 

coleção do Stedelijk Museum, que transforma qualquer website em uma tela 

abstrata a partir do seu próprio layout.  

 É fato que seus websites são um fenômeno na internet, tendo alcançado a 

marca de 56.065.510 visualizações únicas apenas no ano de 2015, um número 

bastante expressivo e certamente lucrativo dentro da “economia da atenção" – ainda 

mais se levarmos em consideração que a somatória do público in loco dos 10 

museus mais visitados do mundo naquele mesmo ano totalizou 55.081.037.40 

 Porém, conforme mencionado anteriormente, a obra de Rozendaal não se 

restringe aos websites, uma vez que seus quadros digitais são comumente 

traduzidos para ambientes fora da internet, em exposições que acontecem em 

museus, galerias, bienais e também em espaços urbanos, como é o caso de much 

better than this.com (2006) – coleção de Almar & Margot van der Krogt. Trata-se de 

uma animação em que o enquadramento deixa aparente apenas duas bocas e 

queixos sem gênero definido, cujas faces mudam de cor toda vez que os lábios se 

beijam, ao infinito. O trabalho saltou do browser para ser exibido em ambientes 

urbanos em duas ocasiões: no The world’s biggest kiss (2012), na Seul Square, 

Coréia, no maior painel de led da Ásia, com 80 x 100 metros, dedicado 

                                                 
40

 Fonte disponível em: <http://www.theartpostblog.com/en/most-visited-museums-2015/>. Acesso 
em: 19 abr. 2018. 

http://www.theartpostblog.com/en/most-visited-museums-2015/
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exclusivamente para obras de arte, projeto produzido pela Calvin Klein; e em 2015, 

ao participar do projeto Times Square Midnight Moment, com projeções em 

multitelas no centro de Nova York, EUA.   

 Um outro exemplo interessante é brokenself.com (2007). No website, o 

público pode interagir quebrando a tela do browser com o cursor do mouse. O vidro 

foi programado para quebrar no local em que o usuário clica, como se fosse atingido 

pela seta, disparando uma reação em cadeia na qual a tela é estilhaçada com um 

som estrondoso de vidro quebrando. Quando foi para galeria, o trabalho ganhou 

uma dimensão instalativa e performática. No espaço analógico, o artista deixou 

diversas garrafas vazias em um cubo branco, disponíveis para que os visitantes 

pudessem quebrá-las na parede. Entre a parede e o local do arremesso foi colocada 

uma linha de segurança, deixando um espaço livre para que os cacos de vidro 

fossem se acumulando.  

 E porque Rafaël Rozendaal pode ser considerado um artista capitalista? 

Quando ele, muito jovem, começou a criar na internet, sua produção tinha um 

alcance e custo praticamente zero. Foi desta forma que ele alavancou a sua 

carreira, transformando suas ideias em formas digitais e preenchendo um espaço 

disponível para criação estética. Ele conta, na entrevista publicada na Rhizome,41 

que seu público cresceu com ele, até viralizar e se tornar incontrolável. De toda 

forma, sua cadeia produtiva começa com o website, para depois, com recursos 

(financeiro e material), tomar corpo através da produção de objetos físicos e 

ambientes instalativos. Seu diferencial e o principal motivo que faz com Rozendaal 

seja reconhecido como um artista capitalista é o fato de tomar para si os meios de 

produção de seu próprio trabalho, utilizando formatos que até então não haviam sido 

registrados, atuando em diversas frentes, seja em projetos digitais, instalações e 

eventos experimentais. É nesse sentido que Rozendaal inverte a fala de Lipovetsky 

e Serroy, já que não vemos o mercado saqueando a estética, aqui é a arte quem 

saqueia o mercado para se afirmar. 

 Ao mesmo tempo, participa de projetos puramente comerciais como o The 24 

Hour Fiesta Project, em que artistas da moda são convidados para criar uma obra 

em 24 horas utilizando um carro da Ford. Sim, a mesma Ford da linha de produção 

em série fordista estabelecida no início do século XX na 2ª Revolução Industrial, 
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 idem 24. 

http://brokenself.com/
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pioneira em termos de regulação técnica e do trabalho para o aumento da 

capacidade produtiva e diminuição de custos, abrindo espaço para a glória absoluta 

do capitalismo. O conteúdo audiovisual produzido foi utilizado pela marca Ford em 

uma campanha publicitária, em algo que não passa de uma grande bobagem, que 

se refere a “ […] uma revigorada eficácia na instrumentalização dessas forças vitais, 

que são avidamente capitalizadas a serviço de um mercado capaz de tudo devorar 

para convertê-lo em lixo” (SIBILIA, 2008, p. 11). O que vemos em uma ação de 

marketing como essa não é nada mais do que o capitalismo artista totalmente 

impregnado no trabalho de um artista capitalista.   

 Sem dar um posicionamento político sobre o que produz, Rozendaal também 

não se mostra preocupado em classificar suas produções como arte ou não, dizendo 

que isto não tem importância, desde que se crie algo interessante. Talvez, em outros 

tempos, pudéssemos diagnosticar um distúrbio ético nesta equação, mas um 

julgamento de valor não parece ser para ele uma questão, desde que siga 

produzindo e vendendo, coerente com seu modo de agir e existir no mundo 

hipermoderno. As questões que movem Rozendaal são outras, mais ligadas à busca 

de formas que expressem suas ideias, seja como for. 

 

 

#restauro42 

 

 Abordaremos agora o conceito de "escultura ambiental” através de Restauro 

(2016), um trabalho que atua simultaneamente nas esferas estética, política, 

econômica e ambiental. Durante a aula magna “Restauro: escultura ambiental”, o 

artista revelou um interesse artístico em “pensar em processo escultóricos que não 

partem do humano, mas ainda assim modelam a paisagem e o planeta”, 43 

oferecendo aos participantes um relato sobre a sua mais recente obra. Não à toa, a 

principal referência utilizada por Barreto para a criação do seu trabalho é justamente 

                                                 
42

 Parte do conteúdo levantado sobre a obra Restauro foi também destinado a uma outra reflexão 
presente no artigo “Imaginários de Poder e Redes Midiáticas: diálogos entre o Creative Time Summit 
DC e o Brasil” elaborado em parceria com Lucia Leão, Miriam Meliani e Bernardo Queiroz, e 
apresentado durante o 26º Compós - Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em 
Comunicação, no GT Imagem e Imaginários Midiáticos, em 2017.  
43

 Realizada em março de 2017 no Insituto Tomie Ohtake, em São Paulo. 
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o artista Robert Smithson, citado no início desta seção, no que diz respeito ao 

aspecto sistêmico da teoria de lugar e não lugar que estende estrategicamente o 

alcance da obra em outras linguagens, através de sua documentação.   

 Barreto colaborou, em 2014, no seminário “Olhar para não ver | Café 

Educativo: Paladar Cego” (2014) 44 , uma proposta multidisciplinar de ativismo 

alimentar que aconteceu durante a 31ª Bienal de São Paulo. A atividade foi divida 

em dois momentos, uma oficina e a produção de "sucos específicos”, que foram 

vendidos no restaurante do pavilhão, comandado por Victor Braz, no último dia da 

atividade. A bebida era feita a partir de plantas comestíveis de crescimento 

espontâneo que foram colhidas no próprio Parque Ibirapuera, para que se pudesse 

metaforicamente e literalmente “tomar o lugar". A ação serviu como um laboratório 

que precede Restauro, tendo como objetivo a ressignificação do sistema digestório 

através do impacto do meio ambiente no corpo, estando também vinculada à 

pesquisa  de pós-doutorado de Barreto sobre possíveis entrelaçamentos entre a 

agroecologia e o site specific (BARRETO, 2014).  

 Dois anos depois, Restauro foi comissionado para integrar o programa da 32º 

Bienal de São Paulo - Incerteza viva. Trata-se de um restaurante-obra cujo cardápio  

apresentava alimentos fornecidos pelo cultivo agroflorestal. O projeto foi realizado 

com a colaboração de Neka Menna Barreto (chef de cozinha e nutricionista), Escola 

Como de Ecogastronomia (articulação da cozinha e logística), Vitor Braz (assessoria 

administrativa e estrutural do restaurante), Marcelo Wasem (captação e edição de 

áudio) e Grupo Inteiro (arquitetura e mobiliário). Participaram também 

agrofloresteiros do Estado de São Paulo. 

 Barreto explica que a agrofloresta é um sistema de cultivo de alimento que não 

exclui a floresta, ao mesmo tempo que funciona como uma área de preservação que 

não exclui o homem. Através do manejo, o agricultor faz a mediação entre a 

natureza e o cultivo, orquestrando o crescimento da plantação a partir da incidência 

de luz solar e moldando a produção de acordo com o seu interesse. A ideia era 

trazer a agrofloresta para dentro da Bienal, mas trazer como obra-objeto e não como 

uma representação. Assim, o pavilhão poderia se transformar em uma extensão da 

floresta, assim como na obra de Smithson, só que desta vez na forma de uma 

atividade comercial articulada operacionalmente para este fim.   
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 Site oficial disponível em: <http://www.31bienal.org.br/pt/events/1849>. Acesso em: 26 set. 2018. 

http://www.31bienal.org.br/pt/events/1849
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 Foi a primeira vez que a Bienal agregou um restaurante como parte de sua 

proposta curatorial, funcionando durante todo o período de visitação, de 7 de 

setembro a 11 de dezembro de 2016, um serviço geralmente prestado por empresas 

de catering terceirizadas. Porém, o Restauro se diferencia de um restaurante comum 

no seu modo de existir. Tanto o ambiente quanto aquilo que era servido foi 

elaborado como obra de arte, fator que alinhou o comércio de alimentos à proposta 

de Incerteza viva. Barreto conta que, juntamente com a curadoria e equipe de 

produção, lançou-se ao "desafio de como seria desanestesiar aquele espaço do 

restaurante e ampliar a sua função de prestação se serviço para que também fosse 

uma proposição artística”.45  

 A primeira fase do projeto envolveu uma pesquisa de campo para o 

mapeamento do cultivo agroflorestal no Estado de São Paulo, um primeiro contato 

presencial com os produtores e a coleta de entrevistas e paisagens sonoras, esta 

último realizada em parceria com o artista e músico Marcelo Wassen. O áudio 

captado comprou a hipótese dos artistas sobre o som da diversidade, já que os 

registros captados na agrofloresta estampam a diversidade de vida encontrada 

naquele ambiente, enquanto o som da monocultura apresenta um silêncio mórbido. 

Nas gravações das plantações de soja e de eucalipto, que são a paisagem 

hegemônica da zona rural do interior, não se ouve a vida. Esta etapa foi financiada 

por um Edital da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo de 2014. 

 Hoje sabemos que o agronegócio é uma das atividades humanas de maior 

impacto ambiental, sendo uma das principais causas do desmatamento da 

Amazônia, juntamente com a agropecuária. Os produtores visitados são em grande 

parte membros do Movimento Sem Terra (MST), que trabalham em lotes pequenos 

de 1 a 2 hectares de terra, provenientes de assentamentos. O caminho inverso foi 

feito posteriormente, durante o período de visitação da Bienal, os agrofloresteiros 

eram recebidos aos sábados no pavilhão para conhecer a exposição e realizar 

conversas com o público. Como uma proposta de ativismo alimentar, Restauro 

busca literalmente restaurar a percepção que temos sobre a cadeia produtiva dos 

alimentos, estabelecendo um cultivo ético envolvendo a natureza, a arte e o corpo.  

 Nesse trabalho, as pessoas chegam como consumidores e saem como 

participantes de uma escultura em processo. Em uma palestra, Barreto afirmou que 

"o ato de comer pode transformar a vida das pessoas e o meio ambiente […] na 
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 Fala proferida por Barreto durante a aula magna no Instituto Tomie Ohtake.  
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medida em que vamos comendo modelamos o planeta”.46 É muito provável que 

clientes anestesiados tenham feito suas refeições sem nem se dar conta de que 

estavam consumindo arte, já que Restauro não fazia nenhuma propaganda se 

autopromovendo como tal. Porém, acreditou-se que, mesmo sem legenda, o que era 

consumido abria um tipo de comunicação em nível celular. O cardápio a base de 

plantas fez com que a comida servida se tornasse a protagonista do trabalho, 

integrando a sua matéria prima ao corpo das pessoas, de acordo com o conceito de 

escultura ambiental. 

 Os que passaram conscientemente pela experiência tiveram a oportunidade 

de ser alimentados por uma prática de modelagem corporal. Em um primeiro 

momento, a participação na escultura ambiental pode parecer uma ação efêmera, 

uma vez que propõe o consumo imediato de substâncias orgânicas. Em uma leitura 

um pouco mais densa, podemos dizer que a permanência de Restauro está na vida 

que segue em frente, na conscientização sobre as consequências de nossas ações 

e também na possibilidade de promover mudanças de hábito. O objetivo era que o 

visitante não apenas refletisse sobre o assunto, mas que pudesse praticá-lo ao 

consumir os pratos ali oferecidos, num tipo de exercício metabólico. Tudo isso pode 

ser considerado como uma forma de resistência aos modelos dominantes impostos 

pela indústria alimentícia e pelo agronegócio. 
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 Fala do artista retirada da palestra "Escultura Ambiental: relações possíveis entre arte e 
agroecologia”.  
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Figura 23 - Imagem da entrada do restaurante-obra Restauro (2016). Fonte: Claudio Bueno. 
47

 

 

 

Figura 24 - Imagem do salão de Restauro (2016) com clientes. Foto:  
Janaina Miranda. 

48
   

                                                 
47

 Disponível em: <http://buenozdiaz.net/index.php/trabalhos/manejo/>. Acesso em: 2 out. 2018. 
48

 Disponível em: <http://www.premiopipa.com/pag/jorge-menna-barreto/>. Acesso em: 2 out. 2018. 

http://buenozdiaz.net/index.php/trabalhos/manejo/
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Figura 25 - Imagem “PF Agroflorestal” servido no Restauro (2016). Foto: Janaina  Miranda.
49

 

 

 

Figura 26 - Imagem de refeição servida em Restauro (2016). Foto: Janaina Miranda.
50  

  

                                                 
49

 Disponível em: <http://www.premiopipa.com/pag/jorge-menna-barreto/>. Acesso em: 2 out. 2018. 
50

 Disponível em: <http://www.premiopipa.com/pag/jorge-menna-barreto/>. Acesso em: 2 out. 2018. 

http://www.premiopipa.com/pag/jorge-menna-barreto/
http://www.premiopipa.com/pag/jorge-menna-barreto/


98 

 

 

Figura 27 - Imagem de funcionários trabalhando na cozinha de Restauro (2016).  
Fonte: Janaina Miranda. 

51
 

 

 

Figura 28 - Imagem no menu do dia ficado na parede de 
Restauro (2016). Foto: Janaina Miranda. 

52
 

                                                 
51

 Disponível em: <http://cargocollective.com/jorgemennabarreto/32-Bienal-SP-Restauro>. Acesso 
em: 2 out. 2018. 
52

 Disponível em: <http://www.premiopipa.com/pag/jorge-menna-barreto/>. Acesso em: 2 out. 2018. 

http://cargocollective.com/jorgemennabarreto/32-Bienal-SP-Restauro
http://www.premiopipa.com/pag/jorge-menna-barreto/
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Figura 29 - Imagem mobiliário Restauro (2016). Fonte: Claudio Bueno.

53
  

 

 
Figura 30 - Imagem mobiliário Restauro (2016). Fonte: Carol Tonetti.
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 Disponível em: <http://buenozdiaz.net/index.php/trabalhos/manejo/>. Acesso em: 2 out. 2018. 
54

 Disponível em: <https://www.caroltonetti.net/manejo>. Acesso em: 2 out. 2018. 

http://buenozdiaz.net/index.php/trabalhos/manejo/
https://www.caroltonetti.net/manejo
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 Restauro estava localizado no mezanino do Pavilhão Ciccillo Matarazzo. O 

projeto mobiliário desenvolvido pelo Grupo Inteiro foi nomeado de Manejo (2016), 

sendo assinado por Carol Tonetti, Claudio Bueno, Ligia Nobre e Vitor Cesar. A ideia 

era traduzir a noção de manejo florestal através da construção de ambientes 

chamados de “microclimas”, para que o público consumidor pudesse fazer a 

metabolização da obra. O salão do restaurante era aberto e composto por mesas 

coletivas. Havia três opções de acomodação, sendo possível comer no nível do 

chão, sentado em cadeira ou em pé, configuração que gerava diferentes visões do 

ambiente em camadas.  

 Foram produzidos também móveis instalativos chamados de “comer 

escutando”, “comer lendo”, “comer juntos”, sendo um deles destinado para a 

apreciação dos áudios produzidos por Marcelo Wasen com sua equipe do 

Lab.S.O.N.A.R.55 da Universidade do Estado do Rio de janeiro (Uerj), composto 

pelas as entrevistas feitas com produtores e as paisagens sonoras coletadas na 

primeira fase do projeto. Ao todo, foram produzidas dez faixas de áudio com os sons 

da agrofloresta, que foram também disponibilizadas no site da Bienal.56 

 A estética dos pratos foi elaborada pensando nas camadas que formam a 

paisagem agroflorestal, sendo montados em estratos que, sempre que possível, 

faziam referência a este tipo de cultivo, com raízes e tubérculos na base, seguido 

por leguminosas, para então ser coberto com folhas. A inspiração para a montagem 

do “PF agroecológico” veio das garrafinhas decorativas feitas com camadas de areia 

colorida, muito presentes na cultura nordestina. Os recipientes utilizados para servir 

as comidas e as bebidas eram todos reutilizáveis e feitos com material de baixo 

impacto ambiental, como vidros de compota. Terminada a refeição, apenas o 

guardanapo era descartado no lixo comum, havendo lixeiras específicas para os 

restos orgânicos e recicláveis.  

 O cardápio era montado diariamente, de acordo com os alimentos 

disponíveis, que eram entregues pelos agricultores em remessas semanais. A 

composição trazia uma mistura de grãos, legumes e temperos frescos, com valor 

nutricional balanceado. Seguindo os preceitos praticados pela economia solidária, o 

preço cobrado pelo “PF Agroecológico" era R$12,00 no modo justo ou R$15,00, 

                                                 
55

 Página oficial disponível em: <https://labsonar.wordpress.com>. Acesso em: 27 set. 2018. 
56

 Os áudios estão disponíveis em: <http://www.32bienal.org.br/pt/soundfield/l/>. Acesso em: 27 set. 
2018. 

https://labsonar.wordpress.com/
http://www.32bienal.org.br/pt/soundfield/l/
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caso a pessoa optasse por contribuir com o projeto. O modo justo era o valor mínimo 

para a sustentabilidade do projeto. Ao optar pela opção mais cara, o consumidor 

gerava um excedente de capital que proporcionava a realização de atividades 

paralelas como o oferecimento de um menu degustação para alunos de escolas 

públicas. 

 A questão da economia é parte fundamental da obra, já que o funcionamento 

do restaurante não havia sido subsidiado pela Bienal, portanto, era preciso que ele 

fosse sustentável. Todas as questões burocráticas implicadas neste tipo de negócio 

também estiveram presentes, como a liberação de um alvará de funcionamento, a 

abertura de pessoa jurídica, a contratação de RH, questões contábeis e jurídicas etc. 

Após o período de funcionamento, Restauro finalizou suas atividades assim 

quantificadas: 

 

- O projeto envolveu 80 famílias de agricultores; 

- As vendas chegaram a 500 refeições em um único dia; 

- Foram vendidos no total cerca de 16.000 almoços; 

- O restaurante movimentou R$ 900.000,00;  

- Todas as pessoas envolvidas receberam o mesmo salário; 

 

 Sob o olhar de Barreto, o trabalho ultrapassa a chancela de restaurante/obra 

divulgada no site da Bienal, oferecendo ao público uma maneira de olhar para 

questões urgentes e complexas através da arte. Nesse sentido, ele diz, “a arte pode 

nos ajudar a criar imagens inexistentes de cooperação e conversas de lógicas tão 

distintas” (BARRETO, 2017). 57  Se analisarmos pelo viés teoria corpomídia, de 

Greiner e Katz, a captura de imagens dá início a um processo cognitivo de criação-

elaboração-consciência, que vira corpo, que vira ambiente, em que uma coisa não 

está apartada da outra, mas na semiose corpo-mente-ambiente. Restauro se 

disfarça de restaurante descolado, como um empreendimento comumente 

encontrado no capitalismo artista, para penetrar em corpos e modificar a percepção 

celular das pessoas. Dessa forma, Barreto cria uma experiência estética propositiva, 

                                                 
57

 Fala proferida por Barreto durante a aula magna no Instituto Tomie Ohtake.  
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de resistência ao agronegógio, atividade predatória, e ao anestesiamento social com 

relação às questões ambientais e seu impacto na vida das pessoas.  
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condição_situação_RESISTÊNCIA_tranformação 
 
 

Ainda assim, gestos simbólicos podem ser  

métodos poderosos e efetivos de transformação. 

 
(Nato Thompson)

1
 

 

 

 “Entende-se por ativismo uma atividade ou manifestação que visa mudanças 

sociais e/ou políticas” (MESQUITA, 2011, p. 14), que funciona como uma forma de 

intervir em determinados contextos no intuito de desestabilizá-los. Quando a arte se 

alia ao ativismo, passa a operar pautada em táticas e estratégias que 

instrumentalizam uma produção estética de cunho político, engajada em 

movimentos de luta por um bem-estar comum. Esta relação "se inicia na segunda 

metade do século XIX, quando a coletivização de sua produção ocorre em conflito 

com as novas mudanças sociais e econômicas ocasionadas pela Revolução 

Industrial” (MESQUITA, 2011, p. 57).  

 “Considere que a arte ativista não significa apenas arte que explore algum 

tema político, mas um compromisso de engajamento direto com as forças de uma 

produção não mediada pelos mecanismos oficiais de representação” (MESQUITA, 

2011, p.17). Aqui, vale colocar que nem toda arte tem a obrigação de ser ativista e 

nem toda ação ativista se coloca como arte. O que une estas duas instâncias no 

binômio "arte e ativismo" é a sua vocação como mecanismo de transformação social 

e resistência. Dentre os significados para o verbo resistir, encontramos “não ceder 

ao choque de outro corpo”, “defender-se”, “não sucumbir”, “conservar-se”. Podemos 

então afirmar que a arte ativista atua como um operador de resistência. 

 O curador e ativista norte-americano Nato Thompson defende que arte e 

política não devem ser vistas separadas e que a arte ativista tem em mãos o poder 

de promover mudanças concretas na realidade, desempenhando, assim, um 

importante papel na formação do tecido social. Para ele, “a falsa dicotomia entre 

ativista (utilitário) e artista (ambíguo) não precisa ser uma grande questão se 

direcionarmos os termos para intervencionistas operando dentro de uma rede de 

                                                 
1
 THOMPSON, Nato, 2012, p. 18. No original: "And yet, symbolic gestores can be powerful and 

effective methods for change”.  
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resistência” (THOMPSON, 2004, p. 106).2  A aproximação entre esses componentes 

fomenta "práticas nas quais a política não aparece simplesmente isolada ou 

acrescida à arte como mero acessório temático ou estético, mas como sendo um 

componente intrínseco de sua existência” (MESQUITA, 2011, p. 14). São situações 

de urgência que movem o ativismo, agenciando pessoas para além de suas zonas 

de conforto, para trabalharem juntas em proveito de uma causa comum 

(THOMPSON, 2015, p. 144). Isso quer dizer que situações de crise acabam 

engatilhando mobilizações sociais, nas quais indivíduos se levantam movidos por 

um descontentamento coletivo diante de determinada situação, que se somatiza 

com a tomada de decisão para que algo seja feito a respeito, ou seja: é preciso 

intervir naquele ambiente.  

 A arte entra nesta equação quando a resposta para esta inquietação se 

manifesta através de procedimentos estéticos. Agregar a arte ao ativismo contribui 

na significação e na performatividade do evento. Isto pode acontecer de várias 

maneiras, sendo praticamente impossível articular com precisão um lugar de 

pertencimento, já que a arte de engajamento social dificilmente se encaixa em algum 

movimento artístico específico, permanecendo no guarda-chuva do que é chamado 

genericamente de “arte e ativismo". Ainda assim, cada intervenção demanda uma 

resolução estética e performática singular, elaborada de acordo com o objetivo a ser 

alcançado pelos artistas-ativistas. Em um universo plural, estas manifestações de 

resistência acabam funcionando como instrumentos de crítica e de transformação 

social. Ao apontar para uma direção mais ativista, os artistas acabam politizando 

suas ações como uma forma de resistência às forças hegemônicas que governam a 

sociedade. 

 A queda do muro de Berlim, em 1989, foi um ponto de virada expressivo em 

direção ao neoliberalismo, que passou a privilegiar uma lógica gerencial de mercado 

em praticamente todas as instâncias da vida. É preciso compreender que a máquina 

capitalista tornou a cultura do espetáculo em uma commodity bastante lucrativa 

(THOMPSON, 2004, p. 100). No capitalismo tardio, a arte proveniente da indústria 

criativa é feita para ser comercializada e gerar algum tipo de capital, tendo sempre e 

unicamente o lucro como o fim de sua cadeia produtiva. Na visão do sociólogo belga 

                                                 
2
 No original: "The false dichotomy between activist (utilitarian) and artist (ambiguous) need not be 

such a devastating issue if we shift terms toward interventionists operating within a network of 
resistance." 
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Pascal Gielen, a “crítica de arte tem sido absorvida pela ideologia capitalista, e é 

hoje em dia colocada para produzir dentro do sistema de trabalho neoliberal” 

(GIELEN, 2010, p. 4, tradução nossa).3 

 Sobre a lógica operacional instaurada após a Guerra Fria, as pesquisadoras 

sérvias Bojana Cvejic e Ana Vujanovic teorizaram acerca do que consideram a 

materialidade de uma idelologia neoliberal, no sentido de esboçar no que consiste a 

esfera pública da performance na atualidade (CVEJIC; VUJANOVIC, 2015, p. 49). 

Para elas, a ideia de ideologia que se mantém no imaginário do senso comum se dá 

de forma pejorativa, como resquício de um pensamento irracional do passado. Por 

outro lado, o próprio neoliberalismo acaba se estabelecendo como uma ideologia 

hegemônica disfarçada de pensamento liberal.  

 A questão é que a prerrogativa individualista do neoliberalismo traça uma 

mudança factual no “mecanismo ritualístico” da ação pública, alterando, assim, as 

práticas performáticas na formação de uma ideologia social emergente, visto que “a 

neutralização e internalização das solicitações, expectativas, modelos, e padrões de 

pensamento, fala, comportamento, e atuação sempre foram importantes 

mecanismos em função da ideologia” (CVEJIC; VUJANOVIC, 2015, p. 53, tradução 

nossa).4   

 Podemos então concluir que a única resistência ao poder neoliberal, segundo 

seu próprio discurso, é vista e tratada pelo poder dominante como uma ideologia 

irracional datada, sendo que os movimentos de levante contra o sistema são 

repreendidos como tal. Talvez seja por este motivo que a desobediência civil se 

tornou um elemento tão recorrente em táticas e estratégias de intervenções de arte 

e ativismo, uma vez que tornou-se mais difícil combater o neoliberalismo. 

 Para Dietachmair e Gilen, é preciso se ater ao recorte de que a “ação civil não 

coincide com comportamento criminal. Ações civis tratam de domínios não 

regulamentados, áreas ainda não cobertas pela Lei” (DIETACHMAIR; GIELEN, 

2017, p. 14).5 Os autores fazem uma distinção entre o espaço “cívico” e o “civil”, 

                                                 
3
 No original: "art criticism has been absorbed by the capitalist ideology, and is nowadays productively 

put to work within the neoliberal labour system”. 
4
 No original: “ritualistic mechanism […] the naturalization and internalization of requests, expetations, 

models, and patterns of thinking, speaking, behaving, and acting have always been important 
mechanisms in the function of ideology” 
5
 No original: "civil action does not coincide with criminal behaviour. Civil actions simply concern non-

regulated domains, areas not yet covered by law." 
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sendo o primeiro destinado ao cumprimento das regras de conduta social 

determinadas pelas autoridades e o segundo um espaço em aberto, composto por 

uma dinâmica fluida ainda não totalmente regulamentada. Como fonte de 

resistência, o uso do espaço civil se torna inevitável. Até porque a mistura de fluidez 

com ausência de regulamentação faz desse ambiente o lugar do imprevisível, sem 

que as ações que nele acontecem possam ser dimensionadas antes do 

acontecimento. Geralmente, o método utilizado pelo neoliberalismo para conter a 

liberdade e controlar o espaço civil é reprimindo os movimentos, uma vez que o 

imprevisível se apresenta como uma ameaça ao racionalismo (GIELEN, 2010, p. 5). 

Uma outra diferenciação importante que os autores fazem é entre “civil" e “público”, 

em que o civil depende do esforço de uma organização do coletivo, enquanto o 

público se trata (ou deveria se tratar) de uma zona livre:  

 
Nós podemos articular a relação destes dois conceitos da seguinte forma: 
enquanto que o espaço público é um espaço para troca livre de 
pensamentos, opiniões, ideias, e pessoas, o domínio civil oferece um 
enquadramento para organização destes pensamentos, opiniões, ideias e 
pessoas. Dentro do último espaço, um pensamento, opinião ou uma ideia é 
expressado em uma ação pública ou na forma de uma organização. Em 
outras palavras, o espaço civil precisa do domínio público (DIETACHMAIR; 
GIELEN, 2017, p. 17, tradução nossa).

6
  

 

 Isso significa que é do espaço público que emergem ideias e pessoas, porém é 

no espaço civil que estas pessoas conseguem garantir o seu lugar na sociedade. 

Podemos dizer que a arte ativista atua aqui e ali, entre o espaço público e o espaço 

civil, como uma forma de resistência aos discursos dominantes através de 

intervenções que assumem o risco de serem criminalizadas para dar visibilidade a 

assuntos conflitantes e que levantam questões envolvendo, por exemplo, direitos 

civis, igualdade de gênero, colapso ambiental, liberdade de expressão etc. Quando 

artistas criam e apresentam imagens que se diferenciam do senso comum, acabam 

por acionar elementos que ampliam a percepção sobre determinado assunto. Ter 

consciência das relações que fazem parte das redes de poder existentes na 

atualidade é um primeiro passo para a elaboração de um pensamento crítico.  

                                                 
6
 No original: "We can articulate the relationship between these concepts as follows: whereas the 

public space is a space for the free exchange of thoughts, opinions, ideas, and people, the civil 
domain provides the framework for organising these thoughts, opinions, ideas, and people. Within the 
latter space, a thought, opinion or idea is expressed in a public action or in the form of an organisation. 
In other words, civil space needs the public domain."  



107 

 A resistência também se dá como uma forma de quebrar padrões mentais 

preestabelecidos, promovendo outros pontos de contato para as informações que 

atravessam incessantemente o corpomídia. Desta forma, a intervenção ativista 

potencializa-se como um acontecimento artístico, já que se manifesta munida de 

artisticidade, constituindo imagens que qualificam o processo de subjetivação. No 

momento em que a relação com o ambiente é rearranjada o trabalho se torna 

político. A pesquisadora norte- americana Carol Becker escreve sobre o poder da 

arte na criação de microutopias, ou seja, na projeção de mundos possíveis em uma 

escala local: 

    
Arte é com frequência uma espécie de enquadramento para que o mundo 
seja, uma transmutação do pensamento em realidade material, e uma 
afirmação de que o mundo físico se inicia no incorpóreo - nas idéias. Até 
mesmo Marx, o materialista, acreditava na singularidade dos seres 
humanos em imaginar seus feitos. Ele escreveu que os humanos eram 
melhores arquitetos do que as abelhas e as formigas - os grandes 
construtores do viver coletivo - porque eles podem ver a planta antes da 
construção. Em outras palavras, nós seres humanos podem “antecipar” o 
que seria criado (BECKER, 2012, p. 68, tradução nossa).

7
  

 

 Foi o pesquisador francês Michel De Certeau quem alinhavou um pensamento 

sobre a tática e a estratégia. Por esse motivo, o livro A invenção do cotidiano (1998) 

acabou se tornando uma referência nos estudos de arte e ativismo. Segundo ele, a 

tática é a intervenção do fraco, que precisa “constantemente jogar com os 

acontecimento para os transformar em ‘ocasiões'" (DE CERTEAU, 1998, p. 47), 

tirando aproveito de situações favoráveis para atingir o seu alvo, sendo que desta 

ação “o que ele ganha, não o guarda” (DE CERTEAU, 1998, p. 47). Ainda sobre a 

ação do fraco sobre o forte, o autor completa seu pensamento dizendo que “[…] a 

sua síntese intelectual tem por forma não um discurso, mas a própria decisão, o ato 

e maneira de aproveitar a ‘ocasião'" (DE CERTEAU, 1998, p. 47). Nesse sentido, a 

arte tática acontece na medida em que se apresenta como uma oportunidade de 

penetrar momentaneamente no domínio do forte, ou seja, nos dispositivos de poder 

hegemônicos.  

                                                 
7
 No original: “Art is often a kind of framing the world into being, a transmutation of thought into 

material reality, and an affirmation that the physical world begins in the incorporeal - in ideas. Even 
Marx, the materialist, believed in the uniqueness of humans to imagine their world into being. He wrote 
that humans are better architects than bees and ants - the great builders of collective living - because 
they could see the plan before building it. In other worlds, we humans could “anticipate" what we 
would create." 
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 Por sua vez, a estratégia apresenta uma fronteira bem definida, estabelecendo-

se de forma visível dentro do sistema, ao contrário da tática que se apresenta de 

forma fragmentada, sem uma estrutura na qual possa “capitalizar os seus proveitos, 

preparar suas expansões e assegurar uma independência em face das 

circunstâncias” (DE CERTEAU, 1998, p. 46).  

 Esta distinção conceitual entre tática e estratégia ajuda a diferenciar a natureza 

das ações, o tipo de inteligência evocada para garantir minimamente a demanda da 

intervenção, no sentido de conseguir alcançar os resultados esperados a fim de 

cumprir sua razão de existir. Podemos dizer que a estratégia se diferencia porque 

demanda um tempo de ação mais estendido e uma certa solidez que garanta a sua 

continuidade,  caso dos programas e das políticas culturais que primam por 

estabilidade e permanência. Esse tipo de comportamento funciona mais em um 

plano a longo prazo, atuando em ambientes em que é possível imaginar o futuro, 

para assim poder antecipar e planejar qual a melhor forma para se colocar em 

movimento. 

 Em meio ao show midiático da cultura-mundo (LIPOVETSKY; SERROY, 2011), 

surgem pequenas ações que se propõem a subverter este sistema, buscando o 

estabelecimento de novas redes sígnicas a partir de experiências estéticas. A arte 

ativista age localmente, nesse lugar do micro, aproveitando-se oportunamente de 

fendas no sistema para existir. Nas palavras de Thompson (2015, p. 145, tradução 

nossa), 

  

O que a arte socialmente engajada e os produtos de infraestruturas 
alternativas podem oferecer são espaços físicos de engajamento ao longo 
do tempo. Eles são, de certa forma, encontros prolongados de diferença e 
afinidade the transportam no mundo e entre pessoas. Em oposição a teoria 
ou a crítica política, os encontros promovem uma gama de transformações 
que ultrapassam meras palavras. Eles são somáticos. Eles são vividos. 
Estes encontros aparecem com sentimento assim como ideias. Esta é uma 
política do fazer que fornece um conjunto de potencialidade inteiramente 
original e poderoso.

8
   

 

 No momento em que a arte ativista é aceita institucionalmente, ela perde essa 

potência política do encontro coletivo, que é exatamente o seu ponto forte. Quando 

isso acontece, seu objeto deixa de ser a intervenção e passa a ser uma 

                                                 
8
 No original: “What socially engaged art and product of alternative infrastructures can offer are 

physical spaces of engagement over time. They are, in a sense, prolonged encounters of difference 
and affinity that transpire in the world and between people. As opposed to a political theory or critique, 
the encounters enact a range of transformations that exceed mere words. They are somatic. They are 
lived. These encounters come with feelings as wells as ideas. This is a politics of doing that provides 
an entirely unique and powerful set of potentialities." 
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representação de si mesma, tornando-se uma prática inofensiva que dificilmente 

será capaz de desestabilizar as estruturas engessadas nas quais está inserida. Não 

é uma questão de ser pessimista, mas  encontrar espaços de respiro tem se tornado 

a cada dia uma tarefa mais difícil. Ainda assim, pipocam o tempo todo intervenções 

dos mais variados tipos que sinalizam o descontentamento de certos grupos sociais 

com relação a situações de opressão. 

 No intuito de adentrar nos mecanismos que compõem a cadeia produtiva de 

ajuntamentos de arte intervencionista, apresentaremos a seguir dois exemplos de 

trabalhos de ativismo. O primeiro é Olho da Rua (2016), uma intervenção urbana 

tática que levou ao centro de São Paulo algo similar a uma “culture jamming”. O 

segundo aborda uma série de intervenções estratégicas do coletivo de arte britânico 

Liberate Tate. Ao detalhar o funcionamento desses dois casos, buscamos evidenciar 

os mecanismos de resistência encabeçados por manifestações intervencionistas 

presentes na hipermodernidade.  
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#tática 
 

 
 

 
 

Figura 31 - Print screen da página no Facwbook
9
   

                                                 
9
 Disponível em: <https://www.facebook.com/midiaNINJA/videos/o-olho-da-rua/734454973379317/>. 

Acesso em: 26 ago. 2018. 

https://www.facebook.com/midiaNINJA/videos/o-olho-da-rua/734454973379317/
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Como vocês definem o trabalho? 

É sem dúvida um trabalho de ativismo. Apesar deste termo, não foi falado em 

nenhum momento sobre um tipo de rótulo para definir isso. Poderia ser chamado de 

jamming. É uma ação política e ativista que está conectada com movimentos sociais 

e de resposta a este sistema opressivo que vem se esmerando, se intensificando. 

 

Você pode falar quais são os movimentos sociais? 

As manifestações. No caso do foco da ação Olho da Rua, o Sergio Silva estava 

participando de ações em junho de 2013 e que há até um conflito de narrativas em 

torno do que eram e para que eram aquelas ações das jornadas de 2013, segundo 

algumas narrativas, ou até segundo o próprio MBL, que disse que aquelas ações 

eram deles, mas que se iniciaram naquele momento muito em função do Movimento 

Passe Livre contra o aumento das tarifas de ônibus. E de alguma forma a gente viu 

aquelas manifestações engrossarem com uma presença massiva de pessoas que 

nunca haviam ido pra rua. Havia de tudo ali, havia o PSTU, havia partidos querendo 

ganhar algum tipo de posicionamento dentro da própria esquerda. Então estes 

movimentos sociais são alguns confluentes e outros em conflito.  

 

Eu lembro que em 2013 as manifestações acabaram se intensificando até por 

conta da repressão violenta do Estado, não é? 

Essa reatividade acaba gerando uma resposta a altura. E no caso, a perda do olho 

do Sérgio da Silva virou um tema para essa ação de agora em função da violência 

militar que se repetiu em 2016. Essa repetição da violência militar e de uma forma 

até mais agressiva, mais intensa, foi um dos argumentos e uma situação de disparo 

dessa ação específica.   

 

Qual o objetivo da intervenção na rua? 

Questionar a violência da polícia. Questionar os métodos repressivos da polícia e/ou 

da política. Questionar a liberdade da livre expressão a partir das manifestações. 

Essa repressão que vem acontecendo é em tudo agressiva, inclusive com relação 

aos cofres públicos. O custo da repressão é muito alto. O custo da repressão que tá 

sendo usada hoje pela Polícia Militar do Estado de São Paulo é muito alto, com 

estes novos equipamentos, caminhões, que são praticamente tecnologia de guerra. 

As bombas, cada uma dessas bombas de gás lacrimogêneo custa R$ 600,00 aos 

cofres públicos e eles disparam dezenas em 1 minuto. E as balas de borracha. Pra 

que? Qual a função delas se não há ninguém perigoso ou armado. Qual a função 

delas? 

 

Tem pequenos grupos mais agressivos, mas eles acabam penalizando todo 

mundo… 
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Há uma discussão bastante nervosa em torno da ideia de vandalismo, que é um 

pensamento ligado aos movimentos políticos, ao movimento ativista em todo mundo, 

os black blocks que não são criação brasileira, eles estão pelo mundo. A ideia é 

assim, se você não questiona a propriedade privada não há pressão. A pressão vem 

na medida em que você começa a questionar a propriedade privada e no caso 

acaba invadindo também a propriedade do bem público. Mas eu vejo com muita 

separação do que é um questionamento de uma ação que acaba sendo 

inconsequente com o bem público. Eu não vi isso acontecendo, ainda. Uma que seja 

de fato danosa ao bem público e que tenha danificado e causado algum prejuízo 

muito significativo.  

 

Não teve na prefeitura? 

Na porta da prefeitura? Engraçado que na porta da prefeitura foi identificado um cara 

que depois aparecia também nos movimentos mais direitistas. Identificaram também 

uma pessoa que era do MBL lá de Brasília. Um cara que táva colocando fogo num 

carro era do MBL. Por isso que eu falei, conflitantes ou confluentes, esses 

movimentos sociais. 

 

Como a ação foi articulada?  

Ela foi gestada em torno de umas 3 semanas, com reuniões na região para entender 

o funcionamento dos semáforos, do trânsito, das câmeras de vigilância na região. 

Estas reuniões foram convidando o maior número de pessoas para haver uma 

distribuição de tarefas que desse conta da complexidade da ação ali. Por mais que 

ela seja uma ação simples, ela envolve um timing e uma complexidade ali que só é 

possível fazer com uma certa inteligência coletiva, com uma distribuição de tarefas e 

tal. Então ela foi gestada em torno de 3 semanas, acho que foram 3 encontros 

presenciais e discussão em aplicativos de mídias sociais, porém são aplicativos que 

são apagados de tempos em tempos. A ideia é não deixar nada e ninguém 

permanece. Nas reuniões os celulares são desligados, são levados para um outro 

aposento. Mesmo desligado porque não se sabe, das funções, o quanto eles estão 

gravando ou o quanto eles tem um dispositivo já ativado ou não. Quando você fala 

assim “hey siri”, ou seja, com duas palavras quase monossílabas, significa que ele 

está gravando estes bits de fala o tempo todo. Mas são apagadas e migram 

também, uma vez usam um, outra vez usam outro, e nada registrado por e-mail, 

nada. Nada que fique registrado em palavras, em texto, nem nada.  

 

Quantas pessoas estavam envolvidas? São artistas? 

Tem de tudo, tem fotógrafos, video makers, artistas plásticos, artistas das áreas de 

artes cênicas, são pessoas ativas no cenário da cultura e da arte em São Paulo, que 

são militantes da arte sobretudo. Eles eram todos do campo cultural. E era uma 

forma de entender também essas opressões, de que essa forma de escalada 
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progressiva em algum momento também atinge a cultura, atinge a arte. Então é uma 

forma de concretização da sociedade, mas também uma forma de defender a 

própria classe, o próprio meio.  

 

Como foram definidos o roteiro e a estética do trabalho? 

Essa ação, você sabe, tem parentesco em algumas, em antecedentes ligados a 

ideia de uma pintura, de um desenho, que é espalhado pela movimentação dos 

carros, ou de bicicletas, ou de corpos. Já havia um precedente aqui, então havia um 

know how, uma técnica já existente. Foi aplicada essa técnica existente, assim 

existe técnica de aplicar lambes ou de grafitagem, ou de pixo. Existia uma técnica 

desse jamming, dessa situação aí. Essa técnica envolve uma produção x de tinta 

com uma determinada espessura, com determinada quantidade de água, é uma tinta 

que sai na água, ela dilui em água; uma quantidade de cola, uma quantidade de 

vasilhames de grande porte, de médio e grande porte, para carregar as tintas até o 

local onde é feito ; pessoas que se envolvem com atividades assim e tem um 

compromisso com sigilo, com a prudência de não se fazer denunciado e uma 

discussão coletiva que acaba calçando, dando conta de aspectos não planejados ou 

que não estavam previstos. Então não é alguém ou uma pessoa definindo como 

deve ser, mas é discutida a ação e vão surgindo contradições, problemas e isso vai 

sendo solucionado entre essas pessoas. No final, na ação final, acabou tendo cerca 

de 20 pessoas, entre os que carregam tinta, os que carregam cola, os que estão 

atentos a movimentação, aos olheiros, os que tão cronometrando o semáforo, os 

que estão em câmeras posicionados nos prédios em volta, com o contato anterior 

para se colocarem nesses prédios em janelas específicas para poder ter um ângulo 

de vista privilegiado. A orientação da imagem pensada por um determinado ângulo 

de captação de câmera, pensado também em função de drones e de câmeras que 

estão na rua. Câmeras com o mesmo padrão de qualidade, ajustadas com 30 

frames por segundo, com determinados ajustes de cor, para facilitar também uma 

edição tão rápida. A ação foi feita e terminada às 6h30 da manhã e no mesmo dia, 

às 2h da tarde, o vídeo já estava circulando.   

 

Foi 6h30 da manhã que aconteceu? 

Às 6h da manhã foi o semáforo escolhido para fazer, 6h30 já tinha dispersado tudo, 

já com pessoas questionando, com os carros e ônibus passando e espalhando a 

tinta. 

 

Você me contou que houve um ensaio no dia anterior. Como foi esse ensaio? 

A expertise disso, que é uma expertise interessante como em várias outras ações, é 

saber que câmeras existem no local, câmeras de acesso do trânsito, de acesso da 

polícia, câmeras de segurança, saber se elas vão comprometer [defeito no áudio] 



114 

(...) muito das formas de detecção de vigilância hoje não são só pela imagem, mas 

pelo movimento. As pessoas se traem muitas vezes pela forma com que andam, por 

um trejeito, um tipo de movimentação, o jeito de ficar parado, a postura. Então a 

edição foi pensada com um certo dinamismo para não incriminar ninguém, não que 

seja uma ação exatamente criminosa, mas nesse mundo hoje tudo é criminalizável 

segundo quem detém o poder sobre a justiça. Você perguntou sobre o ensaio, né? 

Então tem um ensaio principalmente para se saber, se definir a técnica de colocação 

desses cartazes, dessas impressões que são de grande porte. 

 

Tinha que ser um tiro certeiro.  

É. E já com a cola iniciada no local. Como vai espalhar uma cola numa superfície tão 

grande para evitar que a pessoa não fique com o pé preso na própria cola, definir 

uma coreografia disso, de parte por parte, entrada e saída: isso vai ser feito daqui 

pra cá, quem faz esse movimento faz e depois tem um outro que vem na sequência 

e repete e faz a ação subsequente. O maior problema era como colocar a cola e 

colocar o papel sobre a cola sem que esse papel não caísse dobrado. Se caísse 

dobrado perde tudo, vai inviabilizar a imagem e a dificuldade de desdobrar pode ser 

fatal para o papel, vai rasgar. Então foi uma definição dessa coreografia, foi feita 

sem cola, com os materiais, mas com mímica, cronometrando o timing da ação, a 

forma de levar esse aparato todo pro local, quanto tempo leva. 

Que horas vcs começaram a montagem, para posicionar as câmeras nos 

prédios, estar com o drone subindo e descendo e tudo pronto? 

5 da manhã, para às 6h começar a ação. Então foi com uma hora de antecedência. 

 

E porque vcs optaram por este horário das 6h da manhã? Porque era mais 

fácil? Porque a cidade ainda está acordando?  

Exatamente. 

 

Porque a luz é boa? 

Não, a luz nem é tão boa. Não naquele dia que tinha previsão de chuva. Não seria 

adiado, isso era certo. Aconteceria de toda forma, mesmo com chuva torrencial. A 

expertise ligada às câmeras, de não criar ângulos sobrepostos, o uso de Go Pro, 

que permite gravar com um ângulo bem aberto, com boa qualidade, comparada com 

as demais câmeras, que são câmeras profissionais e uma distribuição dessas 

câmeras, cada um faz um determinado ângulo e cuida daquele ângulo, quem tem 

câmera na mão faz os detalhes e cuida só dos detalhes, o outro faz o plano aberto e 

cuida só daquilo ali. Foram 5 câmeras. Como é ação que pretende (…) já nos 

ensinou Hitchcock que uma maior quantidade de cortes confere uma dramaticidade, 

como no Psicose. Então a ideia de fazer algo picado tem várias funções, uma que a 

gente falou de não expor ninguém por muito tempo diante da câmera, mostrar a 
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diversidade de ações que está acontecendo, a multiplicidade de ações, alguém na 

cola, alguém na tinta, alguém espalhando a cola, alguém espalhando a tinta. Não sei 

se você notou que o primeiro balde de tinta é no olho cego do Sérgio. E isso era 

muito importante, não errar. Uma discussão muito grande é a diluição da tinta, a 

diluição necessária para que ela escorra, mas nem tanto, em função da 

possibilidade de chuva, fraca ou forte. Então essa diluição da tinta é um ponto, por 

exemplo, houve uma avaliação de que a tinta deveria ser um pouco mais espessa, 

para que ela escorresse menos, porque a Consolação tem um declive bem 

acentuado, então muita coisa foi descendo por ali.      

 

Existe algum tipo de financiamento? Ou utilizam recursos próprios?   

Isso é feito numa espécie de ação entre amigos, uma espécie de vaquinha. Pessoas 

que inclusive não participaram fisicamente, participaram dessa ação. Alguns doaram 

materiais, alguns doaram trabalho, alguns doaram tempo, alguns doaram expertise, 

alguns disponibilizaram coisas necessárias, viabilizaram a impressão, o suporte. 

Doaram trabalho desde como fazer a cola com farinha de trigo mesmo, cola tipo 

grude. E também há a participação de alguns grupos que simpatizaram com a causa 

e nessa necessidade, nessa urgência de hoje de fazer ações que questionem o 

golpe em vigência no Brasil, então houve a participação de alguns grupos como o 

Aparelhamento.    

 

Esta foi a única intervenção que fizeram na rua?  

Eu fico pensando se cabe (falar isso). O fato é que, acho que em termos gerais, tão 

pipocando ações de todo tipo. O Aparelhamento, por exemplo, várias das ações que 

são bem conhecidas do Aparelhamento foram situações do tipo "fora Temer". O 

Aparelhamento não é um grupo secreto, ele existe no facebook. Você pode dizer 

que o Aparelhamento participou dessa ação. 

 

Fale um pouco mais sobre o Aparelhamento. 

Vou iniciar de onde eu comecei agora há pouco. Existem ações pipocando em todo 

Brasil. Algumas ações são muito nítidas, muito claras, muito explícitas, 

especialmente as que estavam inicialmente ligadas ao "fora temer", num momento 

logo após o impeachment, que dizer, antes até do impeachment acontecer já tinha o 

"fora temer". Essas ações "fora temer" elas são explícitas, rolaram nas Olimpíadas, 

começaram a ter várias manifestações e inclusive a gente começou a ver uma 

intolerância maior com o "globo golpista" do que com o "fora temer". Você 

acompanhou isso? 
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Não.  

Em alguns estádios houve repressão. E essa repressão, ela começou a acontecer 

mais com o "globo golpista" por conta do poderio da mídia, porque eles que estavam 

transmitindo, exclusivo. E uma forma de garantir que não iria acontecer era reprimir. 

E vazaram conversas do tipo "olha se quiser vir com alguma coisa pode vir, mas 

globo golpista não, nós não vamos tolerar", coisas desse tipo assim. Então tem uma 

série de questões que começam a aparecer e o Aparelhamento é um dos grupos 

que produz ações desse tipo. Não hoje com a ingenuidade de ficar insistindo no 

"fora temer", mas tentando entender o contexto e fazer algo que cutuque ou que 

produza algum tipo de conscientização, de romper essa continuidade desse golpe 

como tá aí. Agora, como tão dizendo, não é pra amador. É difícil até atuar, uma 

frase que num dia tem um sentido depois ela não tem mais a contundência que 

tinha, ela não tem mais a eficácia. O "fora temer" quando a Veja até começou a 

questionar o Temer, pra muito dizer "fora temer" era até uma forma de enfraquecer, 

endossar o golpe do golpe que seria do PSDB. Mas não vou ficar aqui fazendo 

análise política porque vai soar ingênuo daqui a pouco, já sei que está. Mas o que 

eu quero dizer é que o Aparelhamento é esse grupo que surgiu da Funarte. 

 

Vocês já se reuniam antes da ocupação da Funarte?  

Foi na Funarte, em função de apoiar a ocupação. A ocupação que não era só uma 

questão da Funarte, começou com o estado do Ministério da Cultura e depois 

também uma situação de resistência ao golpe no Brasil como um todo. Tem muitas 

ações do tipo o Roosevelt Pinheiro fazendo pano de chão com a cara do Temer, tem 

muita gente fazendo carimbo "fora temer" porque custa R$ 5,00, R$ 10,00, R$ 15,00 

um carimbo e carimbar notas. Essas ações, em algum momento se acreditava que 

elas podiam dar uma balançada no golpe e aliciar mais pessoas em torno disso. 

Tem um encontro entre essas ações, têm uma confluência entre grupos que tão 

fazendo uma ação desse tipo, outros que estão fazendo uma ação parecida, 

somando forças, se ajudando, porque às vezes esse grupo tem uma expertise e 

outros um equipamento, um material, produção gráfica, quem tem essas 

impressoras Riso, as risográficas que são impressoras rápidas de baixo custo, a 

R$0,10/R$ 0,15 cada impressão, eu vejo a confluência de muitos grupos diferentes 

buscando essa situação de ajuda, de apoio mútuo. Ou de ações que acontecem em 

São Paulo, Rio, Brasília, e que são divulgadas pelo Mídia Ninja ou pelos Jornalistas 

Livres. E hoje essas ações vêm se somando com outras como a ocupação de 

moradias, ocupação de prédios abandonados de São Paulo. Teve um dia que 

ocuparam 10 em uma única noite. Saíram do Cambridge e ocuparam 10 prédios 

numa noite, numa ação casada, articulada pelo FLM. O movimento por moradias em 

São Paulo, pelo menos o com essa liderança da FLM, eles começaram a levantar 

outras bandeiras, não só da moradia, como saúde, educação e cultura, ou seja, o 

que são os pilares mais estremecidos com esse governo golpista. Então tem uma 

movimentação, seria lindo imaginar que essa movimentação poderia resultar numa 
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coisa coesa e derrubar esse estado de coisas, derrubar o governo, mudar ou 

pressionar, sensibilizar o congresso ou o senado. Mas o fato é que pra cada ação 

desse tipo... eu vi outro dia o vídeo das pessoas carimbando as notas sendo usado 

como uma contrapropaganda: "vejam o que esses criminosos estão fazendo, esse 

dinheiro agora não vale nada, não aceite notas assim, essas notas são criminosas 

produzidas por gente criminosa". Eu recebi isso via e-mail de um familiar, num estilo 

mais old school que os memes de whatsapp ou de instagram ou de snapchat, tem o 

mundo do spam, do e-mail, o bookmail, que são aqueles que quando vc recebe 

dizem "por favor, compartilhe com o maior número de pessoas possível", "é 

urgente", desde para salvar uma garotinha do câncer. Como que o 

compartilhamento vai salvar, né? Mas existem essas correntes. Eu recebo muitos 

assim, desde powerpoint de autoajuda. Isso existe ainda. O mesmo vídeo que pode 

ser entendido a favor ou contra. O mesmo vídeo, a edição é a mesma. Na edição 

tem pessoas rindo, carimbando, se divertindo. A risada e a diversão são usadas 

como pensamento criminoso por uns, tipo eles são uns criminosos pervertidos, 

assim como pode ser usada "olha que onda legal, que bacana, vamos fazer 

também", que contamina. Depende do tom, assim como uma fala religiosa do 

Crivella pode ser usada como enaltecimento da bancada evangélica ou pode ser 

assim "que absurdo, para onde nós vamos". Uma opinião sobre o aborto gera essa 

loucura. O que eu tô querendo com esse meu rodeio, onde eu tô pensando em 

chegar é que a ideia seria enfatizar, o Aparelhamento é um grupo que busca 

enfatizar ações desse tipo que possam provocar, questionar esse movimento pró-

golpe.   

   

Qual a reação das pessoas em dois momentos, no contato direto na hora da 

ação e depois pelas redes sociais?   

Eu fiquei um pouco mais, depois da dispersão, e acompanhei os comentários de 

alguns senhores que estavam ali em frente, tinha um bar em frente, tem uma 

padaria de esquina ali perto do Mackenzie, tem um bar do outro lado da Caio Prado. 

Alguns senhores apareceram, alguns estavam de olho no material que sobrou, os 

baldes reforçados ficaram ali, alguns comentaram o funcionamento da ação, alguns 

disseram que era para o carro deslizar, alguns disseram que o carro iria depois 

carimbando aquela imagem em outro lugar, uma interpretação meio rápida e 

algumas equivocadas, e uma certa consternação com relação a "que sujeira", "que 

sujeira que fizeram", "sujaram tudo". Este é um ponto sensível, porque eu acho que 

onde há um custo de envolvimento da limpeza pública, que é uma coisa da 

prefeitura, que acaba gerando, eu acredito, até uma falsa consternação, uma 

espécie de falsa moralidade "vai custar dinheiro", "tá gastando dinheiro público pra 

limpar" e tal. Mas não sei o quanto essas pessoas de fato levam uma vida 

consciente do seu próprio lixo, da reciclagem, do quanto elas gastam de água ou do 

quanto elas jogam sujeira na rua. Questiono um pouco se é tão verdadeira com 

relação ao gasto do erário do cofre público. É de fato uma questão, o quanto isso 
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demanda uma ação pública e que demanda um investimento de dinheiro público. Eu 

acho interessante porque algumas interpretações são muito espontâneas, é uma 

semiótica empírica assim, é sangue, é vermelho, tá escorrendo sangue, tem um 

rapaz aqui, será que ele é criminoso? Será que ele fez algum mal? É uma ação que 

demanda uma sinopse, uma legenda. E essa legenda apareceu no vídeo, no 

começo, é uma introdução. Veja, o vídeo não funciona muito bem sem aquela 

legenda. Existia nessa ideia, nesse projeto, uma ideia de colocar na banca de jornal 

que fica na esquina uma faixa de papel que teria uns comentários parecido com os 

da legenda dos vídeos, que é mais ou menos como a etiqueta de uma obra num 

museu. Então você tem uma obra que tem uma etiqueta com as informações que 

contextualizam minimamente aquela obra. Essa situação de colocar ali na banca 

acabou sendo abortada pela dificuldade que era colocar aquilo e quanto aquilo de 

alguma forma iria prejudicar ou incomodar uma pessoa em particular, o dono da 

banca e tal. Mas a banca é um ponto de referência para estes acontecimentos ali. 

Foi ali do lado da banca que o Sérgio recebeu a bala no olho. A banca estava 

fechada às 6h da manhã, poderia ser colocado lá. 

 

Foi no mesmo horário que ele tomou o tiro? 

Não, o tiro foi numa manifestação no final de tarde. Mas o horário da manhã, na sua 

pergunta anterior. Por que? É um horário que tem também muito trânsito. O trânsito 

tá cheio ali naquele momento, então você tem muito carro para produzir aquele 

efeito. Eu não tinha comentado esse aspecto. Também pelo fato de a cidade estar 

menos atenta, tá acordando ainda, então você tem "menas caguetagem" (risos), 

menos deduragem, menos identificação. A preocupação com esta identificação é 

muito mais pela possível sequência dessas ações e também pelo fato de que a 

Polícia Militar age por leis próprias, ela tem uma jurisprudência própria. Os crimes 

cometidos dentro da PM são julgados pela PM. Isso os deixa numa situação de 

impunidade e ao mesmo tempo algo que é contra a PM pode ser colocado como 

uma afronta, então pode haver uma caça às bruxas meio séria em torno de algo que 

talvez era contra a PM, diferente de como aconteceu numa manifestação de 2013, 

quando disseram que ao descer a Rebouças atacaram uma loja da Land Rover, que 

representa uma marca de elite do capital internacional, mas é uma empresa privada. 

Atacar a PM é como se você comprasse uma briga com o Estado e com a máquina 

do Estado, a máquina toda aparelhada para punição, poderia ser uma máquina 

vingativa meio cruel, especialmente quando ela é frontalmente contra a PM, que 

questiona a PM.        

 

Como foi o momento de pós-produção do vídeo e o compartilhamento?           

Eu não acompanhei isso. Até produzi imagens, mas não enviei pro grupo, até 

porque já tinha muita câmera. Mas tinha uma base que já estava meio pensada, com 

o espaço em disco e tal, de ingestão das mídias, basicamente cartão SD, para 

produzir em formato meio de clip, uma base musical com os cortes meio 
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obedecendo essa base musical. O texto de apresentação era um texto que existia, 

tanto que seria colocado na banca de jornal, pelo menos parte dele. O motor do 

vídeo se colocaria ou não nessa afirmação de que aquilo era a referência ao 

acontecido e não um vandalismo, já estava de alguma forma preparado. Nestas 3 

semanas de preparação esse texto já foi pensado e tal. Muitas vezes o que trava 

uma edição é uma dúvida ou a produção de um texto que não é da natureza da 

edição, ela envolve alguém que vai pensar o texto e inserir depois, ou parar tudo 

para fazer esse texto, então ali já tava bem pensado. Eu não tenho notícias dos 

motoristas, o quanto eles se sintam os mais afetados, principalmente numa cidade 

como São Paulo que tem uma idolatria pelo carro. Acho que qualquer um ficaria com 

medo com a tinta, vendo alguma coisa vermelha espirrando no carro, os taxistas em 

especial porque tem os carros brancos.      

Em termo mais genéricos, como aconteceu com outras ações, alguns grupos 

buscam apontar a contundência daquilo, tendo em vista a importância de se 

sensibilizar para questões como essa, da violência policial, da repetição, da 

impunidade. Então começaram a aparecer alguns textões de facebook e às vezes 

até alguns ensaios mesmo, buscando associar aquilo ali a ensaios já existentes, 

pensamentos já existentes. Eu acho que isso então acontece com uma voracidade 

muito grande no facebook e no twitter.     

 

Isso foi mais na primeira semana? Quanto tempo durou esse burburinho na 

internet? 

Eu acho que não durou muito. Não durou mais que uma semana. De vez em quando 

isso volta, como uma referência tanto para um lado quanto para o outro. Olha o que 

os vândalos fazem, ou existe resistência, de uma ação inteligente, bem articulada, 

com um vídeo que mostra uma força, um vídeo que é comovente, um vídeo que faz 

as pessoas quererem mais disso.  

 

Quanto tempo durou a ação?   

Na hora, nos posicionamos 10 minutos antes do horário previsto, eu não sei precisar 

se  foi 6 em ponto, e 20 minutos depois não dava para identificar nenhuma das 

pessoas que participaram. 

No tempo do semáforo de 2 minutos e meio. 

Eu participei e me mantive lá, porque a minha função ali era de olhar o entorno, 

então eu não tava carregando nada, eu não tava segurando nada, eu não tava no 

bolinho de pessoas que aparecem na câmera. Então eu não sou um suspeito. 

 

Qual era a instrução? Se acontecesse alguma coisa o que você deveria fazer? 

Curioso, porque para uma série de pessoas não havia uma instrução, a gente tinha 

o telefone de alguns para poder apontar alguma coisa ali, mas era muito mais ver se 
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no posto de gasolina, por exemplo, tem às vezes PMs no posto de gasolina ou em 

padarias, era um pouco ver esse tipo de situação.  

 

Foi tenso? 

Não, foi quase uma celebração. Ficou todo mundo vibrando, feliz. Antes sim, um 

pouco tenso com relação a este comportamento de o que é arriscado e o que não é, 

a câmera tá vendo ou não. 

 

Quanto tempo o asfalto ficou manchado? 

Hoje em dia, não tem absolutamente nada. Eu passei lá no dia seguinte e tinha dado 

uma manchada principalmente na ciclovia, no canteiro central, deu uma manchada, 

como se a ciclovia invadisse a pista. Por onde escorre a água ficou um pouco 

rosado, mas algumas chuvas já lavam tudo. 

 

Como foi o resgate da memória? Como foi trabalhado isso no grupo? 

Acho que todos que participaram viveram esse período de 2013 de manifestações 

mais intensas, as jornadas de junho, a desejada primavera de junho que não foi 

nada de primavera.   

 

O fotógrafo participou da ação? De que forma? 

Ele foi contactado, mas ele não tava sabendo maiores detalhes. Ele mencionou que 

tava envolvido num trabalho e imagino que isso seja um pouco constrangedor, ele 

se autoendossar nessa situação. Ele já fez algumas ações dele, pessoais, tipo a do 

tapa-olho que teve no Multitude. Ele andou produzindo esse tapa-olho, que é uma 

coisa pirata, que é de plástico, um produto industrializado, que ele mandou fazer. 

Um pouco para mostrar para as pessoas como é enxergar com um olho só, pra ver o 

quanto isso muda. E ele, como fotógrafo, passou a ter dificuldades. É difícil estar 

com um olho sempre fechado e com o outro aberto. Numa câmera, você tem que 

alternar, ver o que se passa no entorno e ver também só pela câmera, é uma 

alternância. Se você só tem um olho, você tem que fazer um movimento, então isso 

afeta o cara no trabalho e no dia a dia, por mais que ele tenha aprimorado um pouco 

a técnica. Mas não houve um convite muito contundente para ele participar. Ele não 

participou, mas ficou absolutamente comovido no dia seguinte. No dia seguinte, 

quando ele viu, ele não sabia que tinha ocorrido a ação, não sabia que o vídeo tava 

circulando na internet pelo facebook. Eu contactei o Sergio Silva pelo facebook 

mesmo e ele falou assim: o que? Onde? Como? Eu mandei o link para ele, que 

demorou uns 15 minutos pra me responder assim: "chorei". É algo que de fato ele 

aprovou, como algo que ele representa. Porque seria terrível a ação não o 

representar ou a ação utilizar da tragédia não a favor de quem sofreu a tragédia. 

Isso é um ponto importante Vanessa, vou até enfatizar aqui pra você lembrar de 
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olhar. Porque muito do que se faz hoje, no mundo da arte até, no mundo das 

benevolências, muitos usam a tragédia alheia para uma projeção própria, ou de uma 

causa, ou de um partido. Usam a tragédia alheia porque ela comove para uma 

finalidade, com um distanciamento da questão inicial. E o Sérgio se sentiu bem 

representado. 

 

Porque os artistas optaram pelo anonimato? 

Naquele momento total pela (…), que dizer, em se falando de artista sempre tem 

uma tentação, uma vaidadezinha de um lado e a prudência de uma ação política de 

outro. Tem um draminha ali. É fácil de identificar ali alguns, não é que é fácil, é 

possível identificar alguns que estão ali que aparecem no vídeo.  

 

Mas porque vocês conhecem? 

Sim, a gente conhece um pouco. Não conheço todos. Conheci vários no dia anterior, 

muitos eu conheci no dia anterior, a maior parte conheci no dia anterior. Alguns são 

mais experientes, outros são mais paranóicos, outros são só mais safos, outros são 

menos vaidosos. Mas existe sempre uma espécie de vaidade, existe a vaidade do 

pixador que no fundo quer deixar uma pista pra dizer que foi ele, uma caligrafia, um 

estilo de algo para que ele seja reconhecido pelo menos entre os pares. Pelo menos 

dentro dessa disputa de narrativa, de alcance, de capacidade, de enfrentamento, de 

coragem. Tem isso entre artistas. A gente percebe muito facilmente quando é uma 

ação produzida por ativistas e outras produzidas por artistas que tem um pé no 

ativismo. O artista que tem um pé no ativismo quer deixar um rastro de que aquilo 

pode ser considerado arte. Os ativistas podem se tornar sectários, perdem a ternura. 

"Hay que endurecerse, pero sin perder la ternura". Então, se você perde a ternura, 

você perde a poética. Se ela é só tática, se ela é só estratégica, ela pode perder 

também este aspecto poético, este aspecto de leveza. Essa situação de ter uma 

equipe ativista é muito rica, é muito legal, mas tem esse aspecto que eu tava 

falando. 

 

Vocês se encontraram depois para conversar sobre? 

Uma parte. Outra parte não. Mas nos encontramos quase todos no "Carnavato de 

los Muertos". Ali já era uma outra ação, mas existia uma cumplicidade. Tem uma 

cumplicidade que surge, é um compromisso de que estamos juntos, se der algum 

problema seguramos a onda juntos também. Tem algo aí como uma espécie de 

resistência, no sentido de algo meio subterrâneo, que é uma forma, podemos dizer, 

idealizada, uma ideia romantizada de outras resistências, a resistência da ditadura, a 

resistência do dia a dia.  

O que importa, quando te perguntei se era uma reflexão ou um estudo de caso, 

porque se eu for entrar num caminho de reflexão mesmo, eu vou ter que questionar 

muita coisa aqui. Tô meio mais querendo me municiar de informação. Mas se eu for 
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ser honesto mesmo comigo, eu vou começar a questionar muitas coisas, eu mesmo. 

Vou questionar a eficácia disso ou como eu estou me envolvendo nisso. Se eu estou 

me envolvendo de fato, em que nível de entrega. Se isso me satisfaz ou o que 

esperam de mim. Se eu for ficar na superfície, que superfície é essa. O que eu 

queria lembrar é que, muito do que se produz em arte hoje também passou a fazer 

parte da arte contemporânea a ideia da estratégia também, o artista cuja obra, cujo 

ponto de interesse da obra é uma estratégia. Posso citar, grosso modo, muitos 

estrategistas, um Jeff Koons, o que ele faz é uma estratégia, ele sabe que aquilo vai 

funcionar, sabe que vai dar certo, ou outras formas de estratégia como Damien Hirst, 

do tubarão fatiado, o Marc Quinn (vou falar dos Young British Artists dos anos 

80/90), que faz uma cabeça de sangue. Então, são estratégias, é uma estratégia 

para chocar. 

Fala mais sobre o anonimato… 

O risco de ser enquadrado, a situação de que essa obra não tem um autor, por mais 

que alguns se orgulhem mais do que outros. Então tem muitos motivos para este 

anonimato, mas acho que o mais importante é porque não é o trabalho de uma 

pessoa, é um trabalho que é feito coletivamente e não é feito hierarquicamente 

como no cinema, num filme que tem um diretor, uma estrutura e tal. Tem uma 

vontade de que isso seja sentido, pensado com ação de cada um mesmo, eu fiz 

isso, o outro fez um pedaço, e não importa qual foi a tarefa, que faz parte desse 

conjunto. Mas anonimato também é por essa questão de um tempo sombrio que 

pode levar a uma caça às bruxas. Depois da Funarte, teve dentro do 

Aparelhamento, por exemplo, teve algumas pessoas que começaram a questionar 

publicamente a situação. O Aparelhamento começou a evitar se colocar 

publicamente, porque isso poderia ser utilizado por esses olheiros. Então várias 

ações passam a pensar nisso, em não deixar vestígios, deixar menos vestígio e 

questionar um pouco essa vaidade autoral, para que haja uma complicação menor 

depois. Estes vestígios podem complicar uma vida.  

  

Quando a arte vira resistência?  . 

Olha, eu não venho do campo artístico, eu venho da comunicação. Por muitos anos 

o que eu fazia era comunicação e nem tinha muita pretensão de ser artista. Eu não 

me achava enquadrável dentro da lógica artística. O que isso tem a ver com essa 

pergunta? Só mais recentemente eu começo a acreditar num pensamento um tanto 

romantizado, num pensamento discursivo do ponto de vista do ensino da arte, dos 

grande mestres, dos artistas que se tornam um pouco gurus e tals, é que às vezes 

ações mínimas no dia a dia, fazer arte no dia a dia é uma forma de resistência ao dia 

que te é imposto, ao trabalho repetitivo, a um amortecimento da sensibilidade, 

coisas mínimas que se eu consigo às vezes..., mesmo com pressa. Vou parar para 

fotografar isso ou não? Não, vou voltar. Não só parei como voltei atrás uma quadra 

inteira para tirar uma única foto. Esse momento ali é uma resistência a um sistema. 
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Tipo de rolo compressor que vai te tirando a sensibilidade, com se dissesse o tempo 

todo que essa sensibilidade não vai te levar a nada, faça o que você precisa fazer e 

pronto. E dê conta, seja eficiente, não chegue atrasado. Nesse ponto, essa arte é 

um exercício do dia a dia, seja pelo micro ou pelo macro, de que há uma 

possibilidade de afetação. Eu fui me aproximando da arte pela possibilidade de 

aquilo não ser mais funcional, tem aquela frase lá do Oscar Wilde que é assim: "se é 

arte é porque é inútil". 

 

É que hoje em dia não tem mais espaço pra nada inútil. 

Nada, tudo é cooptável. Mas eu fui me afastando da comunicação e eu não tinha 

lugar. Então esse lugar sem lugar passou a ser possivelmente a arte. É como ir 

contra as teorias da comunicação que dizem que ruído é indesejável. Não, é 

desejável. Mas isso tá longe de ser transformador, o ruído é simplesmente 

aproveitar o resto, a falha, o que sobra. Isso não é um pensamento de arte que é 

redentor. 

 

Você se considera um ativista? 

Eu sou filho de um bancário, que em algum momento começou a se incomodar com 

um estado de coisas e montou um jornal. Eu me dei conta muito tempo depois que 

eu fiquei tão fascinado com essa situação de ele largar o banco para montar um 

jornal de resistência contra a ditadura, que eu fui fazer jornalismo. Eu convivo desde 

então com uma espécie de rédia, de deixar levar e tentar frear, uma compulsão, um 

pulso ativista de maior entrega nessas questões. Então talvez eu seja um ativista 

que não está satisfeito com o ativismo que faz. Talvez esse seja também um ativista 

que não acredita tanto na possibilidade da arte mudar um estado de coisas nessa 

escala. Isso contradiz a pergunta anterior. Essa oscilação de pensamento. Hoje eu 

acredito que sim, se a arte, o pensamento artístico, essa sensibilidade, se ela entrar 

em alguns domínios, ela pode mudar os rumos da política. Agora, voltando. Eu cito 

sempre em uma palestra sobre esse ponto que você me perguntou dois canadenses 

que tem um livro chamado The rebel cell, que se o ativismo não produz uma ruptura 

efetiva no sistema, ele só torna o sistema mais forte. Então que o ativismo de 

superfície só fortalece esse sistema. Iniciativas como a revista Adbusters, que 

convida o leitor a fazer uma rebeldia, fazer alguma coisa contra o sistema, que eu 

assinei durante anos. Eles propõe jammings, propostas assim e no final das contas 

isso foi totalmente incorporado pela publicidade, uma espécie de ativismo soft que é 

basicamente uma forma de atribuir um verniz de rebeldia a um produto. Falamos de 

uma cultura ativista, a Adbusters não fala exatamente de arte, ela propõe ações, 

ensinava a fazer coisas, apagar logos, e isso virou muito ingênuo hoje diante da 

perversidade do capitalismo. Então ser ativista neste contexto, não quero alimentar 

isso, mas também não quero não fazer nada, quero fazer algo no dia a dia, e isso 

traz uma satisfação talvez até maior que produzir arte, quando você consegue ver 

que modifica ali um contexto.  

Fim. 
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 A entrevista10 apresentada foi concedida com a condição de que a identidade 

do entrevistado permanecesse no anonimato. Trata-se de um artista de 

aproximadamente 50 anos, que vive e trabalha em São Paulo e participou da 

intervenção Olho da Rua como “olheiro”, ou seja, seu papel era ficar "de olho" no 

entorno da ação para sinalizar aos participantes, caso surgisse algum problema, 

como a chegada a polícia, por exemplo. Esta função lhe caiu bem,  pois seu relato 

apresenta um olhar atento que sobrevoa as diversas instâncias que compõem a 

cadeia produtiva de Olho da rua, com um recorte detalhado dos processos de 

criação, produção e difusão da obra, assim como os acionadores que o motivam a 

participar da jamming. Desta forma, aquilo que não se vê no vídeo compartilhado 

pode ser acessado agregando uma camada narrativa a partir de uma perspectiva 

própria.  

 

 Vamos ao que se passou. Em junho de 2013, o fotógrafo Sergio Silva foi 

atingido no olho esquerdo por uma bala de borracha disparada pela Polícia Militar 

enquanto cobria uma manifestação pacífica organizada pelo Movimento Passe Livre 

no centro de São Paulo. 

  

                                                 
10

 O encontro presencial aconteceu no dia 06/12/2016 na casa do entrevistado. Inteiramos que nossa 
análise não está focada na pessoa entrevistada, mas em seu relato detalhando um evento do qual 
participou. Por se tratar de uma colaboração anônima, o conteúdo não foi submetido ao Comitê de 
Ética da PUC-SP. O texto exposto é uma transcrição na íntegra, com alguns pequenos cortes 
solicitados pelo entrevistado.  
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Figura 32 - Print screens de Olho da Rua (2016). Fonte: Facebook.
11

  

  

                                                 
11

 Disponível em: <https://www.facebook.com/midiaNINJA/videos/o-olho-da-rua/734454973379317/>. Acesso em: 
26 ago. 2018. 

https://www.facebook.com/midiaNINJA/videos/o-olho-da-rua/734454973379317/
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 Não é preciso dimensionar o significado da perda de um olho para alguém 

que trabalha com imagens. Falamos de um dano irreparável para a vida deste 

indivíduo. Ainda assim, em agosto de 2016, o Estado foi inocentado de um processo 

judicial indenizatório mobilizado por Silva. Segundo o juiz que proferiu a sentença, o 

fotógrafo teve “culpa exclusiva"12 sobre o ato, por ter se colocado por conta própria 

em uma situação de risco. Em setembro de 2016, o episódio se repete, mas desta 

vez com a estudante universitária Deborah Fabri, de 19 anos, que participava de um 

protesto contra o impeachment da presidenta Dilma Roussef, quando teve seu olho 

esquerdo atingido por estilhaços de uma bomba de efeito moral.   

 Olho da Rua surge como uma resposta estética para a violência recorrente 

praticada pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Sobre a sua constituição, o 

relato do “olheiro” nos revela um modo singular de existir, avesso aos padrões 

encontrados atualmente no mercado cultural brasileiro, em que artistas 

independentes dependem em grande parte de verbas públicas concedidas pelo 

Estado (em instâncias municipais, estaduais e federais) através de Editais e Leis de 

Incentivo à Cultura, assim como também passa longe dos padrões estabelecidos 

pela indústria cultural para o mercado audiovisual. Seguindo em outra direção, Olho 

da Rua é viabilizado a partir de uma constelação espontânea e temporária de 

pessoas, não hierárquica, sem autoria, tendo como matéria-prima a experiência e os 

recursos materiais de um corpo coletivo.  

 Podemos dizer que Olho da Rua atua dentro do que o curador Nato Thompson 

reconhece como uma "ética Do It Yourself - DIY” (THOMPSON, 2012, p. 24), um 

modo operacional autosuficiente, em que artistas produzem obras sem a 

necessidade da contratação de serviços de terceiros e/ou a dependência de 

recursos de instituições de fomento. Ao conquistar total controle e autonomia sob 

sua cadeia produtiva, o DIY acaba funcionando como um laboratório experimental 

para a gestação de formas alternativas de produção. Thompson (2004) também 

afirma que este tipo de estética se manifesta geralmente fora dos lugares comuns da 

arte, isto porque a ilegalidade é fator determinante para que a obra ganhe 

                                                 
12

 GARCIA, J. Fotógrafo cego por PM em SP teve "culpa exclusiva", diz juiz em sentença. Uol 
Notícias, 17/08/2016. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-
noticias/2016/08/17/fotografo-cego-por-pm-em-sp-teve-culpa-exclusiva-diz-juiz-em-sentenca.htm>. 
Acesso em: 3 set. 2018.  

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2016/08/17/fotografo-cego-por-pm-em-sp-teve-culpa-exclusiva-diz-juiz-em-sentenca.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2016/08/17/fotografo-cego-por-pm-em-sp-teve-culpa-exclusiva-diz-juiz-em-sentenca.htm
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visibilidade, um sintoma que denuncia a exaustão visual a que somos submetidos 

diariamente. Em suas palavras: 

 

Táticas podem ser pensadas como um conjunto de ferramentas. Como um 
martelo, uma cola adesiva, ou uma furadeira, elas são meios para 
construirmos e  desconstruirmos situações dadas. Táticas intervencionistas 
são informadas por ambos, pela arte e (mais importante) pela larga escala 
de experiências visuais, espaciais e culturais vividas. Elas são combinações 
heterogêneas de métodos para trazer assuntos políticos para um público 
fora dos portais ilhados do mundo da arte. Elas são direcionadas a um 
público que é confrontado por um mundo visual cada vez mais privatizado e 
controlado (THOMPSON, 2004, p. 98, tradução nossa).

13
 

 

 O termo jamming, utilizada pelo "olheiro" para tentar enquadrar a intervenção, 

vem de uma prática de apropriação conhecida como culture jamming, que pode ser 

traduzida como uma “intervenção cultural” (MESQUITA, 2011, p. 25). Ela foi utilizada 

inicialmente em 1984 pelo grupo de performance ativista Negativland, original da 

costa oeste do EUA (CARDUCCI, 2006, p. 117). O termo abarcava uma série de 

ações que tinham por objetivo desvirtuar e ressignificar logomarcas e outros 

símbolos do capitalismo. Brincando com a estética da propaganda, as intervenções 

eram posteriormente compartilhadas com mensagens anticonsumo nos meios de 

comunicação de massa.  

 A técnica escolhida para execução de Olho da Rua foi o lambe-lambe, um tipo 

de arte urbana muito utilizada para veiculação de cartazes com informações e 

divulgação de eventos proibidos pelo governo no período da ditadura. Neste caso, 

podemos dizer que a operacionalização da jamming se dá na própria forma de 

organização do coletivo, que a partir de um ajuntamento de pessoas se utiliza de 

uma infraestrutura interna disponível, norteando sua ação através de um conjunto de 

saberes e práticas e de uma produção de baixo custo. No vídeo vemos três faixas 

de papel impresso em preto e branco sendo aplicadas com cola no asfalto formando 

a imagem do rosto de Sérgio Silva no chão.       

 A ação precisava acontecer de forma rápida e precisa, até como forma de se 

previnir de um encontro indesejado com a polícia. Por conta disso, os performers 

                                                 
13

 No original: "Tactics can be thought of as a set of tools. Like a hammer, a glue gun, or a 
screwdriver, they are means for building and deconstructing a given situation. Interventionist tactics 
are informed both by art and (more importantly) by a broad range of lived visual, spatial and cultural 
experiences. They are a motley assemblage of methods for bringing political issues to an audience 
outside the art world’s insular doors. They appeal to a viewer who is confronted by an increasingly 
privatized and controlled visual world."  
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chegaram a realizar um ensaio no local, para que o tempo pudesse ser 

cronometrado, seguindo a sequência de ações do roteiro. Isso porque qualquer erro 

de movimetação durante a performance poderia comprometer, além do resultado 

final trabalho, a vida das pessoas que de alguma forma participaram da ação. 

Desafiar o status quo de uma violência legal é uma forma de liberação, porém os 

riscos para quem decide trilhar este caminho são bastante altos. Esse é o principal 

motivo da orientação pelo anonimato: proteger a integridades dos participantes. Não 

é preciso mencionar aqui o tipo de força que a polícia é capaz de exercer,  ainda 

mais em num país como o Brasil, que nunca curou por completo as feridas deixadas 

pela ditadura militar e que tem, inclusive, a PM como uma herança deste período 

sombrio da história.    

 Um outro aspecto importante a ser ressaltado é a preocupação dos 

participantes em expor com clareza os motivos que levaram à execução desta 

intervenção específica, que inicia como uma reação de um certo conjunto social 

contra a violência exercida pelo Estado. As ações táticas sempre têm uma tarefa 

pontual a ser resolvida e é por isso que além de apresentar uma imagem nítida do 

fotógrafo posicionado na mesma esquina em que ele ficou cego de um olho, o 

coletivo se preocupou em colocar uma legenda no final vídeo, para que não houve 

dúvida sobre a natureza daquele ato. 

 Esse trabalho estabelece uma demarcação de presença no espaço público, 

mais precisamente na concretude da cidade. Sua desobediência traz à tona uma 

tensa disputa territorial entre o público e o privado, ou seja, entre um tipo de 

ambiente que promove novas possibilidades de encontro e dos territórios que 

moldam a subjetividade das pessoas dentro do modo capitalista de ser. Carol 

Becker coloca a questão de uma forma não muito animadora: “parece que o privado 

colonizou o público e, de fato, o conceito de “público” desapareceu, exceto talvez 

como um nome usado pela direita para refletir o seu desprezo pelo que seus 

adeptos retratam como uma noção liberal datada de cidadania” (BECKER, 2015, p. 

66).14  

 O problema da privatização do espaço público está exatamente na limitação de 

um espaço que poderia ser utilizado para descoberta de outras formas de se 

                                                 
14

 No original: “It appears that the private has colonised the public and, in fact, the concept of a 
“public" has all but disappeared - except perhaps as an epithet used by the right win to reflecte its 
scorn for what its adherents portray as an outdated, liberal Notion of citizenship". 
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relacionar socialmente. Nos territórios privatizados, as pessoas são obrigadas a 

obedecer a uma conduta protocolar elaborada a partir de mecanismos de controle e 

disciplina típicos da produção neoliberal. Qualquer manifestação fora dos padrões 

decretados pelos dispositivos de poder está automaticamente se colocando em uma 

situação de risco. Nenhum corpo civil desobediente tem chance contra o Estado 

armado, ainda mais quando a resposta aos desafiadores geralmente chega de forma 

truculenta. “A esfera pública é um espaço de negociações” (MESQUITA, 2011, p. 

16), por isso os espaços públicos acabam se tornando trincheiras fundamentais no 

que diz respeito ao agenciamento de novas condutas políticas para a vida em 

sociedade. Na visão de Thompson (2015, p. 137, tradução nossa), 

 

Ambientes sociais em que o poder está em fluxo, e não numa condição 
dada, pode abrir espaço para possibilidades de uma produção própria em 
aberto. Para colocar isso nitidamente, quando não é claro quem tem o 
poder em um lugar, o lugar se torna um espaço em que tudo é disputado. 
Quando alguém se sente livre e empoderado a agir, alguém é capaz de 
mudar. Um lugar que abre espaço para novas formas de ser e proporciona 
um espaço igualitário para raça, gênero, e sexualidade pode ser 
revigorante. É por esta razão que o Whole Foods definitivamente não 
funciona como um espaço social; no final do dia, aquele espaço opera de 
acordo com o sistema da lógica de exploração. É por isso também que 
exibições em museus que apresentam apenas pessoas “famosas" - ou, para 
colocar de um outro jeito, pessoas com muito capital social - pode muitas 
vezes parecer mais alienante do que esclarecedor.

15
  

 

 Conforme mencionado pelo “olheiro”, "fazer arte no dia a dia é uma forma de 

resistência ao dia que te é imposto, ao trabalho repetitivo, a um amortecimento da 

sensibilidade”. Nesse sentido, resistir ao sistema significa fazer oposição àquilo que 

está dado, às realidades prontas, e, nesse caso, à violência da política que se impõe  

gratuitamente aos cidadãos nas ruas. As possibilidades de leitura deste tipo de 

fenômeno vão muito além dos rastros de tinta vermelha deixados no asfalto ao 

tempo ou mesmo do videoclip final compartilhado anonimamente na página do 

facebook do Mídia Ninja. Usando os recursos do lambe-lambe, a obra feita com 

                                                 
15

 No original: “Social environment where power is in flux, and not a given condition, can make a room 
for open-ended possibilities of self-production. To put it plainly, when it is unclear who holds the power 
in a room, the room becomes a space where anything is up for grabs. When one feels free and 
empowered to act, one is able to change. A site that makes room for new ways of being and provide 
equal space across race, gender, and sexuality can be invigorating. It is for this reason that Whole 
Foods ultimately cannot work as a social space; at the end of the day, that space operates according 
to a system of exploitative logic. This is also why museums exhibitions that only feature “famous” 
people - or, to put in another way, people with lot of social capital - can often seem more alienating 
than illuminating.” 
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papel e tinta no asfalto explora uma nova forma de viver a vida cívica nos centros 

urbanos, numa relação em que a arte não existe apartada da vida.  

 Por outro lado, pode-se e deve-se também questionar a funcionalidade deste 

tipo de ação, no sentido de apontar a mudanças práticas que Olho da Rua de fato 

propiciou em relação à violência policial. O próprio “olheiro” se questiona num tom 

reflexivo sobre a eficácia de fazer uma ação como esta e também sobre a sua 

participação naquele coletivo de pessoas, sobre como a mesma imagem pode ser 

utilizada a favor ou contra. Thompson adverte que,  

 

[...] sem o entendimento de que a manipulação dos símbolos se tornou um 
método de produção utilizada pelos poderes dominantes da sociedade 
contemporânea, não nos é possível apreciar as formas de resistência a este 
poder vinda de numerosos artistas, ativistas e cidadãos engajados 
(THOMPSON, 2012, p. 30, tradução nossa).

16
. 

 

 Num mundo onde as experiências estéticas são facilmente cooptáveis pelos 

dispositivos de poder dominantes, a resistência tática deve atingir seu alvo de forma 

precisa, como num jogo de dardos, porque só acertando em cheio é possível fazer 

com que os objetivos tenham chance de realizar, seja de forma factual ou simbólica. 

Caso contrário, sem a expertise e o entendimento sobre os dispositivos com os 

quais se está lidando, corre-se o risco de inverter os papéis, criando imagens que 

acabam por fortalecer ainda mais a lógica mercantil. Segundo Mesquita, “parte do 

discurso ativista promovido pelos jammers foi cooptado ou, utilizando um termo 

vindo dos situacionistas, “recuperado” pela indústria cultural” (MESQUITA, 2011, p. 

25). 

 Olho da Rua enfatiza simbolicamente a questão da memória, para que atos de 

violência como este não sejam apagados pelo fluxo de carros. Esta obra funciona 

como um atravessamento pelo território dominante. Ela pode não ter mudado o 

código de conduta da Polícia Militar, mas certamente as 881mil visualizações de um 

vídeo postado no facebook colaboram para a construção de uma outra narrativa nas 

redes digitais. De qualquer maneira, entendemos que a “internet é uma ferramenta 

muito eficaz para a  organização (usada para o bem e para o mal). Porém, não 

substitui a interação humana  e a manifestação de resistência real no espaço 

                                                 
16

 No original: “Without understanding the manipulation of symbols has become a method of 
production for the dominant powers in contemporary society, we cannot appreciate the forms of 
resistance to that power that come from numerous artists, activists, and engaged citizens” 
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público, que ocorre quando os corpos são colocados no front” (BECKER, 2015, p. 

66, tradução nossa).17 

 Seria ingênuo pensar que uma única ação local como essa poderia mudar o 

rumo das coisas do dia para a noite, não existe mágica em um sistema tão fechado, 

o que se pode fazer é ir semeando outros padrões cognitivos, deixando pequenas 

marcas que sinalizam outras possibilidades de existência; pode-se requalificar a 

esquina em que o Sérgio perdeu o olho esquerdo. Por fim,  

 

[...] ainda, enquanto táticas são um bom lugar para começar, elas não são 
necessariamente o melhor lugar para terminar. Enquanto é verdade que 
muitos desses projetos ganham sua ressonância ao dançar com sistemas 
dominantes, alguns desses projetos preferem pensar também mais 
estrategicamente sobre a mudança desses sistemas (THOMPSON, 2004, p. 
106, tradução nossa).

18
 

 

 

#estratégia 
 

 Adentraremos agora no trabalho do coletivo de arte britânico Liberate Tate19 

que será utilizado como um exemplo de resistência estratégica. Ao longo de seis 

anos, o grupo organizou diversas intervenções artísticas com um único objetivo: que 

a rede de museus da Tate deixasse de receber patrocínio da gigante British Petrol - 

BP, uma empresa de combustível fóssil que mantinha um longo acordo de patrocínio 

com a instituição cultural. Esta era a parceria corporativa mais antiga da Tate, 

iniciada no projeto New Displays (1990) que pretendia promover uma maior 

liberdade curatorial, assim como os benefícios de marketing de exposições 

temporárias. Desde então, a logomarca da BT firmou uma posição cativa em todo 

material de divulgação e propaganda da Tate, sendo visto por um público de 

centenas de milhares de pessoas. 

                                                 
17

 No original: “internet is a very effective organizing tool (used for good and bad). But has no replaced 
human interaction and the manifestation of real residente in public space which occurs when bodies 
are put on the line.” 
18

 No original: "Yet, while tactics are a useful place to begin, they are not necessarily the best place to 
end. While it is true that many of these projects gain their resonance through a dance within the 
dominant systems, some of these projects prefer to think more strategically about changing these 
systems as well."  
19

 Site disponível em: <http://www.liberatetate.org.uk>. 

http://www.liberatetate.org.uk/
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 A epopeia do Liberate Tate começou em janeiro de 2010, durante um workshop 

de arte e ativismo promovido pela Tate Modern, evento que integrava a 

programação de celebração do seu 10º aniversário. O estopim para a articulação do 

movimento se deu quando o grupo de arte ativista The Laboratory of Insurrectionary 

Imagination, que facilitaria o workshop, foi proibido pelos curadores de realizar 

qualquer tipo de ação contra a Tate e seus patrocinadores. O movimento surgiu 

como uma resposta criativa à censura institucional e a hipocrisia discursiva que lhes 

foi imposta em relação a algo teoricamente sacramentado e que não "poderia" ser 

problematizado. Claro, porque na lógica do capitalismo tardio o patrocinador está 

pagando por uma imagem social positiva e ser confrontado não faz parte do acordo, 

acordo certamente bem embasado juridicamente e de forma unilateral.  

 O Liberate Tate acusa a BP de usar a Tate em seu favor para conseguir sua 

Licença Social para Operar (LSO), ou seja, como forma de garantir uma anuência da 

comunidade para que a empresa pudesse continuar desenvolvendo suas atividades. 

Empresas como a BT – que são protagonistas de grandes desastres ambientais, 

colaborando diariamente com a redução dos recursos naturais do planeta e 

operando diretamente na aceleração da mudança climática – precisam 

desesperadamente da opinião pública a seu lado para continuarem a existir. Dessa 

forma, investir em arte e cultura se torna um super negócio, quando se trata de 

limpar a imagem pública de um modelo de negócio literalmente sujo.     

 Engajados na missão de liberar a Tate das garras da BT, o coletivo realizou 

uma série com 17 performances nos espaços físicos da Tate. Falamos de 

intervenções singulares, coletivas e presenciais, que acontecem em momentos 

precisos e se valem de materiais os mais variados, adequados à ocasião, para 

atingir artisticamente seu objetivo. Apresentaremos a seguir uma breve sinopse com 

a descrição de cada uma delas, em ordem cronológica, para que possamos traçar o 

arco narrativo desenhado pelo movimento ao longo dos anos:  

 

1 | Art not oil | 2010 

Primeira intervenção do coletivo, realizada durante o workshop de arte e ativismo na 

Tate Modern. Nela, o grafismo “art not oil” foi adicionado ao layout da fachada do 

prédio, pelo lado de dentro do vidro, logo abaixo do letreiro oficial “free entry - Tate 

Modern”. 
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2 | Dead in the Water | maio 2010 

Realizada no Turbine Hall da Tate Modern. Ainda no âmbito da celebração dos 10 

anos da Tate, a intervenção reuniu dezenas de performers que, em meio a uma 

grande quantidade de pessoas, soltaram carcaças de peixes e aves amarrados em 

grandes balões pretos de hélio enquanto vociferavam “liberate Tate from oil” e 

“liberate Tate from BT". Para a remoção dos balões, os funcionários da Tate tiveram 

que estourá-los com rifles.  

 

3 | Licence To Spill | junho 2010 

A performance aconteceu durante a festa de verão anual da Tate Britain, evento que 

também comemorava os 20 anos de patrocínio da BT. Cerca de 10 performers se 

aproximaram do museu, carregados com latões estampados com a logo da BT, 

contendo um líquido preto e pegajoso. Posicionando-se no cordão de entrada, 

alguns deles despejaram o material no chão de forma brusca e sem pedir licença, 

sujando inclusive as pernas de algumas pessoas que estavam na calçada. Na 

sequência, outros jogaram penas brancas por cima, formando uma grande “sujeira”. 

Finalizada a ação, os performers deixaram o local caminhando tranquilamente. Em 

um segundo momento, agora dentro do museu, outras 2 performers entraram como 

se fossem convidadas da festa. Seus vestidos floridos eram equipados com bolsas 

plásticas contento o mesmo líquido preto pegajoso. Durante o coquetel, elas 

rasgaram as bolsas e derramaram a gosma dentro da galeria, pretendendo que 

aquilo tivesse sido um acidente. Em seguida, vestiram capas plásticas com a logo da 

BP e tentaram limpar a “sujeira" que fizeram, atuando como se quisessem reparar o 

dano.   

 

4 | Collapse | julho 2010 

Esta performance é a única da série que não aconteceu na Tate. Nela, três 

performers entraram no British Museum (que também tinha patrocínio da BP) 

portando grandes ovos brancos estilizados com a logo da BP e recheados com 

petróleo. O material foi derramado ao redor de uma estátua proveniente da Ilha de 
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Páscoa. No final da ação, os ovos  foram colocados diante da estátua, agregando 

uma nova dimensão instalativa à obra.   

   

5 | Sunflower |setembro 2010 

Em Crude ou Sunflower, cerca de 50 performers entraram no Turbine Hall da Tate 

Modern formando uma ciranda. Cada performer portava um tubo de tinta óleo preta 

estilizado com a logomarca da BP. Os tubos foram posicionados no chão com a 

abertura virada para o lado de fora da roda. Em um movimento em cadeia, os 

performers, um a um,  pisaram nos tubos, espirrando a tinta longe, sobre o concreto, 

formando o desenho de uma mandala. A ação fazia uma alusão direta ao logo da BP 

e atuava também como uma prévia para instalação Sunflower Seads, do artista 

chinês Ai Weiwei, a próxima obra a ser exibida no Turbine Hall, dentro da 

programação oficial do museu.  

 

6 | Human Cost | abril 2011 

A performance ocupou a Duveen Gallery da Tate Brian, um dia após o aniversário 

de um ano da tragédia do Golfo do México (EUA). Cada minuto da ação foi dedicado 

a um dia do período de vazamento do petróleo, totalizando 87 minutos de duração, 

correspondentes aos 87 dias de vazamento após a explosaõa da plataforma da BP. 

Nessa obra, dois performers despejaram petróleo sobre um corpo nu encolhido no 

chão utilizando galões de plástico verde estilizados com a logo da BP. 

 

7 | The Exorcism of BP | julho 2011 

O Liberate Tate convidou o Reverendo Billy e a Igreja Earthlujah para performarem 

um exorcismo em massa no Turbine Hall da Tate Modern. A ideia era que o pastor, 

conhecido por ser um ativista que prega o anticonsumismo nas ruas de Nova York, 

pudesse livrar a Tate do espirito mal da BP em uma cerimônia ritualística entoada 

por um coro gospel.  
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8 | Floe Piece | janeiro 2012 

Em parceria com o movimento Occupy London, integrantes do Liberate Tate se 

reuniram em frente à Catedral de St. Paul, localizada no distrito financeiro Bank. Os 

performers realizaram uma procissão carregando uma pedra de gelo do ártico de 

55kg. O grupo caminhou em direção a Tate Modern atravessando a Millenium 

Bridge. Chegando ao Turbine Hall, a peça foi instalada no chão e os participantes 

foram se colocando a sua volta. Lá permaneceram em silêncio, observando a pedra 

até que o gelo derretesse por completo.     

 

9 | Tate à Tate | março 2012 

Trata-se de audioinstalação permanente, desenvolvida na forma de um audioguia 

site specific. O tour não oficial pode ser baixado gratuitamente através do site,20 

sendo concebido para ser ouvido em três ambientes: na Tate Britain, na Tate 

Modern e no Tate Boat (o barco que faz o trajeto entre os museus pelo Rio Thames). 

A obra refaz o espaço interno da Tate sem a existência da BP, oferecendo ao 

público uma narrativa alternativa ao discurso oficial institucionalizado. 

 

10 | The Gift | junho 2012 

Um pedaço de hélice de turbina eólica, medindo 16,5m, é instalado no Turbine Hall 

por cerca de 100 pessoas. A obra foi oferecida à Tate como um presente, para 

integrar a coleção permanente do museu. Algumas semanas após a recusa da 

instituição, já havia diversas campanhas e petições solicitando que a peça voltasse 

ao Turbine Hall e que o trabalho fosse recebido pela instituição. Dois meses mais 

tarde, em setembro de 2012, a Tate finalmente aceitou o presente e o tornou parte 

de seu acervo permanente. 

 

11 | All Rise | abril 2013 

No dia em que o vazamento do Golfo do México completou 3 anos, o Liberate Tate 

compareceu ao tribunal onde acontecia o julgamento da BP, em New Orleans 

                                                 
20

 Disponível em: <www.tateatate.org>. 

http://www.tateatate.org/
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(EUA). A performance é uma transmissão ao vivo do julgamento para a Tate 

Modern. Esta ação durou cinco dias, durante os quais são foram trechos da 

transcrição judicial do caso.  

 

12 | Parts Per Million | 2013 

Nesse trabalho, 50 performers percorrem o trajeto do BT Walk Through British Art, 

na Tate Britain, mas desta vez contabilizando o avanço da emissão de carbono na 

atmosfera de cada década exibida na galeria. Eles criaram um programa que 

mapeia o trajeto da intervenção e revela em vermelho a passagem de 1970 a 1980, 

quando os dados sobre a emissão de carbono apresentam riscos à vida na Terra.  

 

13 | Hidden Figures | 2014 

Em uma homenagem a pintura Black Square, do artista russo Malevich, que estava 

sendo exibido naquele momento na Tate Modern, um grupo de performers do 

Liberate Tate se instalou no Turbine Hall segurando um tecido preto, medindo 8m x 

8m, aberto com as mãos. A intervenção era aberta e participativa. O público era 

convidado a ocupar o espaço embaixo do tecido. A ação aconteceu após a Tate se 

negar a revelar detalhes sobre os pontos dúbios da relação de patrocínio que 

mantinha com a BP. 

 

14 | The Reveal | 2015 

Nesta ação, nove performers lançam do Members Room o equivalente a 

£240.000,00 em notas ficcionais de £20. As escadarias do andar principal da Tate 

Britain ficaram cobertas pelas cédulas, que foram especialmente desenhadas para a 

performance e nomeadas como o "dinheiro da Tate / BP". A ação aconteceu alguns 

dias após a Tate ser obrigada judicialmente a revelar quando dinheiro recebia da 

BP. O valor revelado totalizava uma média anual de £240.000,00 entre 1990 e 2006.    
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15 | Time Piece | 2015 

Performance duracional realizada no Turbine Hall da Tate Modern, com 25 horas de 

duração. Tratou-se de uma intervenção textual em que diversos performers 

escreveram no chão do museu utilizando bastões de carvão. As narrativas 

mesclavam ficção e realidade, sendo copiadas de textos de arte, ativismo, e sobre o 

antropoceno, entre outros. Os artistas entraram todos de uma vez no museu, às 

11h53m da manhã, não dando chance para que os seguranças os barrassem na 

porta, e lá permaneceram instalados, desrespeitando o horário de funcionamento da 

casa, munidos com livros, comida, sacos de dormir e até um banheiro portátil, numa 

ação que perdurou até às 12h55m do dia seguinte.     

 

16 | 5th Assessment | 2015  

Performance realizada na Tate Britain, na National Portrait Gallery, no Royal Opera 

House e no British Museum, todas instituições patrocinadas por empresas de 

petróleo. Trata-se de uma leitura coletiva do documento Fifth Assessment Synthesis 

Report para o Intergovernmental Panel on Climate Change, finalizado em 2014 pela 

ONU, que reúne aspectos científicos, técnicos e socioeconômicos relacionados à 

mudança climática. Durante a leitura, os corpos dos performers se movimentavam 

coreograficamente em sentido horário, como forma de questionar o tempo que 

restante para que a ruptura contratual de patrocínio aconteça.     

 

17 | Birthmark | 2015 

Uma intervenção no espaço expositivo da Tate Britain que trata a mudança climática 

como um dano permanente, sem voltar. Nela, performers recebem uma tatuagem 

grafando o ano de seu nascimento e a quantidade de dióxido de carbono emitida 

naquele ano. Cerca de 500 pessoas participaram da ação produzida através de um 

financiamento coletivo. A escolha da sala 1840 representa o período em que 

acontece 2ª Revolução Industrial, também o momento em que foi desenvolvida a 

técnica de tatuar que conhecemos hoje. Com isso, o Liberate Tate convida a Tate a 

repensar sua relação com a BP, já que esta não é uma “marca" permanente e ainda 

pode ser removida de seu corpo. 
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 No dia 16 de março de 2016, após vinte e seis anos, a Tate finalmente anuncia 

o fim do acordo de patrocínio com a BP. Como forma de compartilhar publicamente 

o seu triunfo na guerra travada contra a indústria de óleo mineral, o coletivo Liberate 

Tate publicou uma declaração artística, da qual selecionamos o seguinte trecho:   

  

[…] Este é um dia que muitos pensaram que nunca chegaria. O patrocínio 
da BT para a Tate é inevitável, eles disseram. O patrocínio da BP é vital, 
eles disseram. Sem isso, a Tate não funciona, eles disseram. É assim que 
as coisas são, eles disseram. Mas nós mudamos isso. Você mudou isso. 
Todos nós fizemos isso. Nós fizemos isso com nossa determinação, 
compromisso, energia, tenacidade, audácia, ultraje, criatividade, 
parafernália artística, ecologia profunda e colaboração viva. Nós fizemos 
isso com aproximadamente 75 litros de de melado, 25 litros de óleo de 
girassol, 20 balões de hélio, 15 horas sussurradas de transcrições judiciais, 
1 tonelada de gelo ártico, 50 tubos de tinta preta, 1 hélice de aerogerador 
medindo 16,5 metros, 1 banheiro portátil, 20 sacos de dormir pretos, 600 
bastões de carvão vegetal pra desenho, 60 textos cuidadosamente 
selecionados, 60 mililitros de tinta preta para tatuagem, 600 luvas pretas de 
látex, e mais ou menos 100 véus pretos - incluindo um de 64 metros 
quadrados. Nós fizemos isso juntos. Nós fizemos isso com arte. Nós 
fizemos isso como arte […]. 

21
  

 

  

                                                 
21

 Site official disponível em: <http://www.liberatetate.org.uk/performances/tate-is-liberated-from-bp-
by-liberate-tate/>. Acesso em: 29 ago. 2018. No original: "This is a day many thought would never 
come. BP sponsorship of Tate is inevitable, they said. BP sponsorship of Tate is vital, they said. 
Without it, Tate could not function, they said. That’s just the way it is, they said. But we changed that. 
You changed that. We all did this. We did this with our determination, commitment, stamina, tenacity, 
audacity, outrage, creativity, artistic craft, deep ecology and soulful collaboration. We did this with 
approximately 75 litres of molasses, 25 litres of sunflower oil, 20 helium balloons, 15 whispered hours 
of court transcripts, 1 tonne of arctic ice, 50 tubes of black paint, one 16.5 metre wind turbine blade, 1 
portable toilet, 20 black sleeping sacks, 600 sticks of willow charcoal, 60 carefully selected texts, 60 
millilitres of black tattooing ink, 600 black latex gloves, and 100 or so black veils – including one at 64 
square metres. We did this together. We did this with Art. We did this as Art". 

http://www.liberatetate.org.uk/performances/tate-is-liberated-from-bp-by-liberate-tate/
http://www.liberatetate.org.uk/performances/tate-is-liberated-from-bp-by-liberate-tate/
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 Liberate Tate liberando a Tate em imagens:  
 

 
Figura 32 - 1 | Art not Oil (2010).© Liberate Tate. Fonte: Liberate Tate

22
  

 

 
Figura 33 - 2 | Dead in the Water (2010).© Liberate Tate. Fonte: Liberate Tate

23  

                                                 
22

 Disponível em: <http///www.liberatetate.org.uk/performances/art-not-oil/>. Acesso em: 11set. 2018. 
23

 Disponível em: <http-//www.liberatetate.org.uk/performances/dead-in-the-water-2010/>. Acesso em: 
11 set. 2018. 

http://www.liberatetate.org.uk/performances/art-not-oil/
http://www.liberatetate.org.uk/performances/dead-in-the-water-2010/
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Figura 34 - 3 | Licence to Spill (2010). ©Liberate Tate. 
Fonte: Liberate Tate

24
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 - 4 | Collapse (2010). © Liberate Tate.  
Fonte: Liberate Tate

25
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 Disponível em: <http///www.liberatetate.org.uk/performances/licence-to-spill-june-2010/> Acesso 
em: 11 set. 2018. 
25

 Disponível em: <http-//www.liberatetate.org.uk/performances/culture-beyond-oil-july-2010/>. Acesso 
em: 11 set. 2018. 

http://www.liberatetate.org.uk/performances/licence-to-spill-june-2010/
http://www.liberatetate.org.uk/performances/culture-beyond-oil-july-2010/
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Figura 36 - 5 | Sunflower (2010). © Liberate Tate. Fonte: Liberate Tate
26
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 Disponível em: <http-//www.liberatetate.org.uk/performances/sunflower-september-2010/>. Acesso 
em: 11 set. 2018. 

http://www.liberatetate.org.uk/performances/sunflower-september-2010/
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Figura 37- 6 | Human Cost (2011). © 
Liberate Tate. Fonte: Liberate Tate

27
  

 

 

Figura 38 - 7 | The exorcism of BP (2011). © Liberate Tate. Fonte: Liberate Tate
28 
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 Disponível em: <http///www.liberatetate.org.uk/performances/human-cost-april-2011/>. Acesso em: 
11 set. 2018. 
28

 Disponível em: <http-//www.liberatetate.org.uk/performances/the-exorcism-of-bp-july-2011/>. 
Acesso em: 11 set. 2018. 
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Figura 39 - 8 | Floe Piece (2012). © Liberate Tate. Fonte: Liberate Tate
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 Disponível em: <http-//www.liberatetate.org.uk/performances/floe-piece/>. Acesso em: 11 set. 2018. 
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Figura 40 - 9 | Tate à Tate (2012). © Liberate Tate. Fonte: album cover30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 41 - 10 | The Gift (2012). © Liberate Tate. Fonte: Liberate Tate 31 

 
 

  

                                                 
30

 Disponível em: <http-//www.liberatetate.org.uk/performances/alternative-tate-tour-2/>. Acesso em: 
11 set. 2018.  
31

 Disponível em: <http-//www.liberatetate.org.uk/performances/the-gift/>. Acesso em: 11 set. 2018.   

http://www.liberatetate.org.uk/performances/alternative-tate-tour-2/
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Figura 42 - 11 | All Rise (2013). © Liberate Tate. Fonte: Liberate Tate.32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 43 - 12 | Parts per Million (2013). © Liberate Tate. Fonte: Liberate Tate 33 

 
 
 

  

                                                 
32

 Disponível em: <http-//www.liberatetate.org.uk/performances/all-rise-april-2013/>. Acesso em: 11 
set. 2018. 
33

 Disponível em: <http///www.liberatetate.org.uk/performances/>. Acesso em: Acesso em: 11 set. 
2018. 
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Figura 44 -13 | Hidden Figures (2014). © Liberate Tate. Fonte: Liberate Tate
34

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 45 - 14 | The Reveal (2015). © Liberate Tate. Fonte: Libertate Tate
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Figura 46 - 15 | Time Piece (2015). © Liberate Tate. Fonte: Liberate Tate
36

 

                                                 
34

 Disponível em: <http///www.liberatetate.org.uk/performances/hidden-figures-2014/>. Acesso em: 11 
set. 2018. 
35

 Disponível em: <http-//www.liberatetate.org.uk/performances/the-reveal/>. Acesso em: 11 set. 2018.  
36

 Disponível em: <http///www.liberatetate.org.uk/performances/time-piece/>. Acesso em: 11 set. 
2018. 
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Figura 47 - 16 | 5th Assessment (2015). © Liberate Tate. Fonte: Liberate Tate
37

 

 

Figura 48 - 17 | Birthmark (2015). © Liberate Tate. Fonte: Liberate Tate
38
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 Disponível em: <http///www.liberatetate.org.uk/5th-assessment/>. Acesso em: 11 set. 2018. 
38

 Disponível em: <http///www.liberatetate.org.uk/birthmark/>. Acesso em: 11 set. 2018.  
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 Depois de hackear o letreiro da fachada do prédio, soltar balões com 

carcaças que não poderiam ser removidas, lambuzar o evento da BT na Tate Britain, 

chamar atenção para o colapso do mundo no British Museum, transfigurar o logo da 

BT com tinta a óleo preta, atacar um corpo indefeso por 87 minutos, exorcizar o mal 

trazido pela BT, derreter uma lembrança do ártico, proporcionar uma Tate sem a BT, 

entregar pessoalmente um grande presente, acompanhar e compartilhar processos 

jurídicos contra a BT, contabilizar a emissão de CO2 através da história da arte, 

desvelar fatos inconvenientes, escrachar John Browne – CEO da BP e Conselheiro 

da Tate – e Nicolas Serrota, Diretor da Tate, passar a noite em claro escrevendo no 

chão, ler na íntegra um documento sobre mudanças climáticas da ONU e tatuar 

permanentemente o nível de poluição, os artistas ativistas puderam enfim ver a Tate 

liberada da BP. A Tate Gallery é uma instituição com todos os encargos que lhe são 

próprios e, por ser uma instituição de arte, não está apartada do mercado e das 

implicações neoliberais aí constituídas; mesmo assim, o coletivo atuou como fonte 

de resistência, a fim de engendrar a sua liberação, ou seja, provocar uma mudança 

nas relações de poder estabelecidas naquele ambiente. 

 Como estratégia visual, o Liberate Tate preparava todo seu material de 

divulgação seguindo o mesmo padrão de comunicação visual oficial utilizado pela 

Tate. O layout do site, a logomarca, os programas distribuídos durante as 

performances etc. carregavam esse apelo visual, causando uma certa confusão 

entre as atividades que faziam parte da programação oficial e as que a subvertiam. 

Como indumentária padrão, os performers adotaram o uso de roupas pretas com um 

véu preto cobrindo a cabeça, remetendo aos trajes usados em funerais. Um ponto 

importante a ser notado é a autonomia desenvolvida pelo grupo na realização de 

suas ações, cujos detalhes eram estrategicamente pensados, em termos materiais, 

técnicos e legais. Por exemplo, em Birthmark, os performers levaram pequenos 

geradores, porque sabiam que a eletricidade seria cortada; Time Piece não seria 

possível sem o banheiro químico, porque todas as entradas de acesso às facilidades 

do museu foram bloqueadas; estratégias também foram criadas para lidar com a 

polícia e com as equipes de segurança.  

 A guerra nunca foi com a Tate, ao contrário, a ideia era salvar a instituição de 

uma relação nociva, fazendo com que ela assumisse uma responsabilidade ética 

com relação às marcas que promove através do seu marketing cultural. Conforme 

anunciado, a decisão do encerramento partiu da BP. Segundo a empresa, o 
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cancelamento foi uma decisão comercial, que nada tinha a ver com os protestos dos 

últimos anos, mas sim com um corte orçamentário ocasionado pela crise no preço 

do petróleo.39 No entanto, este foi o único corte que a empresa fez em seu programa 

de patrocínio para instituições do segmento cultural e, ao que parece, não existem 

garantias de que a BT não possa retornar com o aporte financeiro. 

 Não se pode dizer ao certo o quanto o Liberate Tate influenciou na decisão da 

BT, mas  sem dúvida ele se fez presente o tempo todo, exercendo uma força local 

em oposição a uma política de patrocínio duvidosa, que serviu como um alerta sobre 

os fatores  em jogo quando empresas  danosas ao meio ambiente investem no 

segmento cultural. Que interesse elas têm no financiamento de programas de arte? 

Instituições sólidas como a Tate têm prestígio suficiente para influenciar a opinião 

pública, exibindo obras de arte que tratam de questões intrínsecas ao bem-viver. Ao 

ser cooptada pelo mercado, corre o risco de perder seu poder crítico e passar a 

atuar em favor de uma vertente unilateral de existência, entrando em um conflito 

direto com o discursos artísticos que são compartilhados em suas dependências. 

Nas palavras de Dietachmair e Gielen (2017, p. 16, tradução nossa),  

 

Muitas das instituições de arte nacional que conhecemos hoje, no entanto 
tiveram inicialmente um papel decisivo nos processos constitutivos para o 
estabelecimento de nossas sociedades civis, pelo menos aquelas do 
hemisfério norte. Desde o final do século XVIII em diante muitas das 
“instituições públicas" de hoje são máquinas importantes para a construção 
de uma hierarquia cultural nos estados-nações emergentes. Bem-
conhecidos processos de socialização e canonização fizeram da cultura 
uma ferramenta altamente efetiva para a construção de nações e de 
educação social para seus cidadãos. Ao redor do mundo, este papel cívico 
da cultura permaneceu como uma ferramenta comum para governos na 
construção de identidades nacionais.

40
  

 

 Os autores falam em plano de governo, porém não podemos esquecer que, 

quando se trata de neoliberalismo, quem controla as entidades nacionais é o 

mercado. Os contratos de patrocínio cultural da BT têm vigência até 2020, 

                                                 
39

 Reed, Stanley. BP to End Sponsorship of Tate Museums. New York Times, 11 de março de 2016. 
Disponível em: <https://www.nytimes.com/2016/03/12/business/energy-environment/bp-to-end-
sponsorship-of-tate-museums.html>. Acesso em: 11 set. 2018.  
40

 No original: "Many of the national art institutions we know today nevertheless initially played a 
decisive role in the constitutive processes of establishing our civil societies, at least those in the 
northern hemisphere. From the late eighteenth century onwards many of todays ‘public institutions’ 
were important machines for the construction of a cultural hierarchy in the emerging nation states. 
Well-known processes of socialization and canonization made culture a highly effective tool for the 
building of nations and the social education of its state citizens. Around the world, this civic role of 
culture has remained a common tool for governments in the construction of national identities.” 

https://www.nytimes.com/2016/03/12/business/energy-environment/bp-to-end-sponsorship-of-tate-museums.html
https://www.nytimes.com/2016/03/12/business/energy-environment/bp-to-end-sponsorship-of-tate-museums.html
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exatamente a data em que cientistas estabeleceram como o limite para a mudança 

na política de combustível fóssil. O fato de instituições culturais endossarem esse 

tipo de mercado é totalmente questionável. Quando o Liberate Tate traz um pedaço 

de gelo do ártico para derreter dentro do museu, ela o torna corresponsável pelo 

aquecimento global. Nesses anos todos, o Liberate Tate não atuou sozinho nesta 

missão, fazendo parte da coalisão Art not Oil, na qual outros grupos como BT or not 

BT, BP Out of Opera, entre outros, juntos e/ou separados, levantam essa bandeira 

contra a indústria de combustíveis fósseis, chamando atenção ao prejuízo planetário 

causado pelas práticas exploratórias.  

 No Brasil, a situação não é muito diferente. As principais leis federais de 

incentivo à cultura, a Lei Rouanet e a Lei do Audiovisual, estão totalmente atreladas 

ao marketing cultural de grandes empresas. Esse mecanismo de financiamento foi 

criado no início da década de 1990, pelo Ministério da Cultura, no intuito de fomentar 

projetos culturais a partir da isenção fiscal oriunda de capital privado. Dessa forma, 

criou-se um mercado em que pessoas física e jurídicas são autorizadas pelo 

governo a investir em cultura e posteriormente reaver o aporte, que é restituído 

sobre Imposto de Renda. Quantos filmes nacionais não foram vistos nos últimos 

anos contendo o logo da Petrobras? “Para nós, cultura também é energia”41 é uma 

das frases de efeito contidas no site oficial da empresa falando sobre a sua atuação 

no setor cultural, que um pouco mais a frente é complementada com a sentença: 

"selecionamos projetos que, indo além do seu mérito cultural, estejam alinhados à 

nossa estratégia de marca […]”. No final desse processo de subvenção, quem paga 

a conta são os cofres públicos, que acabam por beneficiar de forma não democrática 

apenas os projetos culturais que se enquadram em estratégias de marca do capital 

privado.    

 Exemplos não faltam para comprovar a perversão do sistema vigente de 

patrocínio e marketing cultural atrelado a marcas. Para Gielen, “quando as pessoas 

falam sobre subvenções elas não falam mais em termos de ‘estimular’ as artes e 

nossa herança cultural, mas em termos de ‘intervenções governamentais’, como se 

estivessem se referindo a um mercado inevitável, um mal necessário” (GIELEN, 

                                                 
41

 Site oficial disponível em: <http://www.petrobras.com.br/pt/sociedade-e-meio-
ambiente/sociedade/atuacao-na-cultura/>. Acesso em: 13 set. 2018. 

http://www.petrobras.com.br/pt/sociedade-e-meio-ambiente/sociedade/atuacao-na-cultura/
http://www.petrobras.com.br/pt/sociedade-e-meio-ambiente/sociedade/atuacao-na-cultura/
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2010, p. 6, tradução nossa).42 E é ao enxergar outras possibilidades de futuro que os 

artistas-ativistas do Liberate Tate se levantam, por conseguirem captar o 

comportamento cínico presente no racionalismo neoliberal, fazendo um diagnóstico 

contundente de uma realidade pulsante e que nos desafia. 

 O desvio de conduta entre o discurso e a prática foi abordado, no início da 

década de 1980, pelo filósofo alemão Peter Sloterdijk, no livro A Crítica da Razão 

Cínica (2001). Segundo o autor, a partir do século XX, diversos setores da 

sociedade decairam sob uma falsa consciência iluminista que deflagrou uma espécie 

de acomodação perante às circunstâncias dadas. Sloterdijk trata o cinismo como um 

fenômeno proeminente, periférico e altamente individual, estabelecido em meio ao 

drama político-moral do pós-modernismo, em que valores emergentes têm pouca 

durabilidade, já que são imediatamente absorvidos por um mercado anestésico. No 

contexto da democracia social, “somente a falta de consciência moral e de lealdade 

a princípios serão capazes de lidar com o intrincado realismo no exercício do poder” 

(SLOTERDIJK, 2001, p. 82, tradução nossa). 43  Assim, em nome de sua 

'sobrevivência', os indivíduos acabam formulando respostas cínicas perante os 

dilemas éticos e morais de seu tempo. 

 

 

#concretude 

 

 Apresentaremos agora um terceiro exemplo de arte e ativismo, a performance 

Dust Plan (2015), do poeta chinês Wang Renzheng, que assina artisticamente este 

trabalho como Nut Brother. Sua ação consistiu em percorrer andando as ruas de 

Beijing aspirando a poluição do ar durante 100 dias. Em uma intervenção urbana 

solitária, ele conseguiu sozinho chamar atenção da opinião pública para a sua 

causa. Vagando no que os Situacionistas44 identificariam com uma deriva, o artista 

                                                 
42

 No original: "when people talk about grants they no longer talk in terms of ‘nurturing’ the arts and 
our cultural heritage, but in terms of 'government interventions', as if they were referring to an 
unavoidable market correction, a necessary evil."  
43

 No original: "No merely moral consciousness and no loyalty to principles will be able to cope with 
the intricate realisms of the exercise of power.” 
44

 Movimento encabeçado por Guy Debord a partir de 1958, com a publicação da revista 
Internationale situationniste.  
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ocupou silenciosamente o espaço público, até atingir a estrutura do espaço cívico, 

dando um alerta sobre a má qualidade do ar nas grandes cidades, fator que afeta 

diretamente a saúde das pessoas e o meio ambiente. 

 Entre 24 de julho e 29 de novembro de 2015, durante um período de 4 horas 

por dia, Nut Brother carregou pelas ruas de Beijing um aspirador de pó industrial 

com 1.000W de potência, que foi instalado por ele mesmo em cima de um carrinho 

com baterias recarregáveis. Para produzir este equipamento, ele convenceu o dono 

de um restaurante a financiar o projeto com uma quantia de 10.000 yuan chinês 

(CNY), algo equivalente a R$ 6.000,00. No final desse processo, ele moldou um 

tijolo a partir da poeira tóxica que foi aspirada do ar. 

 O projeto foi sendo documentado ao longo dos meses em uma rede social 

chinesa,45 que era alimentada com postagens diárias, com registros fotográficos que 

ele pedia para alguém fazer, a data, as condições do tempo e a área que havia sido 

aspirada. Muitas das imagens apresentam pontos turísticos e locais de grande 

circulação totalmente imersos em uma nuvem de poluição, evidenciando o 

“airpocalypse” vigente nos grandes centros urbanos da China. Sobre sua ação, o 

artista relatou, em uma palestra proferida durante o Creative Time Summit,46 uma 

conferência anual de arte e ativismo, que, enquanto performava sua caminhada, 

agia como se fosse um gari, só que ao invés de limpar a sujeira do chão ele limpava 

a do ar. Ele também comenta que, no começo do projeto, se preocupava com a 

reação das pessoas, com o que pensariam dele, se achariam que ele era louco, 

mas, com o passar do tempo, acabou percebendo que ninguém estava ligando 

muito para o que ele fazia ou deixava de fazer. 

 Após cumprir seu plano de andar pelas ruas por 100 dias empurrando o 

carrinho de 120kg, Nut Brother conseguiu coletar cerca de 100g de poeira do ar.  

Encerrada sua deriva, ele levou o material para uma olaria, no dia 30 de novembro, 

onde foi misturado com argila e concretizado na forma de um tijolo comum, destes 

utilizados em construções. No dia seguinte, em 1º de dezembro, a notícia de que um 

artista havia transformado a poluição do ar em um tijolo estava estampada nos 

principais jornais do mundo. A performance foi amplamente divulgada pela imprensa 

                                                 
45

 Página do artista na weib disponível em: <http://weibo.com/jianguoxiongdi?is_hot=1>. Acesso em: 
16 fev. 2017. 
46

 Durante o Creative Time Summit 2016: occupy the future. Disponível em: 
<http://creativetime.org/summit/2016/10/25/nut-brother/>. Acesso em: 15 set. 2018. 

http://weibo.com/jianguoxiongdi?is_hot=1
http://creativetime.org/summit/2016/10/25/nut-brother/
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como um gancho da COP21, 47  uma convenção anual sobre inovação e 

sustentabilidade organizado pela United Nations Environment Program (Unep)48 e 

Climate Action 49 , que estava acontecendo em Paris na mesma época, com a 

presença de líderes mundiais que discutiam o futuro do planeta. 

  

                                                 
47

 O fórum aconteceu nos dias 7 e 8 de dezembro de 2015. Site oficial disponível em: 
<http://www.cop21paris.org>. Acesso em: 4 fev. 2017. 
48

 Página oficial disponível em: <http://web.unep.org>. Acesso em: 4 fev. 2017. 
49

 Página oficial disponível em: <http://www.climateactionprogramme.org>. Acesso em: 4 fev. 2017. 

http://www.cop21paris.org/
http://web.unep.org/
http://www.climateactionprogramme.org/
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Figuras 49, 50 e 51 - Dust Plan (2015). Fonte: Daily Mail.
50

  

                                                 
50

 Disponível em: <https://www.dailymail.co.uk/news/peoplesdaily/article-3340884/China-s-smog-
brick-Artist-turns-toxic-fumes-building-block-collecting-dust-Beijing-s-polluted-air-hoover.html>. Acesso 
em: 15 set. 2018.  

https://www.dailymail.co.uk/news/peoplesdaily/article-3340884/China-s-smog-brick-Artist-turns-toxic-fumes-building-block-collecting-dust-Beijing-s-polluted-air-hoover.html
https://www.dailymail.co.uk/news/peoplesdaily/article-3340884/China-s-smog-brick-Artist-turns-toxic-fumes-building-block-collecting-dust-Beijing-s-polluted-air-hoover.html
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 Em um primeiro momento, as pessoas ficaram um tanto frenéticas com a 

notícia, isso porque conseguiram visualizar a poluição numa forma concreta, 

passando a imaginar que poderiam ter um tijolo nos pulmões em razão da má 

qualidade do ar que respiram diariamente. Para estender a manchete, a imprensa 

chegou a calcular quantos tijolos daria para fazer com o ar de Beijing, estimando o 

tempo que levaria para coletar e quantos aspiradores de pó seriam necessários. 

Houve também quem afirmou que Dust Plan havia atingido em cheio o Ministro do 

Meio Ambiente da China, que, por sua vez, ao ser questionado sobre a eficácia da 

proposta, relevou a importância da ação, dizendo que cem dias era tempo demais 

para se produzir um único tijolo. Porém, na visão de Nut Brother, os cem dias em 

que esteve em contato com o espaço público da cidade foram simbólicos. 

 Apesar de se afirmar como um simpatizante do ativismo, o jovem artista de 37 

anos prefere se colocar na condição de uma pessoa comum, como qualquer outra. 

Depois de ganhar projeção internacional, ele conta que chegou a aparecer um 

comprador para o tijolo oferecendo U$ 1.600,00 pelo objeto, também recebeu um 

convite para participar de um festival de música, entre várias outras propostas que 

nada tinham a ver com sua. O plano de Nut Brother era outro, tendo claro que 

jamais venderia a peça ou que usaria o seu projeto para outro fim que não fosse o 

de chamar atenção para a questão ambiental. Ele disse, em uma matéria publicada 

pelo portal Quarts, que ficaria feliz em deixar o tijolo desaparecer na selva de pedra 

“como se estivesse colocando uma gota de água no oceano”.51 E assim o fez: a 

performance foi encerrada com Nut Brother colocando o tijolo na parede de uma 

obra aleatória, tornando-se parte de alguma construção chinesa, totalmente fora do 

circuito da arte.   

 Conforme demonstrado, Dust Plan vai muito além da fabricação de um objeto. 

Seu processo material-temporal-espacial é o que caracteriza o projeto enquanto 

obra, em uma ação que extrapola qualquer tentativa de definição. A ideia de 

transformar a poluição em algo com uma utilidade material torna a ação 

emblemática, remetendo a uma frase da artista-ativista cubana Tania Bruguera, 

dentro daquilo que ela denomina como “arte útil”52: “nós temos que colocar o ‘Urinol’ 

                                                 
51

 Tradução do original: "just like putting a drop of water in the ocean”. Fonte: 
https://qz.com/562319/a-chinese-artist-vacuumed-up-beijings-smog-for-100-days-and-made-a-brick-
from-what-he-collected/, em 15/09/2018. 
52

 Site oficial: http://www.arte-util.org/about/activities/, em 15/09/2018. 

https://qz.com/562319/a-chinese-artist-vacuumed-up-beijings-smog-for-100-days-and-made-a-brick-from-what-he-collected/
https://qz.com/562319/a-chinese-artist-vacuumed-up-beijings-smog-for-100-days-and-made-a-brick-from-what-he-collected/
http://www.arte-util.org/about/activities/


156 

do Duchamp de volta no banheiro.”53 É irônico pensar que com tijolos podemos 

construir lares, escolas, centros culturais, mas também podemos construir muros, 

presídios etc. Ao introduzir o conceito de arte inútil, Bruguera afirma se tratar de uma 

manifestação que sempre existiu, talvez até com outro nome, designando uma 

prática que, além de sinalizar problemas, consegue implementar soluções possíveis, 

com o poder de afetar diretamente a vida das pessoas. 

 O tijolo de Nut Brtother surge acompanhado de uma qualidade ético-estética 

capaz de concretizar, no tempo presente, a urgência de uma era, designando para 

arte a manutenção de seu precioso papel de fonte de inovação e de crítica social. 

Com Dust Plan chegamos em um ponto da história em que o processo de 

desmaterialização da arte, anunciado pela critica de arte e ativista Lucy Lippard 

(1973), é finalmente invertido. Dust Plan é de uma só vez estratégia e tática, 

individual e coletivo, sujeito e objeto, pensamento e ação; todos os elementos da 

natureza reunidos em um mergulho no ultraconcreto, inaugurando uma nova forma 

de se fazer arte. O artista finalizou sua fala no Creative Time Summit dizendo que 

seu trabalho “[…] pode ser visto como uma consequência da sociedade e também 

como um símbolo de nossa resistência”.54 

 Para a filósofa francesa Judith Revel, a resistência se apresenta como algo 

inerente a vida. A resistência atua exatamente onde o poder opera, estando sempre 

no interior da relação de poder e nunca de fora. É este o motivo que faz com que o 

biopoder neoliberal invista tão pesado na coerção daquilo que as pessoas têm de 

mais potente para resistir, ou seja, a sua própria vida. Não com a intenção de acabar 

com ela, até porque seria um tiro no pé destruir a peça central que assegura sua 

permanência, mas com o objetivo de controlar e guiar seus desejos para o mercado, 

através da publicidade, da indústria cultural, da arte institucionalizada, do 

entretenimento, da moda, do turismo, que entrega tudo pronto para ser consumido. 

Dentro deste sistema, a arte funciona como um instrumento de resistência e 

liberação que age no micro, no entre, no local. A arte é uma voz contra aquilo que 

nos é imposto. Quando se vence uma batalha, o que muda ao final são as relações 

                                                 
53

 Noã original: “useful art” e "we have to put Duchamp's urinal back in the restroom." Fonte disponível 
em: <http://www.taniabruguera.com/cms/528-0-Introduction+on+Useful+Art.htm>. Acesso em: 15 set. 
2018. 
54

 No originalã: "[…] can be seen as a consequence of the society and also as a symbol of our 
resistance”. Disponível em: <http://creativetime.org/summit/2016/10/25/nut-brother/>. Acesso em: 15 
set. 2018. 

http://www.taniabruguera.com/cms/528-0-Introduction+on+Useful+Art.htm
http://creativetime.org/summit/2016/10/25/nut-brother/
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de poder dentro de uma mesma lógica racional neoliberal. Finalizamos com duas 

definições da autora:  

 

Se a resistência existe, então, ela está dentro do desequilíbrio que aparece 
entre a instituição e o movimento, entre a moralidade e a ética, entre a 
objetificação e a subjetificação, entre reprodução e invenção, e entre a 
transição para o fora e o desdobramento para o dentro.   
[…] 
Resistência é o desenvolvimento criativo da vida, a arte entendida como um 
paradigma político já que coloca em campo a invenção da existência contra 
a reprodução de bens, a afirmação intransitiva de liberdade contra a gestão 
transitiva de sujeição e exploração. Resistência é uma ontologia (REVEL, 
2013: p. 101 e 105).

55
    

 

 

 

 

 

 

                                                 
55

 No original: "If there is resistance, then, it is in the disproportion which appears between the 
institution and the movement, between morality and ethics, between objectification and subjectivation, 
between reproduction and invention, and between the transition to the outside and the enfolding of the 
inside”; e também: "Resistance is a creative development of life, art understood as a political paradigm 
as it puts its stake on te invention of existence against the reproduction of goods, the intransitive 
affirmation of freedom against the transitive management of subjection and exploitation. Resistance is 
an ontology.”   
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condição_situação_resistência_TRANSFORMAÇÃO 

 

 

Utopia, dirão! Mas quem o disser nos condena à barbárie.
1
  

(Isabelle Stengers)  

 

 

 A Leonardo Publications, da MIT Press, foi fundada em 1968 como um periódico, 

na França, pelo artista cinético Frank Malina (1912-1981), na companhia de artistas, 

cientistas e pesquisadores, sendo hoje considerada uma referência entre as publicações 

(impressa e digital) de arte, ciência e tecnologia. Durante o evento Artificial Intelligence 

and Transdisciplinary Arts: A Celebration of Leonardo‘s 50th Anniversary,2 realizado na 

Concordia University, no Canadá, o pesquisador e astrofísico Roger Malina – atual editor 

executivo da Leonardo e também filho do seu fundador – fez uma fala comemorativa 

intitulada “Looking back and looking forward through the eyes of the Leonardo Journal as 

it turns 50".  

 Este foi apenas um dos eventos programados para a ocasião do quinquagésimo 

aniversário da Leonardo. 3  Roger Malina iniciou a sua palestra recomendando o 

fechamento da organização, dizendo que, após fazer um balanço sobre a missão da atual 

Leonardo/The International Society for the Arts, Sciences and Technology 

(Leonardo/ISAST), constatou que não sobrou praticamente nada da visão dos seus 

fundadores. Segundo Malina, em 1968 eram defendidos os seguintes valores: 

1) “Se você precisa ligar, isso não é arte” 

2) “Arte é local, não internacional" 

3) “Artistas não usam teoria da arte” 

                                                 
1
 STENGERS, 2015, p. 126. 

2
 O evento aconteceu no dia 06 de outubro de 2017. Disponível em: 

<https://milieux.concordia.ca/event/artificial-intelligence-and-transdisciplinary-arts-a-celebration-of-
leonardos-50th-anniversary/>. Acesso em: 19 set. 2018. 
3
 A página oficial com o calendário completo encontra-se disponível em: <https://www.leonardo.info/50th-

anniversary>. Acesso em: 19 set. 2018. 

https://milieux.concordia.ca/event/artificial-intelligence-and-transdisciplinary-arts-a-celebration-of-leonardos-50th-anniversary/
https://milieux.concordia.ca/event/artificial-intelligence-and-transdisciplinary-arts-a-celebration-of-leonardos-50th-anniversary/
https://www.leonardo.info/50th-anniversary
https://www.leonardo.info/50th-anniversary
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4) “Artistas não escrevem, Críticos de Arte sim"4 

 

 Malina considera todos estes pontos como mais do que superados, já que: 1) no 

cenário atual, as formas de arte dominantes se utilizam da tecnologia digital e biológica; 

2) artistas e cientistas colaboram em redes internacionais; 3) as discussões estão 

completamente imersas na neurociência, nas ciências cognitivas e na neuroestética; 4) 

artistas e designers publicam, criam e performam seus trabalhos sem a separação de 

uma crítica externa.  

Ao mesmo tempo em que o pesquisador atualiza o discurso sobre a visão da 

Leonardo/ISAST, faz uma chamada para que artistas, designers e humanistas se 

levantem na missão de redesenhar a ciência. O editor afirma que até hoje nenhuma 

cultura jamais conseguiu mudar seu rumo por conta própria. É a urgência de estar em um 

beco sem saída que nos move em direção a um cenário em que teremos que nos 

reinventar. Nesse sentido, ele também afirma que, a partir deste ponto da história, ou a 

Leonardo/ISAST fecha suas portas declarando ter cumprido sua missão após um sucesso 

de 50 anos ou aceita o desafio de trabalhar coletivamente em proveito desse movimento 

para a recriação da cultura e da ciência.  

 Esta seção da tese, que nomeio como transformação, surge com o objetivo de 

apontar possibilidades para o agenciamento da realidade que nos é apresentada como 

dada, entrando no movimento de recriação proposto por Malina. Entendemos que um 

mundo que pode ser imaginado e vislumbrado é um mundo que pode ser, desde já, 

ocupado. Esta condição faz com que o que consideramos como transformação se 

configure em um conjunto de hipóteses sem possibilidade imediata de comprovação, e 

sim como apostas em um jogo que ainda não acabou. Apresentaremos algumas saídas 

apontadas por autores que se mostram preocupados com a permanência da vida na terra, 

com o processo de subjetivação na constituição dos sentimentos e a relação que pode 

ser estabelecida com uma camada invisível da realidade. Não há, evidentemente, 

resoluções para os temas propostos, mas pistas de caminhos a serem seguidos.        

 

 

                                                 
4
 No original: "If you have to plug in, this is not art”; “Art is local, not international”; "Artists don’t use art 
theory”; “Artists don’t write, Art Critics do". Fonte: registro fotográfico da apresentação feito por Vanessa 
Lopes. 
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#depois_do_fim   

 

 Faz poucos anos, a filósofa belga Isabelle Stenges publicou o ensaio No tempo 

das catástrofes (2015), no qual faz um apanhado geral apontando alguns dos dilemas 

anunciados no que ela chama de era das catástrofes, principalmente no que diz respeito 

ao antagonismo “socialismo ou barbárie” (STENGERS, 2015, p. 13), no sentido de que 

não é possível nos mantermos com os recursos finitos do planeta seguindo no ritmo 

imposto pela máquina de progresso infinito do capital. Na perspectiva da autora, temos 

que enfrentar o quanto antes  o fato de que, em algum momento, será preciso estancar o 

crescimento desenfreado, porque só assim o que foi assertivamente chamado de 

“verdade inconveniente” poderá ser enfim encarado com responsabilidade.  

 Seguindo o discurso de Malina, Stengers aponta que a saída para o impasse 

existencial da humanidade depende de uma busca por mudanças, mas não como ações 

de resistência que componham com o capitalismo, já que isto não surtiria o efeito 

necessário. "Aqui, ‘procurar’ [buscar] quer dizer, antes de tudo, criar, criar uma vida 

'depois do crescimento econômico', uma vida que explora conexões com novas potências 

de agir, sentir, imaginar e pensar” (STENGERS, 2015, p.14).  

 Desta forma, a luta a ser travada é contra a dominação do sistema vigente, através 

de "uma prática do heterogêneo” (STENGERS, 2015, p. 139) na promoção de uma liga 

social que renuncie coletiva e radicalmente ao que está dado. Ao mesmo tempo, é 

importante estimular novos modos de ser e estar no mundo em contextos divergentes. Se 

a transformação aparece como uma possibilidade de saída, ainda não temos a nosso 

alcance, entretanto, a formulação de uma resposta que atenda a este dilema, uma vez 

que 

 

Não cabe a nós a resposta; ela cabe ao processo de criação cuja enorme 
dificuldade seria insensato e perigoso subestimar, mas que seria um suicídio 
considerar impossível. Não haverá resposta se não aprendermos a articular a luta 
e o engajamento nesse processo de criação, por mais hesitante e balbuciante que 
ele seja (STENGERS, 2015, p. 44). 

 

 Para provocar uma mudança factual no cenário catastrófico vislumbrado por 

Stengers, será necessário reformatar a maneira como pensamos e nos relacionamos. 

Será preciso propor a criação de um sistema que seja capaz de deslocar a premissa de 

desenvolvimento neoliberal para os campos da memória e da história. No momento em 

que entramos na esfera da criação de algo que ainda não existe, a arte pode ser 
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acionada como uma forte aliada. Esse tipo de movimento é bastante complexo, pois além 

de detectar uma artisticidade como potência generativa, precisar encontrar meios para 

nos relacionarmos com as matérias emergentes ou subjetividades, antes que se tornem 

mais uma manifestação artística substantiva (obras-mercadorias) a serviço do mercado: 

 

Precisamos desesperadamente de outras histórias, não dos contos de fadas, em 
que tudo é possível para o coração dos puros, para as almas corajosas ou para as 
pessoas de boa vontade reunidas, mas das histórias que contam como situações 
poder ser transformadas quando aqueles que as sofrem conseguem pensá-las 
juntos (STENGERS, 2015, p. 126).  

 

 Stengers (2015, p. 152) finaliza seu ensaio em um tom otimista. Após sensibilizar o 

leitor em relação à importância da “arte do cuidar”, ela aponta o campo da experiência 

como um caminho possível a ser trilhado, já que esta instância da vida teria o poder de 

conectar a política com a produção experimental, através de um fenômeno denominado 

por ela, a partir da leitura do filósofo Baruch Espinosa, como “alegria”. De acordo com a 

autora, através da alegria podemos aumentar nossa "potência de agir”, fomentando um 

tipo de conhecimento que se distância da teoria, para abrir espaço para acontecimentos 

vinculados a esfera do sentir.  

 

A alegria, poderíamos dizer, é a assinatura do acontecimento por excelência, a 
produção-descoberta de um novo grau de liberdade, conferindo à vida uma 
dimensão complementar, modificando assim as relações entre as dimensões já 
habitadas (STENGERS, 2015, p. 152).  

 

 Compartilhando com Stegers um comprometimento com a condição climática atual 

e a manutenção da vida na Terra, o filósofo, antropólogo e sociólogo francês Bruno Latour 

dedicou a conferência seis do livro Facing Gaia: eight lectures on the new climatic regime 

(2017) ao problema do tratamento que tem sido dado ao anúncio do fim do mundo. O 

autor abre a discussão com uma contextualização histórica, em que faz um levantamento 

do processo de mutação ecológica iniciado em 1610, data indicada por ele como o início 

do Antropoceno, o período geológico atual também conhecido como “época humana". 

Seu interesse reside no entendimento das causas que geram a inércia social presente no 

comportamento das pessoas em relação a este assunto. Isso porque, enquanto os 

recursos do planeta estão sendo consumidos de forma nociva e temos uma urgência real 

batendo na porta, muita gente continua agindo como se nada estivesse acontecendo.  
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 Além de apresentar algumas noções que vêm trabalhando nos últimos anos, tais 

como: hábito 5 , anestesiamento da realidade, medo do desconhecido, entre outros 

(LATOUR, 2013), Latour toma como exemplo o padrão de comportamento diante de um 

perigo iminente, como no caso em que uma pessoa é alertada sobre um incêndio e sai 

correndo porta afora, sem se questionar sobre o perigo real que está correndo ou esperar 

por alguém para salvá-la. Quando tomamos consciência de algum perigo, a reação 

esperada é a busca imediata da salvação. Porém, Latour se questiona sobre “porque 

questões ecológicas parecem não afetar diretamente nossa identidade, nossa segurança, 

e nossa propriedade”6 (LATOUR, 2017, p. 191, tradução nossa). Segundo o autor, esta 

falta de reação demonstra que, independente do tamanho da desgraça que está sendo 

enfrentada, temos como característica o ímpeto de sempre “seguir em frente”, carregando 

o desejo em uma mão e a apatia na outra, na espera de um futuro ainda incerto.    

 A sensação de impotência em face das questões climáticas está relacionada com o 

processo histórico que envolve essa mudança de paradigma nos âmbitos da fé 

transcendente e do conhecimento imanente. A cultura ocidental aterrissou como um 

meteoro nas demais civilizações do planeta, sendo que, para muitas das culturas que 

foram colonizadas, o fim dos tempos já é um fato consolidado. Segundo Latour (2017, p. 

206), o ceticismo climático de hoje tem a ver com essa descrença perante a nossa própria 

existência. As culturas colonizadas passaram, provavelmente de forma violenta, por uma 

mudança radical em seus modos de viver, sendo forçadas a se adequar ao pensamento e 

à religiosidade trazidas pela modernidade.   

 Assim, permanecemos calmos, sobrevivendo, catástrofe após catástrofe, 

anunciadas a todo o momento. Enquanto o mundo treme, permanecemos de pé em solo 

firme, levando a vida como dá. A confusão religiosa estabelecida entre a presença física 

da Terra e a de um possível Paraíso eterno dá ao fim dos tempos o status de ideia, sob a 

qual criamos uma estabilidade aparente, a partir da junção destes dois mundos, em que 

“matéria é materialidade adicionada a (eu quis dizer desprovida!) imanentização” 7 

(LATOUR, 2017, p. 207, tradução nossa). Dessa forma, a avalanche de notícias 

catastróficas vivenciadas cotidianamente faz com que as pessoas não acreditem que são 

                                                 
5
 Latour (2013, p. 266) formula o conceito de hábito para falar dos cruzamentos dos modos de existência, 

no sentido de ser tendência que nos mantém em uma trajetória após um determinado acionamento. O 
hábito tem mais a ver com seguir um comportamento ordenado inconsciente do que com a ativação de algo 
novo. 
6
 No original: "Why do ecological questions not seem of direct concern to our identity, our security, and our 

property?" 
7
 No original: “matter is materiality plus (I mean to say minus!) immanentization.”  
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capazes de responder à enorme e complexa demanda em relação ao agenciamento 

material do planeta:  

 

Materialdade - ativa, histórica, múltipla, complexa, aberta - se torna antes de tudo, 
através do processo de imanentização, um substituto do Paraíso. Então, atingida 
pela ciência em sua luta contra a religião, ela adquire uma camada de idealização 
e se torna aquilo que é “nada além” da concatenação de causas e consequências 
em uma severa obediência às “leis da natureza.” Desprovida de qualquer 
agenciamento autônomo, depois de ter servido como um playground da 
ingenuidade humana, a materialidade é, em última instância, acusada de ser 
inadequada para acomodar o ideal. Os Modernos se opões a religião apenas 
nisso: eles negligenciam a materialidade (LATOUR, 2017, p. 211, tradução 
nossa).

8
 

 

 A tese de Latour (2017, p. 210, tradução nossa) defende que “a origem religiosa da 

crise ecológica é incontestável”9. Por conta disso, ao distanciar uma instância infinita para 

além da concretude do presente e ao tratar o plano terreno como matéria bruta e 

inanimada, forma-se uma resistência que impede o acionamento necessário para mover 

as pessoas do estado de inércia. Uma vez colocadas em movimento, elas poderiam 

responder ativamente às questões relacionadas à manutenção da vida no planeta. Para 

isso, é preciso compreender a distância existente entre os conceitos de matéria e o de 

materialidade, que foi estabelecido no século XVII, a partir dos atravessamentos entre 

política, ciência e religião.  

 Sua aposta é que, com empoderamento do plano terrestre, a religião poderá ser 

finalmente dispensada do processo de composição da vida na terra. É preciso 

compreender que "o terrestre não é nem profano, nem arcaico, nem pagão, nem material, 

nem secular; ele é o que é, repousa fora e adiante de nós, que nem uma Terra que é de 

fato nova.” (LATOUR, 2017, p. 212). 10  Para que isso aconteça, precisamos “[…] 

redescobrir a materialidade para assim restaurar a autonomia, a temporalidade e a 

história de todas as formas de agenciamento e suas distribuições.” (LATOUR, 2017, p. 

212). 11  As pessoas precisam literalmente se preparar para voltar para a Terra, 

abandonando de vez a hipocrisia na busca de uma mudança radical em seus modos de 

                                                 
8
 No original: "Materiality - active, historical, multiple, complex, open - becomes first of all, through the 

process of immanentization, as ersatz Paradise. Then, grasped by science in its struggle against religion, it 
undergoes a layer of idealisation and becomes that which is “nothing but” the concatenation of causes and 
consequences in strict obedience to the “laws of nature.” Deprived of any autonomous agency, after having 
served as a playground for human ingenuity, materiality is ultimately accused of being unfit to accommodate 
the ideal. The Moderns are irreligious only in this: they neglect materiality.”  
9
 No original: ""The religious origin of the ecological crisis is indisputable." 

10
 No original: "The terrestrial is neither profane nor archaic nor pagan nor material nor secular; it is just what 

is still out ahead of us, like an Earth that is in effect new." 
11

 No original: “[…] rediscovering materiality and thus restoring autonomy, temporality, and history to all 
forms of agency and their distribution."  
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viver e no cultivo de um sentimento de pertencimento em relação à Natureza. Como em 

todos os outros apocalipses civilizatórios já ocorridos na história da humanidade, a busca 

agora, segundo Latour, é a de ultrapassar a racionalidade ocidental.12 

 Em 2015, a pesquisadora canadense Heather Davis e o filósofo australiano 

Etienne Turpin publicaram a coletânea Art in the Anthropocene, na qual compilam as 

múltiplas discussões envolvendo o fazer artístico na atual conjuntura. Os editores 

concordam que o Antropoceno equivale ao movimento de colonização da supremacia 

branca. Portanto, dependemos de um processo de descolonização que nos afaste do tipo 

de organização social e dos modos de produção de conhecimento da atualidade, é 

preciso deixar para trás a própria ideia de Antropoceno, como um ápice racionalista em 

que o homem se autoproclama uma força geológica.      

 A arte socialmente engajada se insere neste mesmo movimento por transformação. 

Porém, para além da função de antena de captura e tradução estética dos últimos 

acontecimentos do planeta, a arte passa também a contribuir com a transformação 

material em curso, propondo novas formas de lidar com a complexidade do presente e 

abrindo caminhos a fim de sintonizar a cognição das pessoas com a realidade emergente. 

Por isso, diversos artistas-ativistas têm se dedicado a temas que dizem respeito à 

mudança climática, a relação entre humanos e não-humanos, ao uso abusivo dos 

recursos do planeta, a crise dos refugiados, o anúncio de uma extinção em massa etc. 

Nesse contexto, as manifestações artísticas cumprem um importante papel na 

reformulação do sistema sensorial humano, já que “nosso clima atual demanda um tipo 

diferente de estética e atenção sensorial” (DAVIS; TURPIN, 2015, p. 11, tradução 

nossa).13 

Falamos de um processo de readaptação que envolve o aprendizado de um 

convívio positivo com as outras espécies do planeta. “Se quisermos aprender a nos 

adaptar neste mundo, nós precisaremos fazer isso com todas as outras criaturas; ver a 

partir da perspectiva delas é central para reorganizar nossos conhecimentos e 

percepções” (DAVIS; TURPIN, 2015, p. 13, tradução nossa).14 

 A própria arte está passando por um processo de transformação. Podemos dizer 

que, desde o início do processo de “desmaterialização”, na década de 1960, com a arte 
                                                 
12

 A partir dos estudos da teoria corpomídia, não faz sentido falar propriamente em um ultrapassamento da 
racionalidade ocidental. De uma perspectiva corporal não faz sentido. O que está em questão aqui são as 
relações de poder estabelecidas pelo que se considera “Ocidente” nos estudos coloniais e que normalmente 
se refere a uma parte da Europa e à América do Norte. 
13

 No original: "our current climate demands a different kind of aesthetic and sensorial attention." 
14

 No original: "If we are to learn to adapt in this world, we will need to do so with all the other creatures; 
seeing from their perspective is central to reorganizing our knowledge and perceptions.”  
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conceitual, uma boa parte da produção artística foi se deslocando para fora do campo da 

arte, ou seja, saindo de si mesma para ocupar outras esferas da vida. Esse tipo de arte é 

elaborado a partir dos atravessamentos de uma lógica interna particular acrescida de 

inúmeros estímulos externos (sociais, políticos, materiais, tecnológicos etc). Uma 

condição que, por fim, acabou (re)pensando a prática artística nas últimas décadas, 

constituindo uma nova dimensão operacional:     

 

O que é particularmente interessante neste movimento que vai do estúdio ao 
terreno é que o papel da arte se torna igualmente duvidoso e exploratório; Sua 
posição se abre a interrogação, em formas que permanecem inconclusiva e sem-
final, mas mesmo assim política e partidária. Esta habilidade de sustentar 
contradições enquanto interroga suas várias formas de produção é especialmente 
valiosa quando se engaja com a escala e o alcance do Antropoceno (DAVIS; 
TURPIN, 2015, p. 14, tradução nossa).

15
  

 

 Em uma entrevista concedida a Davis e Turpin, o teórico e crítico literário francês 

Sylvère Lotringer alega que o Antropoceno caracteriza uma ideia de cena final, a cena de 

nossa despedida do mundo como espécie. Trata-se de um evento sem precedentes, cuja 

existência ainda temos dificuldade de reconhecer. Infelizmente, a estética desta cena não 

tende a ser das mais agradáveis, sendo que o cinismo cego do lucro capitalista também 

não ajudará muito quando o pânico geral for acionado.  

 “Como todos sabemos, hoje em dia a arte pode ser qualquer coisa e pode ser 

encontrada em qualquer lugar", comenta Lotringer (2015, p. 372, tradução nossa)16 ao se 

questionar sobre qual seria a especificidade da arte no Antropoceno, se há uma 

possibilidade real de existência de um tipo de arte terminal, não autoral, e que não esteja 

pautada na estética. Sua previsão nada animadora é de que “nós somos impotentes 

diante daquilo que estamos tentando combater” (LOTRINGER, 2015, p. 372, tradução 

nossa),17 uma vez que a questão do central do Antropoceno é exatamente a da morte, 

tema com o qual nossa cultura ainda não está preparada para lidar. Lotringer cita o Teatro 

da Crueldade de Antonin Artaud, oque nos diz que o pânico provocado até o momento 

ainda não foi suficiente para percebermos que, na verdade, já estamos mortos. Apenas 

uma esquizofrenia como a de Artaud seria capaz de desafiar o capitalismo. Nesse 

                                                 
15

 No original: "What is particularly interesting in this movement from the studio to the landfill is that the role 
of art becomes equally contentious and exploratory; its position is opened up to inquiry in ways that remain 
inconclusive and open-ended, but nevertheless political and partisan. This ability to sustain contradiction 
while interrogating the very modes of its production is especially valuable when engaging the scale and 
scope of the Anthropocene."  
16

 No original: "As we all know, nowadays art can be anything and could be found everywhere.” 
17

 No original: "We are powerless in front of what we are trying to confront." 
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sentido, a busca de “como criar para si um corpo sem órgãos”, de Deleuze e Guattari,18 

talvez pudesse ser atualizada para “como criar para si um corpo condenado.”     

 Ainda dentro da questão do fim do mundo, o filósofo e ativista social francês 

Bernard Stiegler, diretor do Instituto de Pesquisa e Inovação (IRI),19 do Centre Georges 

Pompidou, invoca o conceito de Neganthopocene (STIEGLER, 2018), considerado por ele 

como o passo seguinte a ser dado após a passagem do Antropoceno. O operador desta 

mudança seria o que ele chamou de neganthropology, que consiste na formulação de 

uma nova economia a partir do colapso entrópico do capitalismo. Grosso modo, isso 

significa encontrar um caminho para um mundo futuro a partir de um conhecimento não 

absoluto e heterogêneo, capaz de produzir diferença nos espaços autômatos dominados 

pela informação repetitiva e calculada, ou seja, atacando o ambiente previsível da 

normatividade tecnológica da máquina capitalista, a fim de recriar composições 

singulares:  

 

Com o controle da expansão por um capitalismo que se tornou estruturalmente 
entrópico, o Antropoceno contemporâneo parece condenar a individuação 
psíquica e coletiva, que é exterminada por uma individuação técnica que se tornou 
o sujeito de uma economia autodestrutiva, dado que ela destrói aqueles meios 
sociais sem o qual os meios técnicos inevitavelmente se tornam uma 
externalização negativa que, por sua vez, destrói os meios físicos da biosfera. 
(STIEGLER, 2018, p. 43, tradução nossa).

20
  

 

 Para isso funcionar, a entropia precisa se transformar em uma negentropy, na 

promoção de um conhecimento diverso com o uso da criatividade. A governabilidade 24/7 

dos algoritmos em big data precisa ser rompida de alguma maneira, através de um tipo de 

economia que desperte um outro sistema de valor para além do que tem sido também 

chamado de Capitoloceno (MOORE, 2016). A aposta aqui é que, no momento em que as 

redes se tornarem negentrópicas, a homogeneização replicante será combatida por uma 

experiência intelectual emergente. Dessa forma, o Negantropoceno poderá enfim ser 

inaugurado:  

 

Quando a experiência intelectual é realizada na realidade e “na sua totalidade" (na 
plenitude da verdade que constitui o que Aristoteles chamava entelequia), ela 

                                                 
18

 DELEUZE, Gilles; GUATARRI, Félix. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia. Vol. 3. Rio de Janeiro: Ed. 
34, 1996.  
19

 Site oficial disponível em: <https://www.iri.centrepompidou.fr/?lang=en_us/>. Acesso em: 16 out. 2018. 
20

 No original: “With the control of protentions by a capitalism that has become structurally entropic, the 
contemporary Anthropocene seems to condemn psychic and collective individuation to being wiped out by a 
technical individuation that has become subject to a self-destructive economy, given that it destroys those 
social milieus without which the technical milieu inevitably becomes a negative externality that in turn 
destroys the physical milieus of the biosphere."  

https://www.iri.centrepompidou.fr/?lang=en_us/
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constitui um suporte para a expressão de traumas que participam na inscrição da 
singularidade intelectual em circuitos de transindividuação, circuitos através dos 
quais o conhecimento é entrelaçado como a acumulação de experiências 
anteriores, na medida em que é original e ainda reconhecível e identificável. Como 
tal, a experiência intelectual é a experiência que bifurca negantropicamente 
(STIEGLER, 2018, p. 49). 

21
  

    

 O caminho apontado por Stiegler (2018, p. 45) para fugir desta época tóxica, seria 

o uso do Negantropoceno como um tratamento, na perspectiva de criar um movimento em 

direção a um período de cuidado e de cura. Para o autor, a neguentropia "é também 

farmacológica, ou seja, tanto entrópica quanto neguentrópica e, portanto, requer um 

arbítrio contínuo – negociações que são operações do conhecimento como terapias e 

tratamentos” (STIEGLER, 2018, p. 55).22. De forma similar, Isabelle Stengers (2015, p. 

98) refere-se a uma ativação via pharmakon, relacionado ao que ela nomeia como a “arte 

de ter cuidado”, no sentido de evitar uma autodestruição ao diagnosticar aquilo que é 

“veneno”, assim como aquilo que pode ser usado como “remédio”. Segundo a autora:   

 

Só existe uma única certeza, de que o processo de criação de “possível" deve 
fugir de um modo utópico como diabo foge da cruz, e que apela para a superação 
dos conflitos, que propõe um remédio cujo interesse todos deveriam respeitar. A 
única generalidade consistente é que qualquer criação deve incorporar o saber de 
que ela não se arrisca em um mundo amigo, e sim em um meio doentio, de que 
ela terá que lidar com protagonistas – O Estado, o capitalismo, os profissionais 
etc. – que se aproveitarão de qualquer fraqueza e que acionarão todos os 
procedimentos possíveis para envenená-la (“recuperá-la”). […] Os tempos da luta 
e da criação devem aprender a se conjugar sem confusão, por revezamento, 
prolongamentos e aprendizados recíprocos da arte de ter cuidado, sob pena de se 
envenenarem mutuamente e deixarem o campo livre para a barbárie que se 
aproxima (STENGERS, 2015, p. 98).   

 

 Não se trata de redefinir o que é natureza e cultura, sujeito e objeto, mas mudar a 

cosmovisão sobre como as coisas se relacionam. Stiegler prefere o uso do termo cosmos, 

uma vez que ele agrega a imaginação na ideia de universo. A desautomatização do 

comportamento tecnocrático é fundamental para a ativação da neguentropia. Como forma 

de acionamento, poderíamos pensar, em um primeiro momento, em investir em hábitos 

de produção manual, assim como em práticas que potencializem o desenvolvimento 

humano. Porém, para reverter a entropia instaurada, seria necessário também criar uma 

frente de programação no intuito de fazer um novo arranjo das funções algorítmicas. A 
                                                 
21

 No original: "When noetic experience is fulfilled in actuality and ‘fully’ (in the plenitude of actuality that 
constitutes what Aristotle called entelechy), it constitutes a support for the expression of traumatypes that 
participate in the inscription of noetic singularity into circuits of transindividuation, circuits through which 
knowledge is woven as the accumulation of previous experience insofar as it is original and yet recognized 
and identified. As such, noetic experience is experience that is neganthropically bifurcating."  
22

 No original: “[…] is also pharmacological, that is, both entropic and negentropic, and hence requires 
continual arbitration – negotiations that are operations of knowledge as therapies and therapeutics."  
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única forma de (re)existir é com a criação de um outro tipo de conhecimento, que 

desenvolva novas habilidades cognitivas aliadas a tecnologia:    

 

A diferença intelectual atravessa o processo de externalização da vida, assim 
como bifurca (em dois estágios) em relação a diferença vital, estabelecendo 
assim, com base na individuação vital (que é internalizada), um novo regime de 
individuação - numa individuação psíquica e  coletiva inseparável da individuação 
técnica (STIEGLER, 2018, p.192).

23
  

 

 Fica claro que a tecnologia integra totalmente o projeto humano e não deve ser em 

nenhum momento descartada. Por outro lado, o efeito do Antropoceno é sentido na forma 

de um mal-estar generalizado. É muito difícil passar ileso ao ritmo operacional 24/7. O 

corpo tecnológico não dá trégua, não dá descanso ao corpo vivo. Não é a toa que neste 

processo adaptativo testemunhamos o surgimento de uma avalanche de patologiass, tais 

como: cansaço, depressão, stress, insônia, ansiedade, pânico, burnout etc. De acordo 

com Stiegler (2018, p. 205), “pensar [penser] a fim de cuidar [panser] é ‘tentar viver’.24 

Essa busca pela cura implicaria necessariamente a bifurcação do pensamento maquínico 

que temos internalizado. Todos temos hábitos cognitivos, isso faz parte do ser humano. 

Porém, alguns hábitos aprisionam justamente por não abrirem espaço para o 

florescimento e para a enação. São esses os hábitos cognitivos que precisam ser 

transformados, em uma direção que favoreça a prosperidade e a manutenção da vida. 

 

 

#dark_matter 

 

 A matéria escura é uma teoria da cosmologia para designar a existência de um tipo 

de matéria que não emite luz e que corresponde a 96% da matéria do universo. Sua 

composição seria feita por partículas que têm como característica um elevado índice de 

densidade e um baixo índice de interação. Falamos de uma constituição material maciça, 

que se move lentamente, é estável e não se desintegra. O fato de ela não emitir luz a 

torna invisível, sendo impossível observá-la diretamente. Esse é justamente o motivo de 

ela ter sido nomeada como dark matter. Se essa teoria for algum dia comprovada, 

significa que coexistimos com um universo invisível, que se encontra presente em nossas 

                                                 
23

 No original: "Noetic différance crosses the process of the exosomatization of life, and, as it does so, it 
bifurcates (in two stages) in relation to vital différance, thereby establishing, on the basis of vital individuation 
(which is endosomatic), a new regime of individuation – psychic and collective individuation in their 
inseparability from technical individuation.”  
24

 No original: "To think [penser] in order to care [panser] is to ‘try to live’". 
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vidas neste exato momento e que não pode ser percebido através dos órgãos dos 

sentidos.  

 Tomando de empréstimo o conceito cósmico, o artista e ativista norte-americano 

Gregory Sholette desenvolveu um analogia sobre o que seria a matéria escura no mundo 

das artes, nomeada por ele com “matéria escura criativa". “Como o seu primo da 

astronomia, a matéria escura criativa cria também o volume da atividade artística 

produzida pela sociedade pós-industrial” (SHOLETTE, 2006, p. 1, tradução nossa).25. 

Nesse contexto das artes, o que poderíamos considerar abundantemente presente e ao 

mesmo tempo invisível? Ele argumenta que há uma quantidade imensa de ações 

artísticas acontecendo em circuitos amadores e fora do mercado e das instituições de 

arte. Que essa grande massa heterogênea – de “pintores de domingo”, compradores de 

livro, professores e alunos, frequentadores de galerias – é quem de fato sustenta o 

circuito da arte dita “séria".   

 Para o autor, “[…] assim como o universo físico é dependente de sua matéria 

escura e energia, da mesma forma o mundo da arte depende de sua sombra criativa”26 

(SHOLETTE, 2006, p. 1, tradução nossa). Por sua vez, a matéria escura criativa é 

composta por quem trabalha nas sombras do circuito oficinal. A produção invisível é 

percebida quando nos tornamos conscientesa de que a maior parte das manifestações 

artísticas não produzem objetos, mas uma prática artística que se dá através de seu 

modo de organização. Para tanto, é preciso reformular a ideia de valor artístico, uma vez 

que ele é estabelecido e operado pela elite dominante, assim como ressignificar conceitos 

de gosto e de acúmulo de conhecimento.    

 Sholette afirma que a matéria escura criativa brota de um imaginário fantasioso e 

libidinoso, de um lugar de utopia e de desejo abundantes, cuja estrutura material escapa 

da apropriação pelo racionalismo capitalista. A materialidade disforme da sombra 

vislumbra "[…] ocasionalmente resistir e interromper as estruturas normativas de 

produção e apropriação” (SHOLETTE, 2006, p.5), 27  emergindo com a potência de 

(re)mapear radicalmente a situação daquilo que é dado. Tal manobra seria impensável de 

ser emplacada dentro da elite artística localizada no mercado transnacional de arte:  

 

                                                 
25

 No original: "Like its astronomical cousin, creative dark matter also makes up the bulk of the artistic activity 
produced in our post-industrial society.” 
26

 No original: “[…] just as the physical universe is dependent on its dark matter and energy, so too is the art 
world dependent on its shadow creativity."  
27

 No original: “[…] occasionally resist and interrupt the normative structures of production and 
appropriation.”  
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Uma arma nessa desestruturação é a mobilização teórica e prática da Matéria 
Escura. E isso significa em fazer mais do que o desafio da exclusão de grupos 
específicos de pessoas do mundo da arte, que tem sido a prática dominante 
“oposicionista" nos últimos quinze anos. Pelo contrário, isso significa definir a 
possibilidade de uma prática artística inclusiva e liberadora que: 1) vai além do 
discurso elitista do mundo da arte e seus mercados, e 2) constitua um desafio 
politicamente radical à crescente privatização da esfera pública em geral 
(SHOLETTE, 2005, p. 120, tradução nossa).

28
  

 

 Sem levar em consideração os valores arbitrários do mercado hegemônico, a ideia 

é acionar um movimento aproveitando-se da matéria escura cultural produzida por 

amadores, artesãos e uma grande quantidade de artistas "fracassados", a partir das 

práticas artísticas que se apresentam informalmente, no sentido de que têm uma 

existência que excede as regras dos circuitos profissionais. Esta arte "informal" sinaliza 

que a produção “oficial” não detém o monopólio da expressividade, eis a sua importância. 

A equação é simples, o que separa estes dois mundos não é um profissionalismo 

formatado ou tampouco a falta de “qualidade” estética. A separação se dá principalmente 

em uma instância discursiva que determina uma linha de corte entre quem está dentro e 

quem está fora a partir dos interesses mercadológicos de quem está no comando, 

conforme aponta Sholette: 

 

Além disso, essas microinstituições políticas e informais realizam trabalhos que  
se infiltram em escolas secundárias, mercado de pulgas, praças públicas, 
websites corporativos, ruas da cidade, projetos de moradia, e máquinas políticas 
locais que não pretendem recuperar um significado específico ou valor de use 
para ambos, o discurso do mudo da arte ou interesses privados. Para colocar isso 
sucintamente: o trabalho informal, coletivo, artistas politizados, incluindo serviços 
temporários, devem ser vistos como estruturalmente próximos do anonimato […]. 
Neste sentido, eu ofereço a Matéria Escura como uma narrativa alternativa da 
genealogia atual da arte de vanguarda e da nova vanguarda. No centro desta 
contra-interpretação estão o informal e muitas vezes a perversão do o sistema 
social com produção de Matéria Escura para a circulação de trabalhos 

(SHOLETTE, 2015, p. 128, tradução nossa).
29

  
 

                                                 
28

 No original: "One weapon in this destructuration is the theoretical and practical mobilization of Dark Matter. 
And this means doing more than challenging the exclusion of specific groups of people from the art world 
which has been the dominant “oppositional” practice of the last ten to fifteen years. Rather it means defining 
the possibility of an inclusive and liberatory artistic practice that: 1. moves beyond the elitist discourse of the 
art world and its markets, and 2.constitutes a politically radical challenge to the increasing privatization of the 
public sphere in general.”  
29

 No original: "Furthermore, these informal, politicized microinstitutions make work that infiltrates high 
schools, flea markets, public squares, corporate Web Sites, city streets, housing projects, and local political 
machines in ways that do not set out to recover a specific meaning or usevalue for either art world discourse 
or private interests. To put this more succinctly: the work of informal, collective, politicized artists, including 
Temporary Services, might be seen as structurally closer to the anonymous […]. In this sense, I offer Dark 
Matter as an alternative narrative to the now conventional genealogy of avant-garde and neo avant-garde 
art. At the center of this counter-interpretation are the informal and often perverse social ex- change systems 
Dark Matter spawns for circulating work."  
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 Mesmo atuando fora dos holofotes, a arte informal é dotada de expressividade e 

capacidade de afecção. O problema é que esse movimento precisa se policiar no intuito 

de se manter na sombra. Isso porque, na medida em que a matéria escura criativa vai 

sendo iluminada, ela se torna uma presa cada vez mais fácil para a cooptação dos 

dispositivos de poder. Existe uma habilidade para fazer circular sem ser notado. 

Principalmente agora, em meio à sociedade de controle e da produção e disseminação de 

imagens em tempo real, nada se configura mais na contramão do que almejar o 

anonimato, que se torna um grande desafio. Ainda assim, é praticamente impossível 

escapar de encontros casuais proporcionados com frequência pela arte informal. 

 Um exemplo fracassado de matéria escura criativa que acabou sendo copiada pelo 

mercado é o caso do artista de rua britânico Banksy. Durante os anos de sua juventude, o 

grafiteiro dedicou seu tempo a espalhar sua marca anticapital pelas ruas de Bristol, 

sempre burlando regras de conduta e encontrando meios para fugir da polícia. Mesmo 

tendo mantido sua identidade no anonimato por todos esses anos, a partir do momento 

em que passou a ficar conhecido, sua resistência se transformou em mercadoria, muito 

lucrativa, por sinal. Depois que ficou famoso, teve sua obra arbitrariamente invadida pelo 

mercado, chegando ao absurdo da demolição de muros para que grafismos urbanos 

fossem transportados para o campo da arte. No seu site oficial, ele lista suas exibições 

em duas colunas, "real" e "fake", para diferenciar os eventos que são organizados "com" e 

“sem" o seu consentimento.   

 Banksy, que sempre se posicionou contra as distorções do mecanismo de 

valoração de mercado de arte, certa vez montou um stand de rua no Central Park com 

algumas de suas obras. A ação fez parte de uma residência artística realizada pelo artista 

em Nova York, em 2013. Nessa performance, os trabalhos ficaram expostos por um dia 

ao lado de artistas desconhecidos, com um pequeno letreiro que continha os dizeres 

“spray art”. As pinturas, avaliadas em uma média de £ 20.000, eram vendidas por U$ 60 

cada. Após um dia inteiro no anonimato do mercado informal, foram vendidas 7 pinturas. 

As pessoas tomaram conhecimento do evento por um vídeo produzido postado pelo 

próprio artista relatando a sua ação. Nele fica claro que os compradores que adquiriram 

as pinturas originais e assinadas não tinham conhecimento de que estavam participando 

de algo maior. 

 Um outro caso mais recente foi a autodestruição da obra Girl with the red baloon 

(2006), durante um leilão na Sotheby’s, uma das casas comerciais mais tradicionais no 

ramo da arte contemporânea, e a que representa melhor do que ninguém o mercado 

transnacional de que falamos. Trata-se de uma das imagens mais conhecidas do artista, 
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de uma menina que perde um balão vermelho, em formato de coração, ao vento. 

Originalmente um grafitti feito em uma parede de Great Eastern Street, em Londres, a 

imagem chegou a ganhar uma votação na Inglaterra, em 2017, sendo eleita como o 

“trabalho de arte favorito da nação”.30 A versão em papel da obra, colocada em leilão, foi 

um presente do próprio artista, dada ao ex-proprietário após ser exibida na exposição 

Barely Legal, realizada em 2006, em Los Angeles.   

 No momento em que o martelo foi batido por £ 1.042.000, um recorde de preço 

entre as obras já vendidas do artista, um mecanismo de autodestruição automatizado foi 

acionado por controle remoto, picotando a imagem em papel através de uma lâmina 

colocada na parte inferior da moldura. Passado o susto inicial, a autoria da performance 

foi assumida pelo próprio artista em sua conta no Instagram, com a postagem de um 

vídeo em que mostra o sistema de picotagem sendo instalado há alguns anos, para o 

caso de a obra vir a ser um dia leiloada. Por sua vez, a Sotheby’s declarou que havia sido 

“banksyzada” 31  e que aproveitou a publicidade positiva. O evento foi exaustivamente 

midiatizado pelo capitalismo artista: Banksy havia criado uma obra de arte ao vivo dentro 

de uma casa de leilão.  

 É interessante notar que, no momento em que a imagem em papel se autodestruiu, 

o trabalho de Banksy foi ressignificado, passando a existir em uma instância performática 

e midiatizada, cooptado e “valorizado” dentro das regras do mercado. Em pouquíssimo 

tempo, a notícia viralizou, tornando-se a imagem mais compartilhada do dia – pelo menos  

na minha bolha no Instagram. 

 A manchete divulgada pela Sotheby’s anunciava que a mais recente obra de 

Banksy havia sido feita ao vivo no leilão. Após uma semana de negociações e 

especulações sobre qual seria o destino da obra, a Sotheby’s anunciou,32 no dia 11 de 

outubro, um acordo em que a pintura seria renomeada a pedido do artista para Love is in 

the bin (2018) e a compradora anônima original a manteria pelo mesmo valor do 

arremate. Apesar de todo um esforço de resistência por parte do artista, o mercado 

acabou saindo fortalecido. 

 Sholette não oferece uma resposta definitiva sobre como a matéria escura cultural 

poderia ser agenciada contra o sistema hegemônico. A grande maioria dos exemplos 
                                                 
30

 No original: "the nation’s favourite artwork”. Disponível em: 
<http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2018/contemporary-art-evening-auction-
l18024/lot.67.html?locale=en>. Acesso em: 22 out. 2018. 
31

 No original: “banksy' ed”. Disponível em: <https://www.sothebys.com/en/articles/sothebys-gets-banksyed-
at-contemporary-art-auction-in-london>. Acesso em: 22 out. 2018. 
32

 Disponível em: <https://www.sothebys.com/en/articles/latest-banksy-artwork-love-is-in-the-bin-created-
live-at-auction>. Acesso em: 22 out. 2018. 

http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2018/contemporary-art-evening-auction-l18024/lot.67.html?locale=en
http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2018/contemporary-art-evening-auction-l18024/lot.67.html?locale=en
https://www.sothebys.com/en/articles/sothebys-gets-banksyed-at-contemporary-art-auction-in-london
https://www.sothebys.com/en/articles/sothebys-gets-banksyed-at-contemporary-art-auction-in-london
https://www.sothebys.com/en/articles/latest-banksy-artwork-love-is-in-the-bin-created-live-at-auction
https://www.sothebys.com/en/articles/latest-banksy-artwork-love-is-in-the-bin-created-live-at-auction
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trazidos por ele apresenta casos de resistência que não chegam ao ponto de mudança 

que desesperadamente necessitamos. O caso de Banksy é um exemplo claro de uma 

arte ativista sendo redirecionada por interesses privados para além do domínio do autor. 

O risco da espetacularização está subentendido quando artistas ativistas apresentam 

críticas sociais  

 A pista a seguir seria explorar um tipo de manifestação artística que não tivesse 

uma perspectiva utilitária precisa que não fosse a sua própria existência. Isto não significa 

estar fechado, mas procurar estabelecer relações a partir de sua emergência. 
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Figura 52 - Love is in the bin (2018), Banksy. Fonte: Sothebys
33

. 

 

 

 

                                                 
33

 Disponível em: <https-//www.sothebys.com/en/articles/latest-banksy-artwork-love-is-in-the-bin-created-
live-at-auction?locale=en>. Acesso em: 22 out. 2018. 

http://www.sothebys.com/en/articles/latest-banksy-artwork-love-is-in-the-bin-created-live-at-auction?locale=en
http://www.sothebys.com/en/articles/latest-banksy-artwork-love-is-in-the-bin-created-live-at-auction?locale=en
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#corpomídia.2 

 

 

 Como foi mencionado anteriormente, o corpomídia se define no fluxo da relação, 

não sendo um veículo para algo que está dentro ou fora dele. Pensar em transformação 

por um viés da cognição, a partir da teoria corpomídia, envolve um entendimento do 

funcionamento do processo de subjetivação que desencadeia a ação de afetar e de ser 

afetado. Por isso, é de vital importância compreender os fluxos sígnicos que conectam 

aquilo que está fora com aquilo que está dentro do corpo; como formamos imagens, 

desencadeamos pensamentos, mapeamos emoções em forma de sentimentos, 

transformamos estes sentimentos em consciência, enfim, entender a movimentação de 

elementos que compõem a experiência humana. Quando falamos de vida em movimento, 

incluímos as habilidades cognitivas que fazem pensar em questões que vão além do 

funcionamento do corpo, que tem a ver com convívio, modos de comunicação, relações 

de poder, singularidades e políticas da vida. Como nos emocionamos? Como sentimos? 

Como os sentimentos ajudam ou não nas escolhas? Como lidar com a dor e o sofrimento 

humano? 

 A tese do neurocientista português Antonio Damásio trata o conhecimento como 

uma instância corporal. Seu pensamento defende que a epistemologia do sujeito-objeto 

passa necessariamente pelo corpo, tirando o processo cognitivo da ideia de uma mente 

fechada em si mesma. No livro A estranha ordem das coisas (2018), afirma que aquilo 

que diferencia os seres humanos das demais espécies vivas do planeta é uma taxa de 

complexidade pautada por um mecanismo natural de regulação da vida, definido por ele 

como homeostasia. Nas palavras de Damásio (2018, p. 46), "a coleção de processos 

coordenados necessária para executar o desejo impensado e involuntário da vida – 

resistir e avançar no futuro, a todo custo – é conhecida como homeostase.” Essa 

característica nada diz respeito a uma divisão hierárquica entre os seres viventes, 

tampouco à (equivocada) separação entre Natureza e Cultura. Pelo contrário, a 

homeostasia reside no fluxo do movimento, diagnosticando e atuando em todas as 

atividades do corpo, como forma de garantir a sua sobrevivência e a sua prosperidade. 

 Podemos dizer então que a homeostase é a mantenedora de todas as formas de 

vida, desenvolvendo-se singularmente em meio à pluralidade de espécies. Nesse 
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contexto, o prazer e a dor são sinalizadores da condição homeostática, pois anunciam o 

bem-estar ou a existência de algum problema com o organismo naquele momento. A 

regulação se dá através de mapas produzidos pelo sistema nervoso, que dizem respeito à 

percepção, fluxo de pensamento, representação de imagens internas e externas, 

sentimentos etc. É nesse pondo que ganhamos em complexidade em relação às outras 

espécies, pelo fato de possuirmos mentes conscientes: 

 

O desenvolvimento extraordinário do sistema nervoso abriu caminho para a 
homeostase mediada por neurônios – uma adição à variedade química viceral; 
mais tarde depois que surgiram mentes conscientes capazes de ter sentimentos e 
inteligência criativa, abriu-se caminho para a criação, no espaço social e cultural, 
de respostas complexas cuja existência começou inspirada pela homeostase, mas 
que depois transcendeu as necessidades homeostáticas e ganhou autonomia 
considerável, aí identificamos o começo, mas não o meio ou o fim, da nossa vida 
cultural; mesmo nos níveis mais elevados de criação sociocultural, há vestígios de 
processos simples relacionados à vida encontradosnos mais humildes exemplares 
de organismos vivos: as bactérias (DAMÁSIO, 2018, p. 80). 

 

 Segundo Damásio (2018, p. 70), o sistema nervoso surge como um funcionário do 

corpo, e não o contrário. Antes de seguirmos adiante, é preciso voltar um pouco na 

narrativa para um melhor entendimento de como a homeostase atua na produção dos 

sentimentos. Começaremos então com a base do processo de subjetivação, que tem 

como elemento fundamental a produção de imagens. Mas o que são imagens? Imagem é 

a representação de tudo aquilo que percebemos. Pensamos por imagens e esta 

representação nunca é literal, porque ela se apresenta sempre mediada pela imaginação. 

Não é possível  pensar sem imaginar junto. As imagens não são necessariamente visuais, 

podem ser uma sensação, um cheiro, uma ideia etc.; e são fabricadas em três níveis: as 

imagens que captamos do mundo exterior, imagens do mundo interior antigo (de uma 

inteligência visceral) e imagens de um mundo interior novo (órgãos dos sentidos). Tais 

instâncias coexistem independentes da razão e em diferentes níveis de consciência.    

 Isso significa que a atividade mental não é uma essência espiritual ou uma 

transcendência de algo que está fora do corpo, mas a habilidade cognitiva que o 

organismo tem de representar imagens cerebrais, em fluxos sígnicos corpo-mente-

ambiente. “Toda mente é feita de imagens, desde a representação de objetos e eventos 

até seus conceitos e traduções verbais correspondentes. Imagens são o símbolo 

universal da mente” (DAMÁSIO, 2018. p. 107). O cérebro é quem cumpre o papel de 

cartógrafo, mapeando instantaneamente as imagens que vão acontecendo corporalmente 

e no ambiente, reunindo-as de forma multidimensional.  
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 O pensamento são as imagens mapeadas pelo cérebro em fluxo contínuo. A 

integração de imagens se dá no atravessamento de múltiplas perspectivas sensoriais 

"produzindo o tipo de sequências significativas que chamamos de narrativas” (DAMÁSIO, 

2018, p. 109). Enquanto pensamos, criamos um ponto de vista singular a partir de uma 

perspectiva mental própria. Essas narrativas são mapas cerebrais que se relacionam o 

tempo todo. Não paramos de criar conexões, tampouco estancamos o fluxo imaginativo. É 

por esse motivo que corpo vivo está sempre em movimento, mesmo quando dorme.   

 Os sentimentos também fazem parte do processo de subjetivação, constituindo-se 

no cérebro a partir do mapeamento das emoções – que são as variações dos estados 

corporais – e norteando a subjetividade. O sentimento pode ser entendido como uma 

experiência subjetiva que é ativada pelo mapeamento que o cérebro faz do próprio corpo 

e do corpo com o ambiente, atuando “como motivos para para respondermos a problemas 

e como monitores do êxito ou do fracasso da resposta” (DAMÁSIO, 2018, p. 24). Nem 

todos os mapas que emergem do cérebro são sentimentos, porém sua presença implica 

necessariamente na produção de subjetividade, que pode ser entendida como a 

capacidade de inspecionar de forma consciente os mapas cerebrais e suas respectivas 

narrativas. Por essa razão, podemos afirmar que a subjetividade é uma emergência que 

depende da rede corpo-mente-ambiente. 

 A principal hipótese levantada por Damásio é de que a mente cultural tem uma 

origem biológica, tendo a homeostase como um acionador em tempos remotos. Isso quer 

dizer que a homeostase seria o conector dos processo materiais com os processos que 

até pouco tempo eram chamados de “imateriais”, anão sendo possível pensar em 

produção cultural sem pensar nos sentimentos, já que uma coisa estaria totalmente ligada 

a outra. Damásio (2018, p. 25) defende que os sentimentos dão origem às atividades 

culturais, que surgem como resposta a uma inclinação homeostática do ser humano na 

busca de um melhoramento de sua condição da vida, através de práticas que 

proporcionem um bem-estar comum, “tendo em vista não apenas a maior probabilidade 

de sobreviver no futuro, mas também um futuro mais bem vivido” (DAMÁSIO 2018, p. 25). 

Esse posicionamento se diferencia do entendimento da cultura como um conjunto de 

elementos culturais dotados de tipicidade, definindo-a como uma rede cognitiva que 

nasce de uma necessidade biológica. Nesse sentindo, a produção cultural nada tem de 

supérflua ou alegórica, uma vez que emerge de uma articulação sistêmica que visa a 

permanência e o bem-viver do ser humano. Segundo o autor:  
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Sentimentos acompanham a trajetória da vida no nosso organismo, tudo o que 
percebemos, aprendemos, lembramos, imaginamos, raciocinamos, julgamos, 
decidimos, planejamos ou criamos mentalmente. Conceber os sentimentos como 
visitantes ocasionais da mente ou como sendo causados apenas pelas emoções 
típicas não faz jus à ubiquidade e à importância funcional do fenômeno 
(DAMÁSIO, 2018, p. 119).  

 

 Sem a existência dos sentimentos, as imagens viajariam pela mente sem afecção, 

de forma que as pessoas se tornariam incapazes de “classificar imagens como belas ou 

feias, prazeirosas ou dolorosas, elegantes ou vulgares, espirituais ou mundanas” 

(DAMÁSIO, 2018, p. 120). A maneira como trabalhamos a nossa sensibilidade muda 

radicalmente a qualidade do sentir e como mapeamos o mundo ao nosso redor para a 

produção da subjetividade como uma experiência integrada. “Seja qual for a causa, 

negligenciar o afeto empobrece a descrição da natureza humana” (DAMÁSIO, 2018, p. 

121). Quando detectamos algum mal-estar no organismo, é um sinal de que a 

homeostase está com uma baixa taxa de eficácia, já o bem-estar significa a normalidade. 

A qualidade do sentir anunciada pelos sentimentos é julgada pelo que Damásio chama de 

“valência”. Quando julgamos o estado corporal no qual nos encontramos, se estamos bem 

ou não, tomamos consciência do que está acontecendo no organismo.  

 A consciência é um estado de atenção ao corpomídia, no sentido de que acontece a 

partir do movimento da experiência integrada, "que consiste em situar conteúdos mentais 

em um panorama multidimensional e mais ou menos unificado. Em conclusão, a 

subjetividade e a experiência integrada são os componentes cruciais da consciência” 

(DAMÁSIO, 2018, p. 168). É importante colocar que não existe um lugar guardado no 

cérebro para ela ou mesmo algo equivalente à ideia de homúnculo, de Descartes. Sem a 

consciência, não seria possível investigar os mapas mentais; sem a consciência, não 

haveria um questionamento qualitativo dos sentimentos, tampouco uma avaliação crítica, 

ética e/ou estética relacionada aos componentes da realidade. O que define a 

subjetividade nos seres humanos é a capacidade que cada pessoa tem de analisar 

conscientemente seus próprios sentimentos, a partir de uma perspectiva pessoal.  

 Mesmo com um mecanismo de regulação da vida tão sofisticado, porque a 

civilização não deu certo? Onde foi que erramos como humanidade? Por que a vida tem 

tão pouco valor? Este é um ponto nevrálgico na argumentação de Damásio. É notório que 

a cooperação cega e o altruísmo são desafios que não sabemos se algum dia a 

humanidade será capaz de vencer, ainda mais se levarmos em consideração que 

partimos sempre de uma perspectiva individual para a elaboração da mente cultural. A 

regulação da vida passa pelos sentimentos, que é uma instância pessoal. É diferente da 
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homeostase das bactérias, que atua cegamente em função de um determinado grupo; 

nós humanos não somos assim, somos indivíduos complexos e individualizados.  

 O fato é que a vida se encontra em perigo iminente, com sua existência sendo 

colocada em xeque nos últimos anos. Este é também o momento da história em que o 

corpo assume hábitos cada vez mais maquínicos, através de práticas e comportamentos 

que fomentam a formação de padrões mentais mais fechados, inibindo assim a produção 

de sentimentos. A lógica da empregabilidade disseminada no neoliberalismo acabou se 

tornando um potente dispositivo de captura da subjetividade e de retração dos processos 

de criação. Os dispositivos de poder da atualidade afetam diretamente a homeostase, 

passando a organizar e controlar todas as esferas da vida de uma maneira hipereficiente.  

 Em virtude disso, fica cada vez mais difícil encabeçar um movimento contrário de 

resistência. Para mudar os hábitos cognitivos e perceptivos, é preciso mudar o corpo e 

não apenas a prática discursiva. O que nos constitui é uma rede (biológica e cultural) em 

fluxo, portanto, é preciso construir redes que trabalhem e fortaleçam as afecções. O afeto 

se dá sempre na "conexão com”, e cada vez que os mapas mentais se reorganizam, 

promovem um mudança no estado corporal: 

 

A maioria dos sentimentos provocados resulta da ativação de emoções que se 
relacionam não só com o indivíduo isoladamente, mas com o indivíduo no 
contexto de outros. Situações de perda resultam em tristeza e desespero, cuja 
presença induz à simpatia e à compaixão, que, por sua vez, estimulam a 
imaginação criativa a descobrir modos de contrabalançar a tristeza e o desespero. 
O resultado pode ser simples, como uma série de gestos carinhosos, a proteção 
trazida pelo contato físico, ou complexo, com uma canção ou um poema. A 
resultante tomada de condições homeopáticas abre caminho para o recrutamento 
de estados de sentimento mais complexos, como gratidão e esperança, e para 
uma elaboração racional subsequente com base nesses estados de sentimento 
(DAMÁSIO, 2018, p. 200). 

 

 A tese da mente cultural proposta por Damásio se alinha com a teoria corpomídia 

no sentido de que o corpo deixa de ser um suporte, um instrumento, e passa a ser o que 

há de mais importante na produção das novas materialidades. Sem o corpo, não há 

sentimento, sem o qual não se poderia construir a mente cultural. Se a regulação da vida 

estiver sintonizada de forma positiva na semiose corpo-mente-ambiente, talvez seja 

possível empreender novas formas para lidar com a realidade. 

 A teoria corpomídia não apresenta um conteúdo pronto para ser aplicado, instaurado 

a partir de pressupostostos fixos. Trata-se de um pensar coletivo que funciona muito mais 

como uma metodologia criada por vozes diversas. Ao confluir uma bibliografia variada (do 

ponto de vista político, cognitivo, estético, material etc.), a interlocução que nos interessa 

com os estudos do corpomídia reside principalmente na noção de descontínuidade. Aqui 
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a questão principal é o entendimento de que corpo não é “o corpo”, mas um processo de 

atravessamentos simultâneos que atuam no movimento e isto tem a ver com dar ênfase 

ao reconhecimento de sua importância na criação do novo. 

 Trabalhar com a perspectiva do corpomídia implica certa postura ética com relação 

aos fenômenos do mundo. De nada adiantaria replicar uma teoria processual apenas no 

nível discursivo. Para que uma mudança factual possa ser acionada, é preciso que ela 

esteja internalizada no corpo, como afeto. É nesse sentido que chamamos atenção para 

os processos que emergem do corpo, na medida em ele deixa de ser uma questão 

apenas cognitiva, tornando-se também uma questão política. Não é possível estudar o 

corpomídia descolado do contexto, já que os mapas afetivos não estão dados e prontos, 

pelo contrário, são fluídos, dinâmicos e não param de se transformar.  
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CONCLUSÃO  

 

 

 A última seção, chamada transformação, apresentou uma espécie de mosaico 

de possibilidades propostas por autores que buscam algum tipo de saída. Como 

vimos no decorrer da tese, há muitas mudanças epistemológicas em curso, 

referentes às mudanças no entendimento da materialidade, das noções de cultura, 

de sujeito, de arte e ativismos, assim por diante. Com uma abordagem teórico-

prática, capturamos algumas manifestações artísticas que acompanham o curso 

dessas mudanças. 

 A primeira seção, condição, argumentou que a arte não repousa em um 

objeto e também que não existe o que tem sido chamado de arte imaterial, pois tudo 

o que criamos se constitui na semiose corpo-mente-ambiente, e a noção de 

imaterialidade tem sido questionada em diversos sentidos. A discussão se 

contextualizou em estudos do corpo e do que se tem chamado de novas 

materialidades. A investigação partiu de um tipo de pensamento que não comporta 

mais dicotomias como material e imaterial, corpo e mente, sujeito e objeto, natureza 

e cultura. Trata-se, ao invés disso, der uma visão processual da realidade. 

Consideramos também a artisticidade como uma qualidade que opera em fluxo e 

emerge da experiência como acontecimento artístico. 

 A seção Situação teve como objetivo dimensionar os mecanismos de poder 

hegemônicos, através de um levantamento acerca das implicações do 

neoliberalismo na produção cognitiva contemporânea. Nesse momento, optamos por 

rastrear o fluxo de movimento da arte nas esferas social, tecnológica e econômica. 

Apresentamos o modo como a estética tem sido usada como um potente dispositivo 

mantenedor do sistema de produção e consumo do que alguns autores chamam de 

capitalismo artista. Há também uma mudança de escala temporal operada no 

sistema 24/7 pelo surgimento e multiplicação de narrativas heterogêneas. Como 

exemplo, tomamos projetos artísticos que estabeleceram algum tipo de 

empreendedorismo econômico criado sob medida para garantir a sua sobrevivência, 

através de alternativas de financiamento e modos de produção.  

Em seguida, para tratar da Resistência, estudamos casos de arte e ativismo 

que são exemplos de ações socialmente engajadas. Questionamos o alcance dos 
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movimentos de oposição aos dispositivos de poder a partir de intervenções artísticas 

que tomam partido de causas específicas, buscando mudanças concretas da 

realidade. Sabemos que não existe vida sem resistência, ao mesmo tempo, 

nenhuma resistência parece ser absolutamente efetivada diante do neoliberalismo. 

Nesse sentido, o o ativismo que propõe ações locais, atuando na esfera do micro, 

tem se mostrado mais potente, acionando e operando pequenas quebras de padrão 

de comportamento.        

 Trazer as hipóteses de António Damásio ao final pode parecer inapropriado à 

primeira vista, uma vez que se trata de um neurocientista, distinguindo-se dos 

demais autores referidos na tese. No entanto, há algo que Damásio sugere em suas 

hipóteses que, como foi observado, está em sintonia com a teoria corpomídia, ao 

trazer os processos cognitivos que se constituem o tempo todo e em fluxo como 

ativadores dos fluxos da vida. 

 Enquanto finalizo a escrita desta tese, o Brasil encontra-se às vésperas do 

segundo turno das eleições. Se, desde o início do processo de estudo, havia um 

incômodo crescente em lidar com as relações entre arte e mercado, corpo e 

ambiente neoliberal, e outros tópicos ainda mais complexos; a situação presente 

aponta para uma desertificação e o risco da extinção das condições de homeostase 

para a arte, assim como a compreendemos até então.  

 Como em todo momento de crise, sugerir o fim da arte e dos processos de 

criação não é, evidentemente, apropriado. Pelo contrário, é nesses momentos que a 

ação artística se faz mais necessária. O que muda são as estratégias, os 

procedimentos. É nesse sentido que as hipóteses de Damásio e do corpomídia se 

tornam fundamentais. Se o modo como nos constituímos opera de maneira 

coevolutiva com os ambientes, o que se faz urgente é encontrar modos de não 

paralisar as mediações para que a constituição de subjetividades geradas pelos 

sentimentos aconteça. 

 A pressão para anestesiar e estancar os movimentos é brutal. Sem forças para 

resistir, há o risco de nos tornarmos todos vidas nuas, como discutiu o filósofo 

Giorgio Agamben em toda a sua série de livros sobre o homo sacer. De acordo com 

Greiner, em seu livro Corpo em crise (2010), pode-se compreender a vida nua como 

aquela em que os processos de semiose são enfraquecidos de modo brutal. O 

desafio da arte talvez seja, neste momento, o de seguir criando movimentos. Sem 
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homeostase não há vida. E homeostase, como vimos com Damásio, não é equilíbrio 

e sim fluxo. 

 Há uma certa fragmentação que percorreu toda a concepção e escrita desta 

tese, cuja dinâmica foi se abrindo para mais e mais autores, mais e mais artistas, 

conforme os problemas foram surgindo. Quando iniciei a pesquisa sobre as novas 

materialidades da arte, não fazia ideia do mundo que se abriria. Fui aos poucos me 

dando conta de que o tema da materialidade estava presente nas discussões em 

diversas instâncias da vida. Foi somente após o levantamento de praticamente todo 

conteúdo da tese que as seções foram montadas. O processo de aproximação e 

distribuição dos itens seguiu o apetite e as tendências que apareceram em torno da 

“estranha ordem das coisas”.        

 Ao final, talvez tivesse sido recomendável recortar e editar este fluxo, por 

vezes, perigosamente intenso. No entanto, a escolha em manter uma certa 

caoticidade deveu-se à necessidade de expor o processo, aceitando os riscos que 

isso possa acarretar na tentativa de buscar um caminho para a pesquisa-criação. O 

modo como a tese se apresenta na sua materialidade é também o modo como se 

percebe o estado da arte daquilo que venho chamando de cadeia produtiva – um 

sistema complexo de criação, difusão, produção. Depois de todas as discussões 

aqui apresentadas, sinto que seria incoerente de minha parte trabalhar a escrita da 

tese de forma linear, principalmente pelo fato buscar alternativas discursivas para 

abordar temas complexos.    

 Este doutorado termina com uma pausa, não um fim. O próximo passo é seguir 

aprofundando a leitura de autores, obras e processos, especulando a possibilidade 

de criar algumas redes digitais que possam ser usadas como acionadoras de 

encontros e processos de criação. Temos uma urgência em razão do cenário político 

atual, fator que me move ainda mais a levar a pesquisa de arte e ativismo adiante. 

Enquanto houver potência de vida, haverá movimento em forma de arte, resistência 

e busca por transformação.    
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