
 
 

  
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

 

 

 

Lucas de Castro Pereira 

 

 

<Arte contemporânea>  

Rotas #2  

</performatividades do artista>  

 

 

 

Mestrado em Comunicação e Semiótica 

 

 

 

 

 

São Paulo  

2021  



 
 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO  

 

 

Lucas de Castro Pereira 

 

 

<Arte contemporânea>  

Rotas #2  

</performatividades do artista>  

 

 

Dissertação apresentada à Banca 
Examinadora da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, como exigência 
parcial para a obtenção do título de Mestre 
em Comunicação Social e Semiótica, área 
de concentração Signo e Significação nos 
Processos Comunicacionais, sob 
orientação da Prof.ª Dr.ª Christine Pires 
Nelson de Mello. 

 

 

 

 

 

 

São Paulo  

2021 
 



 
 

 
Ficha Catalográfica 

 
 

  



 
 

Lucas de Castro Pereira 
 
 
 

<Arte contemporânea>  

Rotas #2  

</performatividades do artista> 
 
 
 
 

Dissertação apresentada à Banca 
Examinadora da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, 
como exigência parcial para a obtenção 
do título de Mestre em Comunicação 
Social e Semiótica, área de 
concentração Signo e Significação nos 
Processos Comunicacionais. 

 
 
 

Aprovada em:  /  /    
 

 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 

______________________________ 

Prof.ª Dr.ª Christine Pires Nelson de Mello – Orientadora 
 

 
 

___________________________________ 

                                                      Prof.ª Dr.ª Lívia Afonso de Aquino 
 
 
 

_______________________________ 

                                                  Prof.ª Dr.ª Priscila Almeida Cunha Arantes  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
O presente trabalho foi realizado com apoio da CAPES. 

 
This study was financed in part by the CAPES. 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aos meus pais, Ivanilda e João Neto, e à Divina pelo 

afeto, apoio e amor incondicional;  

aos meus irmãos, primos e amigos pelo 

companheirismo e pela escuta. 

  



 
 

AGRADECIMENTOS 
 
 
Aos meus pais, Ivanilda e João Neto, e à Divina pelo incentivo, apoio e amor 

incondicional durante os percursos da pesquisa e da vida.  

Aos meus irmãos, Thiago, Gustavo e Juliana pelas conversas e pelo carinho.  

Ao meu sobrinho Bernardo por tornar o último ano de pesquisa, e primeiro de 

quarenta, mais alegre.  

À Júlia pelo apoio e pela presença contínua durante todos esses anos de 

pesquisa.  

Ao Magalhães e ao Rafael pelas conversas sobre a vida. 

Aos meus primos e amigos por sempre estar presentes nos momentos bons, 

nos momentos difíceis e por me lembrarem da potência do afeto. 

À minha orientadora, Christine Mello, pela amizade, companheirismo, 

compreensão e humildade; por me guiar e apoiar durante minha passagem por 
esses terrenos fronteiriços da pesquisa e da arte.  

À Cristiane B. Futagawa [Sushi], sem a qual o fechamento desse ciclo de 
pesquisa teria sido muito mais trabalhoso. Pelo profissionalismo e pelo cuidado 

com o texto. 
A todos os professores, mestres e conselheiros que compartilharam comigo 

todo o conhecimento e me deram auxílio durante minha jornada de pesquisa.  

Aos colegas e amigos do Grupo de Pesquisa Extremidades, em especial à Lígia 

e à Larissa, por todas as trocas e aprendizados. 

A todos os pesquisadores, autores e artistas que, por meio de suas obras, 

contribuíram para este estudo. 

À CAPES, pela bolsa de estudos e apoio a esta pesquisa.  

  



 
 

RESUMO 

 

CASTRO, Lucas. <Arte contemporânea> Rotas #2 </performatividades do 
artista>. 2021. 116 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Estudos Pós-Graduados 
em Comunicação e Semiótica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São 
Paulo, 2021. 

 

Esta dissertação busca produzir uma reflexão sobre as performatividades do artistas, 
tomando-as como um procedimento poético cuja manifestação se dá a partir de 
processos comunicacionais entre o artista e o sistema da arte. Analisa, em especial, 
a constituição de heterônimos e de personas performáticas em trabalhos como 
Marcelo do Campo (Dora Longo Bahia, 2006) e A coleção Duda Miranda (Marilá 
Dardot e Matheus Rocha Pitta, 2007). Também são explorados relatos de vivências e 
relações de afeto que permeiam a formação desta investigação – tomando como base 
a concepção de artista-etc proposta pelo artista e pesquisador Ricardo Basbaum –, 
além de trabalhos artísticos produzidos a partir de proposições de Lucas Odarres, 
heterônimo do autor desta pesquisa. São eles: Os cadernos de Lucas Odarres, 
Mirante, Rotas #1 e Rotas #2. O objetivo é explorar os regimes de presença do artista 
como potencial de desconstrução do lugar que ele ocupa no sistema de arte 
contemporânea, refletindo sobre os modos como as suas performatividades se 
organizam como um vetor importante para o reposicionamento da sua esfera 
relacional enquanto sujeito atuante na sociedade. A abordagem das extremidades, de 
Christine Mello, é utilizada como vetor conceitual de leitura e constituição poética. Por 
meio dos conceitos de desconstrução, contaminação e compartilhamento, busca-se 
produzir um instrumental tanto para a análise do corpus da pesquisa quanto para as 
reflexões e tensionamentos presentes nas produções artísticas realizadas ao longo 
do período em que esta pesquisa foi desenvolvida. A estrutura teórica é de caráter 
interdisciplinar, trazendo uma perspectiva de performatividade ancorada nos estudos 
de John Langshaw Austin, Judith Butler e Philipe Auslander. As noções de persona 
performática e autoescrituras performativas são tratadas a partir dos estudos de Ana 
Goldenstein Carvalhaes e Janaina Fontes Leite. No tocante às discussões acerca do 
sistema da arte, articulam-se a noção de circuito comunicacional em rede, presente 
nos estudos de Anne Cauquelin, e as de campo e sistema da arte, trazidas por Pierre 
Bourdieu e Maria Amélia Bulhões.  

Palavras-chave: Arte contemporânea. Performatividade do artista. Lucas Odarres. 
Persona performática. Abordagem das extremidades. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

CASTRO, Lucas. <Contemporary art> Rotas #2 </peformativities of the artist>. 
2021. 116 f. Dissertation (Master’s degree) – Postgraduate Studies Program in 
Communication and Semiotics of the Pontifical Catholic University of São Paulo, São 
Paulo, 2021. 

 

This dissertation seeks to contribute with a reflection on the performativity of artists, 
taking it as a poetic procedure whose manifestation draws on communicational 
processes between the artist and the art system. It analyzes, in particular, the 
constitution of heteronyms and performative personas in works such as Marcelo do 
Campo (Dora Longo Bahia, 2006) and A coleção Duda Miranda [The Duda Miranda 
Collection] (Marilá Dardot and Matheus Rocha Pitta, 2007). It also explores accounts 
of experiences and relationships of affection that permeate the development of this 
investigation—based on the conception of artist-etc proposed by the artist and 
researcher Ricardo Basbaum—as well as artworks stemming from the propositions of 
Lucas Odarres, heteronym of the author of this research, namely: Os cadernos de 
Lucas Odarres [The Notebooks of Lucas Odarres], Mirante [Belvedere], Rotas #1 
[Routes #1] and Rotas #2 [Routes #2]. The aim is to explore the artist's regimes of 
presence as a potential to deconstruct the place he occupies in the contemporary art 
system, reflecting on the ways in which his performativities are organized as an 
important vector for the repositioning of his relational sphere as acting subject in 
society. Christine Mello's extremities approach is employed as a conceptual vector for 
poetic interpretation and constitution. Through the concepts of deconstruction, 
contamination and sharing, we seek to provide tools both for the analysis of the 
research corpus, and for the reflections and confrontations present in the artistic 
productions created during the period in which this research was carried out. The 
theoretical structure is interdisciplinary, with a perspective of performativity anchored 
in studies by authors such as John Langshaw Austin, Judith Butler and Philipe 
Auslander. The notions of performative persona and performative self-writings are 
addressed from the studies of Ana Goldenstein Carvalhaes and Janaina Fontes Leite. 
The discussions about the art system are articulated around the notion of networked 
communication circuit, presented in the studies of Anne Cauquelin, and that of field 
and art system, proposed by Pierre Bourdieu and Maria Amélia Bulhões.  

Keywords: Contemporary art. Performativity of the artist. Lucas Odarres. 
Performative persona. Extremities approach. 
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INTRODUÇÃO 
 

Ao longo desta pesquisa produzi trabalhos artísticos, trabalhos críticos, montei 

exposições, fiz curadoria, publiquei em revistas, me entendi enquanto gender fluid 

(gênero fluido). Também fui programador, comunicólogo, fotógrafo e outras coisas 

mais.  

O intuito de começar esta dissertação com tais afirmações parte de duas 

premissas. A primeira é a de que um trabalho, seja ele qual for, não pode ser 

dissociado do corpo de quem o produz. E, como tomo como base a noção de corpo 

advinda da teoria queer, em que corpo e identidade se constroem mutuamente, falar 

de um trabalho a partir do corpo que o produz pressupõe compartilhar os 

acontecimentos e as tomadas de postura que esse ele assume perante a sociedade. 

A segunda premissa é a de que, para falar de minha produção, preciso dizer 

também de áreas que extrapolam a minha atuação enquanto artista e pesquisador, 

uma vez que me considero um artista-etc, segundo conceito de Ricardo Basbaum: 

 
Quando um artista é artista em tempo integral, nós o chamaremos de 
“artista-artista”; quando o artista questiona a natureza e a função de 
seu papel como artista, escreveremos “artista-etc”. (de modo que 
poderemos imaginar diversas categorias: artista-curador, artista-
escritor, artista-ativista, artista-produtor, artista-agenciador, artista-
teórico, artista-terapeuta, artista-professor, artista-químico etc.). 
(BASBAUM, 2013, p. 168) 
 

Assim, para Basbaum, a noção do artista-etc parte do fazer daqueles artistas 

que não se limitam à produção de seu próprio trabalho, “que também gastam o seu 

tempo, ou melhor, transformam o seu tempo de produção também em dedicação à 

fomentação, à produção, ao agenciamento de outros eventos, envolvendo outros 

artistas, outros criadores” (BASBAUM, 2013, p. 108).  

Encontro-me nesse lugar de artista-pesquisadora-programador-etc, e nesta 

dissertação pretendo apresentar algumas proposições nas quais venho trabalhando 

enquanto artistas ao mesmo tempo que vou relacionando-as com minhas outras 

atividades e produções. É importante ressaltar que todos os títulos dos tópicos 

presentes no estudo são iniciados e finalizados com a abertura de tags comumente 

utilizadas para a programação em linguagem HTML. No seu contexto original, essas 

são marcações responsáveis por delimitar os conteúdos que ficam visíveis para o 

usuário de determinado sistema. Aqui, além de se comportarem como elementos 
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gráficos que buscam causar estranhamento ao leitor, elas também servem como 

repositório para partes integrantes dos tópicos do texto e fazem referência à minha 

atuação como programador. Esses espaços trazem conceitos, trabalhos e palavras 

que, embora estejam presentes nesta pesquisa, extrapolam-na e estão presentes em 

outros textos, outras proposições e outras pesquisas. 

Ao longo dos três capítulos apresentados a seguir busquei produzir uma reflexão 

sobre as performatividades do artista, tomando-as como um procedimento poético 

cuja manifestação se dá a partir de processos comunicacionais entre o artista e o 

sistema da arte. No título do capítulo 1, tanto a tag de abertura como a de fechamento 

fazem alusão à uma mesma palavra: “artista”. Nesse capítulo, compartilho minhas 

vivências e trago algumas reflexões sobre o sistema da arte e a performatividade 

presente nos cadernos de anotação de um segundo artista que toma forma em minhas 

proposições: Lucas Odarres. Tudo isso ancorado nos estudos de performatividade 

presentes nos textos de John Langshaw Austin, Philip Auslander e na discussão 

acerca da dimensão do projeto presente nas reflexões de Boris Groys. 

No segundo capítulo, parto da frase “história contada é melhor do que história 

acontecida” para estabelecer uma discussão referente ao conceito de autoescrituras 

perfomativas e persona performática presentes nos estudos de Ana Goldenstein 

Carvalhaes e Janaina Fontes Leite. Nesse momento, os trabalhos Marcelo do Campo” 

(2006), de Dora Longo Bahia, e A Coleção Duda Miranda (2007), de Marilá Dardot e 

Mateus Rocha Pitta, são apresentados e funcionam como ponto de partida para uma 

reflexão sobre o circuito e o sistema da arte, localizando nesses trabalhos proposições 

que estabelecem novos modos de relação e atuação no campo da arte no nível do 

sujeito. As tags de abertura e fechamento do título desse capítulo são: 

artista/pesquisadora. 

Já no último capítulo, que carrega o título “outras coisas mais”, as tags são, 

respectivamente, artista e programador. Nos três capítulos, essas marcações fazem 

referência a alguma área em que atuei no período em que desenvolvia a dissertação 

ou a um território de atuação e produção com o qual estabeleci mais conexões em 

cada momento da pesquisa. Assim, no capítulo 3, discorro sobre os meus 

procedimentos poéticos e o meu fazer artístico tendo a abordagem das extremidades, 

de Christine Mello, como vetor conceitual de leitura e construção poética. A expressão 

“outras coisas mais” que compõem o título é a transposição de “etc.”, fazendo alusão 

ao conceito de artista-etc e enfatizando a constatação de que, ao falar de meus 
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procedimentos artísticos, não são apenas as tags que os definem, mas todos os 

demais elementos que podem ser pensados a partir dali.  

Nessa última parte, resgato a perspectiva da desmaterialização presente nas 

produções conceitualistas e a apropriação desse termo pelo discurso hegemônico da 

tecnologia para refletir sobre as áreas de atuação dos artistas. Em última instância, 

coloco em diálogo a ideia da desmaterialização do projeto em Boris Groys com a 

perspectiva do sonho em Ailton Krenak para, assim, defender a posição do artista 

como a de um sujeito que atua nas extremidades, enxergando essas zonas limítrofes 

como o seu lugar próprio. 
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Figura 1: Reprodução fotográfica do quadro que contém os estudos da presente pesquisa, 

Lucas Castro, 2021. 
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CAPÍTULO 1 
<ARTISTA> OS CADERNOS DE LUCAS ODARRES </ARTISTA> 
 

Em 2017, propus-me a realizar uma série de quatro trabalhos que 

estabelecessem diálogo com a produção de um segundo artista: Lucas Odarres. Até 

o presente momento, já criei os seguintes trabalhos pertencentes a essa série: Os 

cadernos de Lucas Odarres: -15º40’68.90’’S/ -47º20’69.10’’O e Mirante: -

15º34’88.20’’S/ -50º88’36.30’’O. É importante ressaltar que esta dissertação consiste 

em um momento de conexão entre esses trabalhos, recebendo o nome de Rotas #2. 

Também já apresentei um outro momento de conexão entre essas obras, o qual 

chamei de Rotas #1, tendo sido exibido no evento Lab eXtremidades no Ateliê 397, 

que ocorreu no início de 2020. 
Este primeiro capítulo consiste em uma parte do trabalho Os cadernos de Lucas 

Odarres e integra uma trama na qual desenvolvo relações entre a produção de um 

artista goiano e as questões que permeiam a minha vivência singular. Nele, apresento 

as proposições do artista Lucas Odarres que remanescem em seus cadernos de 

anotações e busco, assim, pensar modos possíveis de encarar esses cadernos, ao 

mesmo tempo que enuncio as proposições do artista e reflito sobre as minhas práticas 

enquanto tal.    

 

 
Figura 2: Trabalho artístico Cadernos de referências, Lucas Odarres, 2015-2017. 

Impressão fotográfica (32 x 10 cm). 
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1.1 <>Duas questões</> 
 

No início de 2018, deparei-me com a produção de um artista contemporâneo. 

Seu nome é Lucas Odarres. Ele foi um artista goiano que dedicou suas poéticas à 

discussão do papel da região Centro-Oeste na construção da cultura nacional. 

Entendendo a paisagem como parte de uma prática cultural, o cerrado se fez presente 

em vários momentos de sua produção e foi tratado como um bioma capaz de 

exemplificar, através de seu desmatamento e consecutivo desaparecimento físico, 

todo um apagamento que a cultura do Centro-Oeste vem sofrendo em um panorama 

geral. 

Olhar para a sua produção implicou duas tomadas de posição. A primeira já 

estava imposta na própria forma pela qual acessei as suas poéticas. Isso porque 

essas poéticas remanescem em algumas propostas, proposições, projetos e escritos 

acessíveis mediante o contato com seus cadernos. Toda sua produção que possuía 

alguma existência ou materialidade fora daquelas páginas foi destruída pelo artista. 

Assim, em primeiro lugar, tive que me questionar a respeito da forma pela qual olharia 

para os seus cadernos. Se os encararia como algo que demonstra um estado de 

imanência, sem uma existência real ou externa, mas que, de alguma forma, estão 

conectados aos trabalhos que foram destruídos pelo artista, ou se refletiria sobre a 

capacidade que esses cadernos possuem de dar existência àquilo que se encontra 

ali, entre aquelas páginas, e de refletir uma proposta estética e sensível de Odarres 

sem a necessidade de se referir a algo externo a elas. 

A segunda questão decorreu do motivo que me levou até esse artista. Isso 

porque meu contato com sua produção se deu a partir de uma busca que iniciei 

visando encontrar artistas contemporâneos com os quais eu pretendia trocar 

experiências e construir proposições conjuntas. Como os cadernos eram a única 

forma de acesso que eu teria às proposições de Odarres, precisei decidir se 

continuaria minha procura, indo atrás de outros artistas com quem eu pudesse 

estabelecer encontros presencias, ou se optaria por construir uma proposição 

conjunta a Odarres, que estivesse de acordo e em diálogo com aquelas que residiam 

naqueles cadernos. 

Com o tempo, entendi que o que estava surgindo a partir do meu contato com 

as proposições desse artista formava uma espécie de tecedura. Na costura, a 

tecedura é um evento em que uma pessoa, por meio de um conjunto de fios e da ação 
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de seu corpo, estabelece uma trama que resulta na formação de um tecido. No meu 

caso, optei por pegar aqueles cadernos e o conteúdo que se encontrava neles, 

relacionar com o meu corpo e a minha vivência e, a partir daí, tecer essa trama que 

toma forma neste texto que se enuncia nestas páginas. 

Sendo também um artista goiano e da mesma geração de Odarres, decidi 

compartilhar minhas vivências e incorporar minhas micronarrativas pessoais e 

subjetivas a essa trama. Devo dizer que escrever sobre a produção de um artista com 

uma vivência tão próxima à minha, sem me colocar em relação à sua produção, 

pareceu-me muito complicado. Passei, então, a pensar sobre como ocorreria essa 

abordagem e a autoetnografia aparecia cada vez mais como um modelo de escrita 

pertinente. 

Segundo Sally Denshire, a autoetnografia “convida o escritor a se entender e a 

entender os outros como um sujeito construído através de intersecções entre aspectos 

culturais, sociais e históricos que estão em relação e estabelecem zonas de contato 

entre si” (BRODKEY apud DENSHIRE, 2013, p. 2, tradução nossa)1. Desse modo, 

esse modelo de escrita “analisaria o social e o cultural através do âmbito pessoal” 

(ALCOFF apud DENSHIRE, 2013, p. 3, tradução nossa)2.  

Decidir-me por essa abordagem não só me deu uma pista de como realizar essa 

tecedura, como implicou uma reflexão sobre a minha posição enquanto corpo social 

e a minha construção identitária como aspecto fundamental para estabelecer diálogos 

e conexões com as proposições de Odarres. Assim, resolvi que essa trama 

aconteceria mediante a permissibilidade entre as narrativas que elucidam minha 

relação com os cadernos do artista e as afinidades conceituais que me ajudaram a 

entender as questões que o meu corpo e que as proposições presentes naquele 

caderno me lançavam. Para tal, resolvi primeiro enunciar como cheguei a Odarres e 

como se deu o meu relacionamento com aqueles cadernos. 

 

 
1 Do original: “auto-ethnography invites writers to see themselves and everyone else as human 
subjects constructed in a tangle of cultural, social and historical situations and relations in 
contact zones”.  
2 Do original: “sometimes seem[s] to want to study everybody’s social and cultural construction 
but their own”. 
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Figura 3: Trabalho artístico Sem título, Lucas Odarres, sem data. Colagens e grafite sobre 
papel (20 x 13 cm) 

 
 

1.2 <>Contexto: cerrado</> 
 

Desde pequeno a minha relação com o cerrado foi ambígua. Lembro que, no 

ensino médio, tive que ler um livro dedicado à descrição de sua morfologia e à 

discussão de sua importância ecológica. A capa do livro trazia uma árvore de tronco 

retorcido, muito acinzentada, uma imagem tão desinteressante quanto o conteúdo que 

eu presumia encontrar naquelas páginas. No final dessa experiência, cheguei à 

conclusão que o cerrado me parecia tão tedioso quanto aquele livro que nem terminei 

de ler. 

Em contrapartida, eu adorava viajar para uma cidade no interior do estado de 

Goiás que ficava relativamente perto da capital (Goiânia) onde eu morava. Itaberaí 

não era uma cidade interessante; na minha visão, ela não se diferenciava de qualquer 

outra cidade do interior. Ali, nas redondezas, minha tia possuía uma fazenda em que 

eu e meus primos passávamos os dias inteiros andando a cavalo e explorando a 

natureza. Naqueles dias, andávamos exaustivamente pela região e sempre nos 

encantávamos com a beleza daquelas matas. Porém, nunca associei aquela 

experiência que vivenciava quando ia à fazenda com o bioma cerrado, mesmo 

sabendo que toda aquela paisagem fazia parte dele. 

Quando conto essa história para amigos que não são do Centro-Oeste, a 

primeira impressão que eles têm é de que estou falando algo absurdo, inconcebível. 

Percebo uma reação oposta quando compartilho essa minha vivência com meus 
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amigos de Goiânia. Para eles, essa dissociação é mais cabível, mais sintomática. 

Quase todos tiveram relações semelhantes com esse bioma. 

Hoje, tenho 27 anos (na primeira versão deste texto tinha 25 anos). Aos 17 anos 

me mudei para São Paulo com o objetivo de continuar meus estudos. Na época, a 

metrópole me parecia a melhor solução para escapar de Goiânia, que eu julgava uma 

cidade provinciana. Com idas e vindas, completei dez anos habitando essa nova 

cidade. Ao longo desse tempo, deparei-me com várias promessas que vêm junto com 

a metrópole, desiludindo-me com alguns pontos e satisfazendo-me com outros. Mas, 

para essa tecedura que proponho realizar aqui, mais importante do que a relação que 

venho construindo nessa região que habito (Sudeste) foi a relação que reestruturei 

com a região Centro-Oeste a que pertence a cidade que deixei. 

Ao longo desses anos, cercado do que se vende como uma das maiores vidas 

culturais do Brasil, comecei a me sentir cada vez mais impotente. Não cabia para mim 

muito do que estava sendo dito nos discursos dos meus colegas paulistanos e, ao 

mesmo tempo, tinha dificuldade de elucidar e de me identificar com as questões do 

Centro-Oeste ou, pelo menos, com as questões que eu julgava serem daquela região. 

Aos 19 anos eu já estava na faculdade e me cerquei de amigos de várias regiões 

do país. Observava que uma minoria de pessoas que transitavam em meu círculo 

social era de origem paulistana. Por muito tempo, costumava brincar que São Paulo 

era ótima, o problema eram os paulistanos. Estava cansado de escutar aqueles 

discursos impositivos que chegavam a mim através deles; a metrópole se impunha 

como centralizadora da cultura não apenas por meio de suas instituições, mas 

também pelo discurso de seus habitantes, que muitas vezes ignoram toda a produção 

simbólica e a representatividade cultural de outras regiões que não a Sudeste. Em 

suma, para muitos paulistanos, Goiás não existia. 

Ao mesmo tempo, os goianos chegavam a mim como um ímã; saí daquela 

cidade e todos me cercavam. Era bom conversar sobre nossas experiências “no 

Goiás”. Entretanto, fora desse contexto povoado por goianos, o Centro-Oeste 

desaparecia da minha fala. Vários amigos se orgulhavam de não possuir mais o 

sotaque goiano. Eu, no entanto, nunca perdi meu sotaque, não sabia bem o porquê, 

mas hoje entendo que grande parte do meu “eu goiano” residia e resistia nele. 

Mesmo assim, com o passar dos anos fui me sentindo cada vez menos goiano, 

em grande parte por não me encaixar nos estereótipos criados para mim e meus 

conterrâneos. Porém, também não conseguia me identificar com os habitantes nativos 
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da metrópole paulistana. Sentia-me deslocado, um corpo que não entendia de onde 

vinham suas formações culturais, apesar delas sempre se fazerem presentes. 

Estava deslocado em minhas relações sociais e cada vez mais recluso por não 

conseguir entender minhas bases culturais e sentir um constante estranhamento. 

Muito do que formava meus modelos de relações havia se consolidado em acordo 

com a cultura local do Centro-Oeste, mas, ao mudar para São Paulo, aquelas relações 

foram perdendo o sentindo. 

Em um determinado momento, comecei a notar que esse apagamento discursivo 

que eu sentia em relação à minha região de origem não acontecia com tanta 

intensidade para os meus amigos nordestinos, os quais constantemente enfatizavam 

suas raízes.  

A recepção da cultura nordestina pelos outros também era diferente. Em um 

contexto universitário, em uma faculdade pública e em um curso de humanas, era 

esperado que todos valorizassem o que é diferente. E o Nordeste é indiscutivelmente 

diferente do Sudeste, assim como o Centro-Oeste. A diferença é que, no discurso de 

muitos, o Nordeste era resistência, já o Centro-Oeste era desconhecido. Não porque 

não houvesse resistência também no Centro-Oeste, uma vez que vários movimentos 

de luta ao longo da história ocorreram ali, como a Guerrilha do Araguaia ou até mesmo 

a comunidade quilombola dos kalungas, que, assim como muitas outras, ainda resiste 

nos territórios ocupados pelo cerrado. 

Essa falta de conhecimento ocorre, em grande parte, porque o Centro-Oeste 

sempre foi considerado, no discurso popular, como terra de ninguém. Uma postura 

que foi assumida pelos colonizadores durante as incursões bandeirantes no século 

XVIII, reafirmada no discurso daqueles que incentivaram a expansão agrícola a partir 

da década de 1960 e que reverbera na atualidade. Inclusive, em alguns momentos, o 

Centro-Oeste não parecia ser a minha terra.  

Enquanto cursava a graduação, continuei fazendo viagens constantes para meu 

estado natal, sempre tentando passar o maior tempo possível em cidades menores, 

nas quais a paisagem do cerrado se fazia mais presente. E, com o tempo, comecei a 

entender que essa dissociação entre a paisagem que eu percebia ao ir à fazenda da 

minha tia ou nessas viagens constantes que realizei durante aqueles anos e a imagem 

que eu criei a respeito do cerrado por tanto tempo não só era absurda – conforme 

insistiam em enfatizar meus amigos paulistanos – como também indicava problemas 

que se davam fora do âmbito singular da minha vivência.  
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Mesmo o cerrado sendo o segundo maior hotspot3 da América Latina e 

apresentando uma enorme importância biológica, não há um movimento consistente 

na sociedade em busca de sua preservação. Atualmente, apenas 6% de sua extensão 

está classificada como reserva de proteção ambiental (CRITICAL ECOSYSTEM 

PARTNERSHIP FUND, 2016). Isso me levou a contestar, inclusive, a noção geral de 

que a importância biológica de um bioma é um fator determinante para sua 

preservação.  

O pesquisador brasileiro Ulpiano Meneses (2002) defende o entendimento da 

paisagem como uma prática cultural, ou seja, como uma representação derivada de 

um fenômeno social. Quando encontrei essa concepção, comecei a desconfiar de que 

existia um problema referente à representação do cerrado que extrapolava minha 

vivência pessoal. A princípio, concluí que a desvalorização do cerrado ocorria pelo 

fato de que sua paisagem não se encaixava no ideal ocidental de beleza, o qual 

encontra seu ápice nas paisagens densas e exuberantes das florestas tropicais.  

Ao contrário de algumas paisagens brasileiras e regiões, como a mata atlântica 

ou a Amazônia, o cerrado nunca representou uma paisagem que poderia funcionar 

como um vetor de identidade nacional. O “belo” da paisagem brasileira são as florestas 

tropicais com matas densas e compostas por diversos tons de verde. O cinza do 

cerrado e seus caules retorcidos não cabem nessa representação.  

Porém, em outro momento, passei a refletir sobre como esses rígidos ideais de 

beleza da modernidade vêm sendo relativizados na contemporaneidade e como a 

supremacia das paisagens tropicais que serviram, muitas vezes, como vetor de 

identidade nacional, passou a ser questionada ao longo das últimas décadas em prol 

de uma valorização de outras paisagens diante de uma busca pelo resgate das 

identidades locais.  

Mesmo assim, embora esse resgate tenha auxiliado na valorização de algumas 

paisagens que não atendem esse ideal de beleza cravado na modernidade, como a 

caatinga, o mesmo parece não ter acontecido com o cerrado. Novamente, lembrei-me 

dos meus amigos nordestinos e de suas relações com sua terra natal.  

 
3 Os hotspots, também chamados de hotsposts de biodiversidade, podem ser definidos como 
áreas com grande biodiversidade, ricas principalmente em espécies endêmicas, e que 
apresentam alto grau de ameaça. Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/o-que-
e/biologia/o-que-e-
hotspot.htm#:~:text=Os%20hotspots%2C%20tamb%C3%A9m%20chamados%20de,aprese
ntam%20alto%20grau%20de%20amea%C3%A7a>. Acesso em: 6 maio 2021. 
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A mata atlântica, que não por acaso está no Sudeste, é uma floresta com muita 

densidade e composta por árvores de grande porte, marcada por uma paisagem 

fechada e verde que a permitem se encaixar no ideal do que se concebe socialmente 

como uma paisagem exuberante. Ela passou por um processo de valorização 

contínuo que se iniciou com as políticas públicas do Estado-Nação brasileiro da 

modernidade e encontra respaldo no imaginário contemporâneo.  

Já a caatinga nordestina (representada pela imagem do sertão) é um bom 

exemplo, no contexto brasileiro, de paisagem que funcionou como vetor de identidade 

regional. A valorização dessa região – iniciada no século XX – partiu de um projeto 

político que coincidiu com o enfraquecimento do movimento indianista e naturalista e 

se pautou pela tentativa de construção de uma identidade nacional alternativa. Nessa 

construção, o sertanejo seria a figura principal.  

Ocorre que, mesmo fracassando na tentativa de firmar o sertão nordestino como 

paisagem integrante da identidade nacional, essas ações contribuíram para a 

formação de uma identidade regional associada à paisagem da caatinga, associação 

essa reforçada, na segunda metade do século XX, pela valorização do cordel e de 

outros produtos culturais da região.  

Por outro lado, o Centro-Oeste nunca obteve uma grande atenção nacional e 

acabou se consolidando como um território exportador de commodities. Se na sua 

“descoberta”4, com a expansão aurífica, os minerais eram os produtos a ser 

exportados, na década de 1960 foi a vez do agronegócio. Aliado a esse contexto, 

percebemos que a valorização da cultura local nessas regiões é ínfima, o que vem 

gerando sua constante degradação. A indústria cultural, por exemplo, seguindo essa 

mesma lógica das commodities, valeu-se de um produto cultural da região Centro-

Oeste, a música sertaneja, e o transformou em um bem de consumo destinado à 

exportação (sertanejo universitário). 

Pouco se fala sobre as cavalhadas ou sobre o cururu, que são representações 

culturais regionais do Centro-Oeste. A produção simbólica das comunidades 

indígenas e quilombolas dessa região também é pouco valorizada. As comidas típicas 

regionais não entraram no cardápio nacional. O pequi, por exemplo, continua na 

categoria de excentricidades da cozinha goiana, assim como outros frutos e pratos 

 
4 Os termos mais adequados seriam: invasão, apropriação indevida ou aniquilação 
bandeirante.  
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típicos da comida do Centro-Oeste, como a guariroba, a galinhada e a castanha de 

baru.  

O panorama nacional da cultura do Norte, que também possui uma parte 

relevante de sua região composta pelo cerrado, não se difere muito daquele que 

percebemos no Centro-Oeste. As melodias típicas da região, como o brega, o 

tecnobrega, a guitarrada e o carimbó, possuem uma circulação restrita às regiões em 

que são produzidas e a pequenos nichos que tentam fugir do grande circuito nacional 

(circuito mainstream), assim como o pequi, o tucupi, o arroz cearense e o jambu 

raramente fazem parte do cardápio dos restaurantes que são especializados em 

comida brasileira. Embora algumas procissões religiosas realizadas no Norte ainda 

consigam atingir a mídia nacional, percebemos que a maioria desses eventos estão 

localizados em áreas compostas pela Amazônia. As regiões onde o cerrado está 

presente não conseguem atingir as grandes instituições culturais ou mesmo ser 

referenciados na grande mídia.  

Dessa forma, faz-se notável que a paisagem do cerrado nunca tenha sido tratada 

como vetor de identificação para a população brasileira nem em âmbito regional, 

menos ainda no nacional. Como o cerrado está localizado predominantemente em 

duas regiões – Centro-Oeste e Norte –, ambas relegadas a uma importância 

secundária na formação da cultura nacional, nunca foram definidas políticas públicas 

eficientes com o objetivo de valorizar a cultura dessas regiões em um panorama 

nacional, e isso reflete, também, na desvalorização da paisagem que compõe essas 

áreas.  

Comecei a perceber o cerrado, então, como esse espaço em que se refletiam 

todas as contradições e problemáticas da cultura nacional. Essa é uma paisagem que 

expôs vários aspectos que me permitiram entender a cultura como esse local 

permeado por conflitos, sendo o cerrado, em última análise, um bioma que transpõe 

fisicamente, através do seu desmatamento, toda a degradação que a cultura das 

regiões Centro-Oeste e Norte sofrem em sua totalidade.  

Aos poucos, também fui entendendo onde minha relação com a cultura do 

Centro-Oeste mais reverberava: no encontro com o cerrado. Tive que assumir aquela 

paisagem – semelhante à que formava as matas que compunham a fazenda da minha 

tia e àquelas com as quais me deparava no interior de Goiás – como parte do bioma 

que desprezei por tanto tempo. Tive que assumir que gostava da cultura do Centro-

Oeste, mas que também não a conhecia. 
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Assim, quanto mais eu entendia a cultura do meu estado como algo importante 

na minha formação como cidadão, mais eu percebia o quanto essa cultura não se 

fazia presente em mim. Comecei a rever a minha relação com o sertanejo, com a 

comida, com as festas típicas, com meu sotaque. Ao mesmo tempo, percebia que, em 

São Paulo, não havia espaço para ser goiano.  

Na década de 1950, com o grande crescimento vivenciado por São Paulo, aos 

poucos o cerrado, que dividia espaço da metrópole com a mata atlântica, foi perdendo 

seu território. Atualmente, poucos habitantes da cidade sabem que ali já existiu aquela 

vegetação. Essa mesma cidade que expulsou o cerrado de seu território e que elegeu 

a mata atlântica como sua paisagem símbolo recusava-se a me ver como parte do 

meu território natal, como parte do Centro-Oeste. Recusava-se a aceitar que um de 

seus habitantes tivesse aquela região como origem.  

Nos anos em que segui morando em São Paulo, comecei a me interessar cada 

vez mais pelo cerrado e me afirmar como goiano. Uma prática dava fôlego a outra e, 

dessa maneira, meu vínculo com a cultura do Centro-Oeste ia se amplificando. Como 

me colocava como artista, a minha formação como tal também virou uma questão. Em 

um dado momento, ficou claro que o meu quadro de referências artísticas não era 

goiano, tampouco minhas práticas envolviam o questionamento sobre o espaço que 

a cultura nacional cedeu para a cultura do Centro-Oeste. A sensação que eu tinha 

quando deixei Goiânia de que o circuito de artes visuais naquela região era pequeno, 

ou inexistente, não cabia mais. Já estava mais consciente de que aquele apagamento 

que eu sentia era de ordem política, fruto de um descaso com toda a cultura daquela 

região. 

Forcei-me, então, a discutir sobre o Centro-Oeste e a procurar referências que 

fossem de lá. Em uma busca inicial, percebi que todos os artistas visuais que se 

destacaram em Goiânia na grande mídia possuem em comum o fato de dialogarem 

com a cultura regional, muitas vezes associada ao fazer artesanal. Com uma pesquisa 

mais aprofundada, fui descobrindo mais nomes e diversas abordagens. 

Embora toda essa pesquisa tenha sido importante, percebi que minha vontade 

de estabelecer interlocuções com o Centro-Oeste não se encerrava em minhas 

referências; precisava trazer esse diálogo para as minhas práticas. Resolvi, então, 

conversar com um amigo que havia se mudado de Goiânia para Belo Horizonte para 

estudar artes visuais.  
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Ao contrário de mim, que havia mudado de Goiânia aos 17 anos e realizado toda 

a minha formação em São Paulo, esse amigo chegou a cursar dois anos da graduação 

na Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás (FAV-UFG). 

Posteriormente, transferiu seu curso para a Escola de Belas Artes da Universidade 

Federal de Minas Gerais (EBA-UFMG). Presumia eu que ele teria, na UFG, conhecido 

vários estudantes de artes visuais e poderia me inteirar e me passar o contato de 

artistas goianos que estivessem produzindo trabalhos com os quais eu pudesse 

dialogar. 

Foi nesse momento que ouvi pela primeira vez o nome do Lucas Odarres. Meu 

amigo não o conhecia intimamente, mas lembrava que um de seus veteranos discutia 

bastante sobre a relação do cerrado com a cultura, tendo realizado algumas 

intervenções no próprio campus da UFG, o qual é composto pela vegetação do 

cerrado. Assim, pelo que eu havia lhe contato, esse amigo presumiu que o discurso 

desse artista poderia se alinhar ao meu em vários pontos. 

Resolvi, então, que aproveitaria a viagem que faria à Goiânia para comemorar o 

aniversário do meu irmão mais novo para tentar um primeiro encontro com Odarres. 

Esse contato nunca aconteceu, pelo menos não da forma como eu esperava. Fruto 

de um desencontro, a possibilidade de um contato presencial com Odarres havia se 

esgotado meses antes da minha tomada de consciência sobre a sua existência. 

E, ao procurar sobre a produção desse artista, descobri que ele havia se 

dedicado à destruição de todos os seus trabalhos durante o ano de 2017. Embora 

quase toda a sua produção não pudesse mais ser acessada, tomei conhecimento de 

que ele havia deixado algo preservado: os seus cadernos de anotações.  

Fiquei um tempo sem saber como lidar com a produção daquele artista, que era 

meu conterrâneo e coetâneo. Pensei, inicialmente, em procurar outros artistas que 

ainda estivessem acessíveis e com os quais eu pudesse dialogar e satisfazer o 

propósito original que havia me levado a Odarres. 

Porém, via-me cada vez mais fixado às proposições que havia encontrado em 

seus cadernos. Ainda que não soubesse muito bem como me relacionar com o que 

se encontrava naquelas páginas e com a história de seu dono, tampouco como agir a 

partir daquela situação, decidi que a minha busca se encerraria ali. 

Após um tempo de reflexão, optei por me afastar das narrativas mediadas por 

terceiros sobre Odarres e me ater a me relacionar com aquilo que encontrasse ali, 

naquelas páginas. A partir daquilo que se apresentava para mim, começaria a colocar 
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meu corpo em relação ao que se enunciava naquelas páginas e a produzir a partir 

desse emaranhado de palavras que eu venho encarando como um tecido, que, 

embora seja de uma natureza diferente daquele que Odarres propõe em uma de suas 

ações – a qual também trarei para essa trama –, parece-me produzir um efeito similar 

ao que é proposto por ele. 

 

 

Figura 4: Trabalho artístico Maytreas, Lucas Odarres, 2016. Impressão fotográfica (10 x 15 
cm). 

 

1.3 <>A carta</> 

Começarei com um dos trabalhos de Odarres encontrado em seus cadernos que 

julgo fundamental, pois me deu uma pista inicial de como eu poderia encarar aquelas 

páginas.  

Esse trabalho consistia em produções textuais, estudos imagéticos e 

apropriações procedimentais em que ele buscou uma interlocução com as poéticas 

dos trabalhos de dois artistas contemporâneos: Christo e Jeanne-Claude5. Essa 

proposição resultou em um apanhado de fragmentos que, ao ser reunidos, dão corpo 

a uma carta e a um projeto de intervenção a ser realizado no Jardim de Maytreas, 

ponto turístico localizado em uma região ocupada pelo bioma cerrado. 

 
5 Casal de artistas contemporâneos com uma atuação importante durante as décadas de 1960 
e 1970. Mais informações disponíveis em: <https://christojeanneclaude.net/>. Acesso em: 8 
maio 2021. 
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Nessa carta e nesse projeto, aos quais me referirei como Proposta M, Odarres 

partiu da ideia defendida pela dupla formada por Christo e Jeanne-Claude a respeito 

da utilização de “Christo” como um nome que descreve uma empresa (uma companhia 

que realizaria os trabalhos propostos por eles), para submeter um projeto à Christo 

Corporation (GREEN, 2016, p. X) e pleitear um patrocínio para “embalar” uma 

determinada região do cerrado. Esse projeto deveria ser acompanhado de uma carta 

endereçada a um de seus proprietários: Christo. 

Desse modo, na Proposta M, possuímos a confluência de duas abordagens. O 

projeto possui uma característica mais rígida e pragmática, com o estudo da área a 

ser “embalada”, o tecido a ser utilizado para cobrir essa região e uma justificativa a 

respeito da decisão do artista por aquele local. A carta aparece como um lugar 

possível de diálogo, onde Odarres esclarece sua admiração pelo trabalho da dupla, 

ao mesmo tempo que busca apresentar suas proposições e traçar caminhos de 

interlocuções possíveis entre a sua prática e a de Christo e Jeanne-Claude. 

Esse duplo modelo de abordagem criado pelo artista goiano para produzir essa 

proposição reflete, de certa maneira, na relação que estabeleci com os conteúdos 

presentes em seus cadernos como um todo. Assim como na Proposta M destinada à 

Christo Corporation, em alguns momentos em que tomava contato com as suas 

proposições, como no caso dos estudos presentes no projeto, senti um certo 

distanciamento. Ficava mais claro o que são as questões do meu conterrâneo e em 

que pontos elas se conectam com as minhas. Em outros, como na carta, as questões 

de Odarres estavam tão ligadas a suas vivências, que, tendo experimentado 

experiências tão parecidas, os emaranhados que surgem da tecedura parecem se 

apresentar de uma forma mais conjunta, com tramas mais estreitas. Percebi, assim, 

que ao deixar os seus trabalhos me atravessarem como artista, em alguns momentos 

esse processo se dava de forma mais pungente e, às vezes, esse atravessamento 

ocorria de formas mais sutis. 

Nessa proposta, o ato que Odarres sugere de embalar o cerrado ecoa em várias 

questões. Primeiro, se pensamos em um véu como sinônimo de proteção, nada mais 

apropriado do que embalar uma área que possui uma imensa diversidade e 

importância ecológica. Constatando que essa região brasileira, que possui uma 

grande biodiversidade e uma enorme importância hídrica, é aquela que apresenta a 

maior taxa de desmatamento anual, é bastante pertinente assumir a necessidade que 

esse bioma possui de preservação.  
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Seguindo os trechos que se sucedem no caderno, em um determinado momento 

da carta Odarres também expressa sua angústia e sentimento de impotência em 

relação à preservação dessa paisagem perante o aumento do desmatamento 

derivado do crescimento do agronegócio e da importância dada às commodities. 

Observa-se que é justamente ao expressar a sua incapacidade individual de lidar com 

um problema de desvalorização cultural que o artista expressa sua intenção de 

produzir uma ação coletiva, trazendo Christo e Jeanne-Claude para a discussão e 

buscando um diálogo com esses artistas. Firma-se, assim, essa ação como uma 

proposta coletiva e sugestiona-se a possibilidade de uma proteção conjunta.  

Assim, quando pensamos nas intervenções de Cristo e Jeanne-Claude, o ato de 

embalar, colocar um véu sobre um determinado lugar, como já foi dito, traz consigo a 

ideia de preservação, de proteção. Além disso, ao mesmo tempo que o tecido oculta 

aquilo que envolve – o mundo material –, ele evidencia os mecanismos de desejo que 

envolvem o consumo (GREEN, 2016, p. 134). 

Ao trazer essa discussão mais ampla para o contexto específico do cerrado e da 

região Centro-Oeste, Odarres poderia estar solicitando uma redução das proposições 

da dupla. Porém, ao se colocar como artista e encarar seu projeto e sua carta como 

proposições que partem de uma vivência pessoal, ele deixa claro que a intervenção 

possui um caráter coletivo. Assim, ele busca alinhar suas questões com as de Christo 

e Jeanne-Claude e objetiva expandir a dimensão colaborativa já presente em 

trabalhos realizados pela dupla. 

Na carta, Odarres também defende que o cerrado precisa de mais visibilidade e 

representatividade, mas pouco se fala sobre esse bioma. E, justamente, partindo da 

constatação de que todos os projetos da Christo Corporation trouxeram questões 

sobre os lugares que foram embalados, o artista goiano defende a pertinência de uma 

intervenção no cerrado. Ao ocultar objetos, Christo e Jeanne-Claude trazem 

visibilidade para o que é embalado. Essa ação no Jardim de Maytreas poderia ampliar 

a discussão acerca das questões que envolvem a problemática do cerrado. 

Se Odarres defende que para refletirmos sobre o desaparecimento do cerrado 

precisamos pensar de que formas consumimos essa vegetação, e se a ação do desejo 

e do consumo são questões presentes nas ações de Christo e Jeanne-Claude 

(GREEN, 2016), existe nessa proposta mais uma confluência e justificativa plausível 

para embalar o Jardim de Maytreas. O artista demonstra, assim, através de suas 

experiências pessoais e da contextualização sociocultural do Centro-Oeste, que o 
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cerrado é um bioma que sofre um processo de apagamento tanto físico quanto 

representacional e que necessita não apenas de proteção, mas também de 

representatividade.  

Nessa parte em que Odarres busca estabelecer interlocuções possíveis com a 

dupla, muito da sua relação e da sua vivência se faz presente. Nesses momentos, 

sinto que nossa trama parece se estreitar, minha relação com suas proposições se 

misturam. Já em outras partes, embora a trama não deixe de existir, o caderno – objeto 

inicial do qual provém a tecedura – parece se destacar, ao passo que o movimento 

imposto pelo meu corpo se afrouxa. É o que ocorre nos trechos em que o artista goiano 

elucida a escolha do local destinado à intervenção. Nessas partes, o tom da escrita 

de Odarres se faz diferente. 

É um momento em que o projeto fala mais alto, as experiências pessoais do 

artista ficam de lado e a justificativa formal se faz mais presente. Para o artista, o 

Jardim de Maytreas foi escolhido por ser um lugar de fácil acesso. Esse espaço está 

localizado em uma região do município de São Jorge, no estado de Goiás, que, 

embora faça parte de uma área privada, possui visibilidade através da rodovia 

estadual GO-239. O local funcionaria como uma espécie de mirante de onde o público 

acessa a vista do “jardim”, sendo um ponto turístico importante do Centro-Oeste. 

Além disso, Odarres afirma que a rodovia também possui um fluxo contínuo de 

pessoas que se deslocam diariamente de São Jorge para o município vizinho, Alto 

Paraíso de Goiás, e a ação proposta se consolidaria como uma paisagem integrante 

desse percurso. Novamente, para Odarres, ocultar parte desse cenário implicaria 

discutir as formas pelas quais a sociedade consome esse território. 

A Proposta M consiste, mais especificamente, em embalar os buritis, uma 

espécie de palmeira que compõe a vegetação local. A concentração dessa espécie 

nesse ponto turístico varia de acordo com a região, e a intenção do artista era de que 

a intervenção fosse realizada apenas nas áreas com pequenas e médias 

concentrações de buritis. Segundo afirmação dele, essas seriam justamente as 

regiões com mais destaque nas imagens produzidas a partir desse ponto turístico e, 

consequentemente, as mais consumidas visualmente.  

Se em uma parte daquelas páginas o artista busca elaborar elementos que 

Christo e Jeanne-Claude produziam antes de realizar suas intervenções (mapas, 

orçamentos, maquetes e croquis) e dar uma justificativa mais objetiva em defesa da 
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escolha do local onde a intervenção ocorreria, é na carta que ele traz suas 

experiências pessoais e onde a sua proposição parece ganhar mais força.  

Nela, ele elucida tanto as suas relações com o cerrado quanto seu contato com 

as obras da dupla. Ressalta aí a importância da dupla na sua formação como artista 

e expressa sua admiração por Christo e Jeanne-Claude, ao mesmo tempo que se 

posiciona em meio às propostas deles. Aos poucos, com o desenrolar da escrita, 

Odarres vai saindo da condição de admirador e se colocando como propositor capaz 

de dialogar com aquela produção e de ampliar as dimensões já existentes em seus 

trabalhos, buscando, por exemplo, seu caráter colaborativo. 

Se, para alguns, o projeto pode ser considerado como algo que ocupa um lugar 

híbrido (FREIRE, 2006, p. 38), funcionando como índice de uma obra ausente, a 

Proposição M aparece como mais um desses projetos que estão em desencontro com 

essa noção. Ao invés de apontar para esse espaço limítrofe entre a obra de arte e sua 

documentação, essa proposição de Odarres afirma a própria documentação como 

cerne do quadro temporal heterogêneo presente nos projetos artísticos (GROYS, 

2010, p. 4). 

Vale ressaltar que não estou afirmando aqui que um projeto possui a mesma 

dimensão que a intervenção materializada, mas que, em alguns casos, como nessa 

carta de Odarres, a sua execução não deve ser associada a uma ideia de plenitude. 

Observa-se que, naquelas páginas, já é possível se conectar com as propostas do 

artista e enxergar a dimensão estética do seu trabalho. 

Assim, parece-me que o projeto e a carta que o acompanha são o ponto principal 

da proposição de Odarres nesse trabalho, isso porque já é possível apreender a 

proposição em seus cadernos, não sendo necessário para tal a execução da 

intervenção proposta. Quando inverto o contexto e penso apenas na simples 

execução do projeto, sem a carta, as proposições de Odarres parecem se esvaziar, e 

o que reverbera são apenas as questões que já estão presentes nos trabalhos 

propostos por Christo e Jeanne-Claude. 

O pesquisador norte-americano Philip Auslander sugere em seu artigo “The 

Performativity of Performance Documentation” (2006) que a veracidade da fotografia 

não é de ordem ontológica, e, sim, fenomenológica. Auslander propõe que analisemos 

a fotografia documental de performances segundo seu caráter performativo e não 

constatativo. Assim, a fotografia que documenta uma performance da body art não 

deveria ser considerada como algo que comprova a existência de uma obra externa 
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ao local de exposição, tampouco algo que constata a veracidade de um 

acontecimento. Ela constituiria um evento próprio, equivalendo-se às enunciações 

performativas propostas por Austin (1962) e refletindo o projeto estético ou a 

sensibilidade do artista para o público que se depara com esses documentos.  

Ao longo do tempo, fui entendendo que o olhar que buscava para esses cadernos 

de Odarres era justamente esse, entendendo-os como um evento próprio, afastando-

me da ideia de suas páginas como um referente a algo externo, como índice. Procurei 

distanciar-me desse olhar ontológico e buscar naquele lugar de enunciação a própria 

potência de suas proposições. 

A ideia de que aquela carta e o projeto que surge dela necessitam de uma 

execução para acontecer como proposta estética e sensível de Odarres me parece 

diminuir bastante o potencial do trabalho que se mostra ali. A meu ver, o caderno já é 

um acontecimento em si, assim como a fotografia o é para Auslander.  

Já a crítica de arte Amelia Jones (1997), também ao discutir a função da 

documentação para a performance, propõe que não existe um contato privilegiado. O 

contato com um trabalho de arte é sempre mediado, seja pelo corpo, por fotografias, 

por textos ou outros objetos que nos permitem acessar essa produção. Embora a 

mediação seja diferente dependendo da forma pela qual obtemos esse acesso, essa 

diferença implica apenas contatos outros que possuem especificidades próprias e nos 

permitem acessar pontos distintos dessas práticas. 

O mesmo parece valer para a carta e os estudos que Odarres escreve para a 

Christo Corporation e que remanescem nos cadernos. Claro que podemos considerá-

los “índices de uma obra ausente” (FREIRE, 2006, p. 36), mas, ao mesmo tempo, eles 

nos permitem experimentar a subjetividade do trabalho do artista. O caderno se 

apresenta como mediador de suas propostas e não ocupa um espaço menor do que 

ocuparia caso a ação ocorresse; apenas ocupa um lugar distinto.  

Se um projeto não realizado poderia perder em alguns aspectos, ele oferece um 

ganho em outros. Assim, um projeto não efetivado, ao contrário de uma obra ausente, 

também pode ser entendido como uma obra em constante estado de latência, uma 

vez que se recusa a se materializar no tempo presente (GROYS, 2010, p. 9), estando 

sempre nesse estado fronteiriço entre o que se anuncia como possibilidade futura e o 

que de fato se consolida como mudança no presente. 

Vale lembrar que, em muitos casos, o que se é acessado do trabalho de Christo 

e Jeanne-Claude, para quem Odarres escreve a carta e endereça seus estudos, são 
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apenas os mapas, croquis, desenhos e fotografias dos seus trabalhos, e a dupla não 

os encara como simples documentos das intervenções, mas como locais de mediação 

possíveis. Isso me leva a acreditar que eles também compartilham dessa percepção 

que admite a potência latente presente nos projetos. 

 

 
 

Figura 5: Trabalho artístico Sem título, Lucas Odarres, sem data. Colagens e recortes de 
mídia impressa sobre papel (15 x 22 cm) 

 

1.4 <>Contraponto</> 

Nem todos os projetos de Odarres que estão nos cadernos parecem possuir 

força ou se resolver apenas naquelas páginas, como é o caso do projeto intitulado O 

cerrado é mar, que começa a se desenvolver naqueles cadernos.  

Nele, por meio de um conjunto de anotações e ideias em que o artista propõe 

uma associação entre o cerrado e o conceito de seascape [paisagem marinha] 

proposto por Edward Eigen (1999), acompanhamos a construção de um trabalho que 

nos leva a crer que teria como mediador final um conjunto de imagens e áudios que 

constituiriam um vídeo.  

Nessa parte, atentar-se para esse ensaio de Eigen ao qual Odarres se refere é 

imprescindível. Ao discutir o conceito de seascape no ensaio “Where Landscape Ends, 

the Sea Begins”, Eigen pondera que “a paisagem marinha está ali onde os pincéis e 

canetas dos pintores ainda falham em capturar a cena” (EIGEN, 1999, p.120, tradução 
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nossa)6. Ele define, dessa forma, a paisagem marinha como um espaço que não é 

passível de representação, ao mesmo tempo que evidencia não ser a morfologia do 

espaço o que limita a paisagem. Ao longo do ensaio, ele busca demonstrar que no 

oceano também existe um referente passível de se transfigurar em uma representação 

simbólica, porém esse referente não é explorado e nem considerado como uma 

possibilidade de paisagem pela sociedade.  

É nessa chave de proposição do cerrado como um espaço que, assim como a 

paisagem marinha, não é enxergado como um local que deve ser representado, que 

operam as analogias e proposições do artista entre esses dois ambientes. Mas, nesse 

caso, não temos acesso às imagens e aos áudios que são citados no caderno, e a 

escrita, que aparece ali, não é suficiente para pensarmos em uma proposição com 

uma estética sólida do artista. 

Nesse trabalho, a imanência da proposição e a dependência de uma finalização 

externa que a crítica de arte e pesquisadora Cristina Freire (2006) traz ao comentar 

os projetos da arte conceitual se impõem. Mas, ao contrário dos projetos a que ela se 

refere fazendo analogia às partituras de uma música, nesse projeto de Odarres não 

conseguimos encontrar coordenadas suficientes que nos permitam executar e 

produzir um trabalho em que apenas a subjetividade do artista estaria presente. Nesse 

caso, se resolvêssemos executá-lo, muitas lacunas seriam preenchidas pela 

subjetividade do executor.  

Assim, a incapacidade desse projeto em reverberar uma proposta estética do 

artista parece residir mais na falta de especificações presentes no processo descrito 

e menos no fato de que o mediador ali sejam as páginas de um caderno. Não 

possuímos instruções ou outros elementos que nos permitam reestruturar ou 

visualizar aquele trabalho no mesmo formato em que foi pensado por Odarres. 

Nesse caso, o conceito de performatividade da linguagem para a leitura dessa 

proposta não se mostra tão adequado, uma vez que encontra enclaves, e, talvez, a 

pertinência do que está naquelas páginas seja realmente o seu potencial de 

imanência, ou seja, o que pode ser gerado ou se ramificar a partir daquelas anotações 

e propostas que se enunciam dentro daquele espaço. 

Porém, se pensarmos no conteúdo dos cadernos em sua totalidade, podemos 

 
6 Do original: “The seascape lies there, where the painter’s brush and the pen still fail to capture 
the scene”. 
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entender que mesmo as partes que não configuram projetos que se sustentam 

somente naquelas páginas nos ajudam a entender as proposições gerais do artista, 

uma vez que estão em diálogo com outras propostas presentes ali.  

Portanto, ainda nem tudo que esteja no caderno seja de ordem performativa, 

quando olhamos para o conjunto podemos pensar que esses espaços contribuem 

para dar forma à performatividade daqueles cadernos, dando existência ao que está 

naquelas páginas, independentemente da necessidade de se referir a propostas que 

possam ser elaboradas em espaços exteriores a eles.  

 

 

Figura 6: Trabalho artístico Sem título, Lucas Odarres, sem data. Colagens e nanquim sobre 
papel (30 x 17 cm). 

 

1.5 <>A destruição</> 

O último trabalho que pretendo discutir aqui é importante porque demonstra uma 

tomada de posição extremamente meticulosa e pragmática do artista em relação à 

sua produção. Além disso, indica que Odarres também partilhava de uma posição 

semelhante à minha, ou seja, ele escolheu olhar para os seus cadernos como objetos 

capazes de mediar suas proposições e refletir a estética de seus trabalhos. 

Consistindo em ações de caráter efêmero em que Odarres cria uma proporção 

que lhe permite relacionar o apagamento de sua produção como artista com o próprio 
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apagamento do cerrado, essas ações resultaram na destruição total de suas obras, 

deixando apenas os cadernos como objetos remanescentes.  

As ações derivaram de um método comparativo que foi aplicado mensalmente, 

durante o ano de 2017, enquanto apenas uma das ações teria ocorrido em janeiro de 

2018. Assim, a partir de janeiro de 2017, Odarres começou a comparar, ao final de 

cada mês, a área do cerrado que havia sido devastada pelas queimadas naquele 

período com a área acometida pelo fogo no mesmo mês do ano anterior. 

Através dos dados obtidos por essa comparação, o artista goiano ficava ciente 

se deveria destruir ou preservar os seus trabalhos. Nos meses em que a área atingida 

pelas queimadas apresentou uma redução, os trabalhos foram preservados. Já nos 

meses em que a área atingida demonstrou um crescimento, parte de seus trabalhos 

foi destruída. 

Os meses de janeiro, setembro e outubro de 2017 apresentaram um aumento 

percentual de 0,3%, 30,25% e 29,9%, respectivamente, em relação às áreas 

acometidas pelas queimadas nos mesmos meses do ano anterior. A porcentagem dos 

seus trabalhos já produzidos que deveriam ser destruídos nas ações decorrentes de 

cada um desses meses corresponde a esses percentuais obtidos. 

Já para a seleção dos trabalhos, Odarres criou um programa na plataforma de 

software livre Processing, que lhe permitia mensurar sua produção e selecionar, de 

forma aleatória, a parcela de seus trabalhos que correspondesse a esses percentuais. 

Os trabalhos que aconteciam apenas em ambientes virtuais eram destruídos pelo 

próprio programa, enquanto aqueles que possuíam uma materialidade fora daquele 

ambiente foram destruídos pelo mesmo fogo que acometia o cerrado. 

Nessa destruição dos trabalhos materiais, o artista se deslocou em direção às 

queimadas no cerrado na data em que ele realizou suas ações. Com base nos dados 

coletados pelos satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e 

disponibilizados em seu website, Odarres criou uma rota identificando os pontos de 

queimada. Com essa rota traçada – resultante da importação desses dados obtidos 

para a plataforma do Google Earth –, o artista seguia em direção ao foco de queimada 

mais próximo de sua localização com o objetivo de destruir os trabalhos selecionados. 

Vale ressaltar que, nas ações decorrentes da comparação de janeiro e setembro, 

ao chegar aos locais onde os focos de queimada estavam registrados Odarres 

informou, em seu caderno, que as destruições dos trabalhos não haviam sido 

possíveis. Limitou-se a tirar uma foto desses locais que não permitiram a finalização 
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da ação e informou o seguimento para o próximo ponto, onde, finalmente, as 

destruições foram efetivadas. 

No final do ano de 2017, apesar do mês de dezembro ter apresentado um 

aumento de apenas 60% em relação ao ano anterior, a ação realizada resultou na 

destruição total de sua produção. Isso porque, nas instruções presentes em seu 

caderno, estava previsto que aquelas comparações que haviam sido realizadas 

mensalmente também deveriam ser executadas ao final de 2017, relacionando os 

dados totais obtidos naquele ano com os do ano anterior. Caso a área acometida pelas 

queimadas no ano de 2017 fosse superior àquela registrada no ano anterior, o artista 

deveria destruir a totalidade de sua produção. Esse cenário se concretizou, resultando 

na destruição de todos os seus trabalhos em janeiro de 2018. 

Se na carta presente na Proposta M – principalmente nos momentos em que ele 

compartilhava sua vivência – o artista estabelece uma relação mais romantizada e 

otimista em relação ao contexto e às possibilidades de resolução dos problemas que 

envolviam a cultura do Centro-Oeste, nessas ações o tom de suas proposições é 

outro.  

Não encontramos em seu caderno relatos das sensações ou narrativas dos 

caminhos percorridos para realizar as ações, tampouco uma justificativa relacionada 

ao que levou o artista a destruir suas obras. Todo o processo foi articulado 

meticulosamente, com instruções bem rígidas a ser seguidas e uma preocupação com 

a fuga de filtros emocionais que poderiam levá-lo à escolha das obras que seriam 

destruídas (vale lembrar que as seleções se deram de forma aleatória).  

Essa postura radical do artista não me parece derivar de um descaso ou de uma 

frustração em relação à sua produção. Pelo contrário, essas ações demonstram uma 

preocupação e um olhar crítico muito aguçado não só em relação às poéticas de seus 

trabalhos, mas também no que se refere aos contextos de circulação, exposição e 

validação que o cercavam. 

Assim, ao destruir sua produção juntamente com o principal agente atuante no 

apagamento do cerrado – a queimada –, ele está evidenciando que a cultura que 

desvaloriza o cerrado e permite que esse bioma seja aquele com maiores 

possibilidades de extinção no contexto brasileiro é a mesma que silencia todas as 

produções simbólicas da região que esse bioma ocupa, inclusive a sua. Se a forma 

como o cerrado é tratado e se sua importância como patrimônio cultural tivesse 

mudado e sua preservação fosse uma prioridade no ano de 2017, talvez alguns dos 
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seus trabalhos, além dos cadernos, teriam sido preservados. 

Outro ponto que chama atenção nessas ações é que os únicos momentos em 

que possuímos algum registro são justamente aqueles em que a destruição não é 

efetivada. Assim, o documento exclusivo que nos permite constatar e entender essa 

proposição são os escritos do artista que residem no caderno. Essa escolha, 

juntamente com o fato de que os cadernos são os únicos objetos remanescentes de 

sua produção, levam-me a crer, novamente, que para Odarres os cadernos eram, sim, 

capazes de mediar suas proposições, mesmo sem algo externo a que eles pudessem 

se referir. 

 

Figura 7: Trabalho artístico Série Satélites, Lucas Odarres, 2016. Impressão fotográfica (3) 
(15 x 10 cm). 

 

1.6 <>Cinzas</> 
 

O cerrado é um bioma que está localizado em uma região exposta a um longo 

período de seca. Devido a essa condição, as queimadas naturais são recorrentes em 

seu território. Sua vegetação se adaptou a esses incêndios naturais e fez deles um 

instrumento ativador de seu processo de formação. As altas temperaturas geradas 

pelo fogo são fundamentais para a germinação de algumas sementes encontradas 

nesse bioma, além de ser importantes por diminuir a densidade da vegetação anterior 

à sua ação, possibilitando, dessa forma, o desenvolvimento de novas espécies que 

ampliam a sua biodiversidade. 
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Por muito tempo, ao me deparar com os pequenos arbustos presentes nas 

regiões atingidas pelas queimadas, enxerguei aquelas espécies que permaneciam ali, 

em meio àquela vasta área coberta por cinzas, como representantes do cerrado que 

me remetiam à sua formação anterior, àquela vegetação densa que um dia ocupou 

aquele espaço. Demorei para ver o próprio cerrado naquela paisagem cinza e nas 

poucas espécies que resistiram ao fogo. 

Hoje, percebo que, quando tratava as cinzas como lembranças do que um dia 

foi aquele bioma, equivoquei-me por interpretar as queimadas como algo 

fundamentalmente prejudicial, algo que destruía aquela vegetação que um dia ocupou 

aquele espaço. Um fogo que atuava apenas no apagamento desse bioma. Quando 

enxerguei que o cerrado também se formava ali, em meio àquelas cinzas, entendi 

como a queimada pode trazer uma potencialidade para o bioma, na medida em que o 

ativa, renovando-o e trazendo possibilidades para que sua alta biodiversidade seja 

mantida.  

A queimada, como parte de um ciclo natural que envolve o bioma e se faz 

fundamental para a sua existência como tal, é algo positivo. O problema surge quando 

ela deixa de ocorrer por causa de processos internos do cerrado e se intensifica devido 

a ações externas a ele. Com o crescente desmatamento, o aumento da temperatura 

global e a grande incidência de incêndios criminosos decorrentes da expansão 

agrícola e da busca por novos terrenos para a produção agropecuária, a queimada, 

que é fundamental para o cerrado, tornou-se sua principal ameaça. 

Assim, não é o evento em si – a queimada – que possui a responsabilidade pela 

destruição dessa paisagem, e sim o quadro cultural que desencadeia esses 

acontecimentos. Quando penso nessas ações realizadas em 2017 por Odarres como 

algo interno, que partiu do próprio artista, aliado ao fato de que essa destruição de sua 

produção estava diretamente ligada à ação da queimada sobre o bioma, parece-me 

que o artista não visava o apagamento de sua obra, mas, sim, a renovação e ativação 

de uma produção que encontraria mais potência em seu caderno e nas produções 

artísticas de seus conterrâneos.  

Talvez esse fosse um trabalho que, através da destruição, visava propor uma 

reflexão sobre a produção de outros artistas goianos que ainda permanecem 

estabelecendo novas proposições, mas que são apagados, parecem não possuir 

existência no panorama nacional das artes. E esse apagamento não é fruto de um 
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processo pessoal, como no caso resultante das ações de Odarres, mas decorrente do 

contexto que envolve a produção e a circulação das proposições desses artistas, ou 

seja, do quadro cultural que envolve o Centro-Oeste.  

Assim, ao expor sua produção como projeção não efetivada, Odarres não só 

afirma a sua subjetividade como artista (GROYS, 2010, p. 10) como estabelece um 

embate em relação a uma questão sintomática: o apagamento que a produção 

simbólica do Centro-Oeste sofre perante o panorama de produção nacional. Um 

silenciamento que deriva de um contexto cultural mais amplo e não se estabelece 

como potência, uma vez que atua apenas na destruição da produção cultural da região 

Centro-Oeste. 

Dessa forma, ao relacionar o apagamento de sua obra com o apagamento do 

próprio cerrado, Odarres está sugerindo que tanto sua produção quanto o cerrado, por 

partilharem o mesmo território e ecoarem um mesmo quadro cultural, são lugares de 

partida possíveis para entendermos a posição que o Centro-Oeste ocupa no cenário 

nacional. 

Hoje, quando olho para as proposições de Odarres que remanescem naqueles 

cadernos, percebo que optei pelo mesmo olhar de quem passou a ver, nas cinzas, o 

cerrado. Observo a capacidade que esses cadernos possuem de dar existência àquilo 

que se encontra ali, entre aquelas páginas, e de refletir uma proposta estética e 

sensível do artista sem a necessidade de se referir a algo externo a eles, assim como 

percebo que as cinzas e aquelas espécies remanescentes nas áreas acometidas 

pelas queimadas já possuem, em si, o cerrado. 
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Figura 8: Trabalho artístico Sem título, Lucas Odarres, sem data. Colagens e nanquim sobre 
papel (297 x 210 cm).  
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CAPÍTULO 2 
<ARTISTA> “HISTÓRIA CONTADA É MELHOR DO QUE HISTÓRIA 
ACONTECIDA” </PESQUISADORA> 

 

“História contada é melhor do que história acontecida”: escutei variações dessa 

frase em momentos distintos de minha vida. Quando a leio, lembro-me da minha avó, 

das minhas tias e das viagens em família para a zona rural do Centro-Oeste. Por meio 

dela podemos pensar na riqueza das tradições orais, nas histórias de nossas famílias 

que nos são repassadas através das gerações e também nas próprias histórias que 

vivemos e compartilhamos com aqueles que estão à nossa volta. 

Já no processo final desta pesquisa, estava buscando informações sobre 

algumas plantas do cerrado com o intuito de “trazer o cerrado para o meu texto”, como 

havia me sugerido uma amiga. Nesse percurso, deparei-me, novamente, com a frase 

citada ao início deste capítulo. Tal frase foi repetida pela apresentadora Regina Casé 

quando conversava com um dos homens que havia sido inspiração para a criação de 

um dos personagens do livro Grande sertão veredas (1956), de Guimarães Rosa. Em 

uma série audiovisual7 em que a apresentadora dedicava um episódio a cada planta 

de um determinado bioma, foi justamente naquele em que a espécie discutida era o 

buriti do cerrado que me agarrei a uma frase e decidi trazer para esta dissertação. 

Por trás de tal frase existe a premissa de que aquilo que enunciamos ou aquilo 

que há de interessante em determinado acontecimento nem sempre é fidedigno ao 

que aconteceu. Ou seja, mais importante do que o que aconteceu é a forma como 

apreendemos determinado evento e o repassamos a outrem, justamente por não ser 

somente o evento em si o que constitui nossa experiência enquanto corpo, mas 

também a forma como o enunciamos e o transmitimos. 

Em seu livro Autoescrituras performativas: do diário à cena (2017), a 

pesquisadora Janaina Fontes Leite, ao analisar uma série de trabalhos em que os 

artistas optaram por uma reencenação de eventos de caráter autobiográficos, afirma 

que “nessas obras e demais tentativas de representação autobiográfica, as figurações 

e escolhas estéticas não são simplesmente uma forma de expressar o vivido, mas o 

próprio espaço de sua elaboração” (LEITE, 2017, p. 81).  

 
7 Trata-se da série Um Pé de Quê?. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=t_LEa5SMZn4>. Acesso em: 21 abr. 2021. 
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Embora no livro mencionado a autora esteja se referindo a trabalhos em que 

determinados artistas optaram por reencenar eventos traumático de suas vidas a um 

público, arriscamos dizer que podemos expandir essa afirmação para contextos outros 

e afirmar que a importância desse espaço de reelaboração é justamente o que está 

posto na frase repetida pela apresentadora Regina Casé e pelas demais variações 

dessa frase que ouvi durante meu crescimento. 

Ao afirmar que uma história contada é melhor do que uma história “acontecida”, 

podemos refletir que “falar só a verdade não tem graça, a graça é aquilo que a gente 

aumenta” (UM PÉ DE QUÊ, 2016), como diria “seu Zito”, o vaqueiro entrevistado por 

Regina Casé na série mencionada anteriormente. Porém, não é apenas isso que está 

em questão em tal afirmação.  

Ao refletir sobre os processos de formação identitária e de construção de corpos, 

o pesquisador Richard Miskolci nos traz uma concepção que visa “romper o binarismo 

natureza/cultura” (MISKOLCI, 2005, p. 9) e “refutar uma base biológica neutra (ou 

natural) sobre a qual construir-se-iam as identidades” (MISKOLCI, 2005, p. 9). De tal 

modo que, para o autor, “as identidades se constroem através dos corpos [...] são 

matéria palpável com limites claramente definidos que geram a impressão de fixidez, 

constância [...]” (MISKOLCI, 2005, p. 9), culminando em um processo de 

materialização dos corpos que se revela socialmente determinado.  

Já em sua perspectiva, a filósofa Judith Butler traz o corpo como fruto de uma 

idealização que produz o próprio efeito da significação corporal, ressaltando que: 

 
[...] atos, gestos e desejos produzem efeito de um núcleo ou 
substância interna, mas o produzem na superfície de um corpo, por 
meio do jogo de ausências significantes, que sugerem, mas nunca 
revelam, o princípio organizador da identidade como causa. Esses 
atos, gestos e atuações, entendidos em termos gerais, são 
performativos, no sentido de que a essência ou identidade que por 
outro lado pretendem expressar são fabricações manufaturadas e 
sustentadas por signos corpóreos e outros meios discursivos. 
(BUTLER, 2017, p. 235) 
 

Nessa perspectiva, a produção e a construção dos corpos se dão em conjunto 

com a nossa formação identitária, não havendo um processo que anteceda o outro, 

tampouco uma determinação binária ou fixada do que seja corpo ou identidade, “onde 

‘performativo’ sugere uma construção dramática e contingente do sentido” (BUTLER, 

2017, p. 240). 
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Ainda segundo Butler, “na performatividade encontrarmos um processo de 

materialização que estabiliza com o tempo para produzir um efeito de fronteira, de 

permanência, de superfície, de matéria” (BUTLER, 2017, p. 53) ou, poderíamos dizer, 

produzir corpos. Assim, podemos entender que na frase presente no título deste 

capítulo, na qual afirmamos que uma história contada é melhor do que aquela 

“acontecida”, priorizamos um processo em que o sujeito toma voz ativa na enunciação 

de sua história, seja essa em um âmbito singular, seja coletivo. 

A história contada muitas vezes é parte fundamental da nossa identidade e da 

nossa construção enquanto sujeito, pois é por meio da performatividade presente em 

tais histórias que elaboramos o espaço do vivido e produzimos e ampliamos as 

superfícies dos nossos corpos. 

Neste capítulo, visamos fazer uma contextualização histórica, trazendo algumas 

questões da história da arte e dos contextos socioeconômico e cultural em que 

circundam alguns trabalhos artísticos brasileiros da contemporaneidade, em especial 

daquela vertente da arte que se optou por chamar de crítica institucional8. Mas, 

seguindo a premissa de que a história contada é melhor do que a história “acontecida”, 

optaremos por contar tal história da arte por meio de histórias e heterônimos criados 

por artistas contemporâneos brasileiros que se colocam em diálogo com a 

historiografia oficial, propondo outras leituras para questões caras à arte produzida 

nos polos hegemônicos. 

 

2.1 <Marcelo do Campo> Dos ready-mades à desmaterialização </Marcel 
Duchamp>  

 

Marcelo do Campo foi um artista que atuou de 1969 até 1975 em São Paulo 

(SP), tendo sua produção sido realizada durante o período da ditadura militar e 

circulado principalmente na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

de São Paulo (FAU-USP). Assim como grande parte da produção realizada naquela 

época, a documentação de seus trabalhos foi efetivada precariamente, tendo sido 

resgatada posteriormente por Dora Longo Bahia. Marcelo do Campo foi um 

 
8 “A Crítica Institucional ocupa-se de sites acima de tudo como sites sociais, conjuntos 
estruturados de relações que são fundamentalmente relações sociais. Dizer que são relações 
sociais não significa opô-las às relações interssubjetivas ou mesmo intrassubjetivas, mas 
dizer que um site é um campo social dessas relações.” (FRASER, 2014, p. 1)  
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heterônimo dessa artista brasileira, tendo tomado forma em seu mestrado, o qual foi 

transformado em um livro de artista.  

 

 
Figuras 9 e 10: Reproduções fotográficas da capa e das páginas 4 e 5 do livro Marcelo do 

Campo: 1969- 1975, Dora Longo Bahia, 2006. 
 

Tal livro é dividido em duas partes principais e intitulado Marcelo do Campo: 

1969-1975 (BAHIA, 2006). Em um primeiro momento, temos acesso à biografia do 

artista, a qual é precedida por uma introdução que situa o trabalho desse artista em 

relação às demais produções artísticas brasileiras desse período histórico. Em um 

segundo momento, no apêndice, possuímos acesso às reflexões que a artista Dora 

Longo Bahia fez tanto sobre as estratégias de criação desse personagem quanto 

sobre o sistema de arte contemporânea no qual ela se encontra inserida. Segundo a 

artista: 

 
Marcelo do Campo divide-se em duas partes: Marcelo do Campo 
(1969-1975) e Criação e emancipação de Marcelo do Campo. A 
primeira, apresentada previamente, é uma ficção sobre um jovem 
artista que teria trabalhado entre 1969 e 1975. A segunda aparece 
como um desdobramento da primeira, ou seja: trata-se de uma 
investigação sobre as questões envolvidas na criação deste 
personagem e de sua obra; bem como uma análise da relevância 
deste estudo para a discussão artística contemporânea” (BAHIA, 
2006, p. 79) 
 

Ainda de acordo com Dora Longo Bahia, Marcelo do Campo é um nome 

“abrasileirado” que faz referência a Marcel Duchamp, sendo que a criação de tal 

heterônimo não faz alusão ao artista apenas no nome, mas também por retomar um 

procedimento que Duchamp se valeu ao criar o artista R. Mutt. 

Em 1917, Marcel Duchamp submeteu um mictório de louça à comissão da 

Associação de Artistas Independente de Nova Iorque, grupo que se comprometeu a 
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realizar uma exposição em que todas as obras submetidas deveriam ser aceitas e 

expostas. Porém, como nessa época o artista já era figura conhecida no sistema de 

artes vigente, fazendo parte do júri da organização, ele submeteu a peça com a 

assinatura de um segundo artista que se chamava Richard Mutt e seria o responsável 

pela produção da obra intitulada A fonte (1917), um urinol virado de cabeça para baixo, 

que se tratava de mais um dos trabalhos que compunham uma série de ready-mades 

que o artista vinha produzindo desde 1912.  

 

 
Figura 11: Reprodução fotográfica do artigo “The Richard Mutt Case”, Marcel Duchamp, 

1917.9 
 

O termo ready-made foi criado por Duchamp para designar os objetos de 

produção em massa e uso cotidiano que eram selecionados pelo artista e 

reposicionados em ambientes institucionais. Vale ressaltar que ele também realizava 

uma atribuição autoral para esses objetos, a qual derivava de uma assinatura de 

“artista”. No caso de A fonte, essa assinatura pertencia a R. Mutt. 

Dado que a obra nunca foi exposta, o artista se valeu dessa ação para instaurar 

 
9 Disponível em: <https://scalar.usc.edu/works/the-space-between-literature-and-culture-
1914-1945/media/fig-5-alfred-stieglitz-fountain-by-r-mutt-and-the-richard-mutt-case-the-blind-
man->. Acesso em: 8 maio 2021. 
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uma discussão em relação aos critérios de legitimação que imperavam no sistema de 

artes daquela época. O movimento fica explícito com a publicação do artigo “The 

Richard Mutt Case” (1917), que foi escrito por Duchamp logo após o trabalho ter sido 

desconsiderado pelo júri da exposição. Nesse texto, o artista questiona publicamente 

os organizadores do evento por não terem exposto A fonte, mesmo com a regra de 

que todos os trabalhos enviados participariam da exposição, e critica os critérios que 

poderiam ter justificado a exclusão da obra ao afirmar que, embora R. Mutt não tenha 

feito o trabalho com suas “próprias mãos”, o fato de ele ter selecionado determinado 

objeto e o enviado ao júri já era suficiente para entendê-lo como artístico. 

Ainda segundo Duchamp, todos os ready-mades eram selecionados sem a 

adoção de nenhum critério estético e, por meio deles, o artista buscava questionar os 

critérios de definição de uma obra de arte. Segundo a crítica e historiadora da arte 

Rosalind Krauss: 

 

[...] a “obra” de Duchamp era simplesmente um ato de seleção. Assim, 
Duchamp convertera-se em uma espécie de comutador destinado a 
colocar em movimento o processo impessoal de geração de uma obra 
de arte – mas que evidentemente não guardaria com ele uma relação 
convencional na qualidade de seu “autor”. Os ready-mades tornaram-
se, dessa forma, parte do projeto de Duchamp para fazer de 
determinados tipos de movimentos estratégicos – movimentos que 
iriam levantar questões sobre a natureza exata do trabalho na 
expressão “trabalho de arte”. Evidentemente, uma das respostas 
sugeridas pelos ready-mades é a de que um trabalho de arte pode não 
ser um objeto físico, mas sim uma questão, e que seria possível 
reconsiderar a criação artística, portanto, como assumindo uma forma 
completamente legítima no ato especulativo de formular questões 
(KRAUSS, 1977, p. 91) 

 

Com essa estratégia, explicitada na fala de Krauss, Duchamp não só expôs as 

formas de legitimação do sistema da arte como colocou em xeque os critérios críticos 

que se apoiavam em uma pureza visual ou em uma superioridade estética para 

embasar o valor de determinada obra. Nessa abordagem, o objeto artístico deixa de 

ser algo proveniente apenas de um ato criativo, pautado nas emoções pessoais de 

determinado artista, e passa a se caracterizar e se referenciar a partir dos 

deslocamentos de espaços que podem lhe atribuir caracteres múltiplos.  

Utilizando esse procedimento, o artista também explicitou a importância da 

linguagem e das instituições legitimadoras do sistema para a formação de uma obra 

de arte, mostrando não ser a suposta qualidade visual um critério absoluto que 
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legitimaria a interpretação do que deveria ou não ser considerado obra de arte e 

refutando a suposta autonomia do objeto artístico. 

A pesquisadora brasileira Maria Amélia Bulhões define o sistema de artes como 

um: 

[...] conjunto de indivíduos e instituições responsáveis pela produção, 
difusão e consumo de objetos e eventos por eles mesmos rotulados 
como artísticos e responsáveis também pela definição dos padrões e 
limites da arte para toda uma sociedade, ao longo de um período 
histórico. (BULHÕES, 2014) 
 

Percebemos que Duchamp atuou como um artista que buscou, por meio de 

seus trabalhos, responder criticamente à consolidação do sistema de artes da sua 

época e explicitar os jogos de poder presentes no campo artístico, ao mesmo tempo 

que questionava os seus critérios de legitimação, expandindo os limites e o 

entendimento do que se considerava uma obra de arte. Esses questionamentos 

perpassaram todas as demais produções do artista, partindo dos ready-mades, 

passando pela construção de seu outro heterônimo, Rose Sélavy, até seu último 

trabalho, Étant Donnés: 1- La chute d’eau; 2- Le gaz d’éclairage” (1946-1966). 

Segundo a pesquisadora brasileira Joana Tuttoilmondo, “A adoção do conceito 

de sistema enfatiza as inter-relações e implicações mútuas das ações e dos papéis 

dos diversos agentes do campo artístico” (TUTTOILMONDO, 2010, p. 43). Vale 

ressaltar que, ao realizar essa afirmação, a autora parte do conceito de campo 

desenvolvido por Pierre Bourdieu ao longo de sua obra, de tal forma que devemos 

entender que: 

 

O campo é uma rede de relações objetivas (de dominação ou de 
subordinação, de complementaridade ou de antagonismo, etc.) entre 
posições. Cada posição é objetivamente definida por sua relação 
objetiva com outras posições ou, em outros termos, pelo sistema das 
propriedades pertinentes, isto é, eficientes, que permitem situá-la com 
relação a todas as outras na estrutura da distribuição global das 
propriedades. Todas as posições dependem, em sua própria 
existência e nas determinações que impõem aos seus ocupantes, de 
sua situação atual e potencial na estrutura do campo, ou seja, na 
estrutura da distribuição das espécies de capital (ou de poder) cuja 
posse comanda a obtenção dos lucros específicos postos em jogo no 
campo. (BOURDIEU, 1996, p. 261)  
 

Desse modo, podemos aferir que Duchamp demonstrou, ao longo de sua 

produção, justamente como se davam essas relações de poder no campo da arte. 

Explicitou como essas articulações entre os jogos de poder – que envolviam os 
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agentes desse campo e as instituições que o compunham – atuavam no sentido de 

reivindicar uma suposta autonomia do objeto artístico e uma superioridade referente 

à produção de conhecimento realizada nessas redes de relações específicas, 

evidenciando, por meio de sua produção, as regras e as formas como se estruturavam 

as relações no campo da arte. 

 

 
Figura 12: Situ-Action, Marcelo do Campo, 1972, MAC USP. Reprodução fotográfica da 

página 51 do livro Marcelo do Campo: 1969-1975, Dora Longo Bahia, 2006. 
 

Podemos afirmar na produção de Duchamp o questionamento relativo ao 

sistema da arte como um dos pontos mais importantes. Porém, ao contrário de seus 

antecessores responsáveis pelos movimentos denominados de vanguarda, os quais 

buscavam um rompimento com as produções artísticas anteriores às suas, para esse 

artista o interessante era realizar uma produção que estabelecesse uma integração 

ao campo das artes. 

Em desacordo com um desejo de ruptura com as convenções formais e com a tradição 

e sem a adoção de uma ideologia do progresso e do pressuposto de uma produção 

ancorada na originalidade (pautas presentes no pensamento de vanguarda), 

Duchamp optou por uma tática de inserção em um sistema de artes já povoado por 

produções artísticas diversas, que o permitisse questioná-lo criticamente. 
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Os artistas das vanguardas históricas enfocaram o ataque às convenções 

estéticas da arte moderna e, em contrapartida, deixaram as instituições da arte – que 

se valiam de tais convenções – ilesas. Como ressalta o crítico de arte Hal Foster em 

seu livro O retorno do real (2017), o ready-made de Duchamp articula as condições 

enunciadoras da obra de arte de uma perspectiva externa ao objeto, expondo os 

parâmetros discursivos das instituições que compõem o sistema da arte e 

questionando a autonomia desse objeto. 

Em seu livro Arte contemporânea: uma introdução (2005), a pesquisadora Anne 

Cauquelin enumera quatro proposições presentes na obra de Duchamp que lhe 

permitiram “expressar o modelo de comportamento singular que corresponde às 

expectativas contemporâneas” (CAUQUELIN, 2005, p. 89), ressaltando que o 

funcionamento do sistema da arte contemporânea se dá na forma de rede: 

 

Em termos de comunicação a rede é um sistema de ligações multipolar 
no qual pode ser conectado um número não definido de entradas, 
cada ponto da rede geral podendo servir de partida para outras 
microrredes. Isso é o mesmo que dizer que o conjunto é extensível [...] 
os diversos canais tecnológicos encontram-se ligados entre si: 
telefonia, audiovisual ou informática e inteligência virtual. 
(CAUQUELIN, 2005, p. 59) 
 

Diante desse circuito composto por múltiplas entradas, a autora destaca que a 

primeira proposição de Duchamp seria a distinção entre estética e arte. A segunda, a 

instauração de uma indistinção entre os papéis estabelecidos por cada agente 

integrado ao circuito de arte contemporânea, em que o artista assume não só a 

posição de produtor (sendo aquele que exibe o objeto) como também a posição de 

observador e de “conservador”, uma vez que ele passa a ser responsável pela 

preservação de suas proposições. A terceira proposição seria aquela que coloca o 

circuito da arte como sendo integrante de um sistema organizado em rede. Dessa 

forma, segundo Anne Cauquelin (2005), para Duchamp, entender o circuito de arte 

contemporânea implica não mais pensar a arte como um campo específico e isolado, 

mas sim dentro de um sistema integrado à sociedade comunicacional. Já a quarta 

proposição seria relativa a um entendimento da arte como linguagem, ressaltando 

que, ao libertar a produção artística de seu vínculo obrigatório com uma estética, o 

artista enfatiza a importância da linguagem perante a produção artística 

contemporânea e expõe os discursos de poder presentes nas instituições desse 
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sistema. 

Se pensarmos nas quatro proposições que Anne Cauquelin atribui a Duchamp, 

perceberemos que todas elas pretendem lidar com os jogos discursivos de poder 

presentes no campo da arte, ora enfatizando as convenções existentes em sua 

estruturação, ora expondo os papéis de cada agente desse campo. Como o discurso 

que pregava a autonomia do objeto artístico era o principal pilar da arte moderna, o 

primeiro ataque de Duchamp se direcionou a essa convenção, expandindo-se, 

posteriormente, em direção a uma crítica à ideia de um ato criativo pautado na 

subjetividade individual do artista e aos demais enunciados de poder presentes no 

campo das artes. 

Ainda é importante lembrar, para evitar uma leitura simplista das ações desse 

artista, que o ataque de Duchamp não foi direcionado apenas ao objeto artístico em 

si, mas a um sistema já estabelecido que buscava legitimar uma autonomia desse 

objeto e camuflar a influência discursiva das instituições que detinham o poder no 

campo artístico daquela época.  

Segundo a leitura de alguns críticos, como Lucy Lippard e John Chandler, 

podemos perceber uma crescente desmaterialização do objeto artístico na produção 

de um grande número de artistas que atuaram após a instauração das proposições 

de Duchamp (CHANDLER; LIPPARD, 1968), isso porque, como já ressaltado 

anteriormente na fala de Krauss, uma das sugestões implícitas nos ready-mades é a 

de que o trabalho de arte pode não ser um objeto físico, mas uma questão. 

Podemos incluir Marcelo no Campo nesse hall de artistas. Ao criá-lo, Dora 

Longo Bahia traz para a cena um artista que, ainda que tenha, assim como Duchamp, 

questionado em suas proposições as relações de poder e legitimação existentes no 

sistema da arte, sempre esteve à margem de tal sistema, dado o contexto de produção 

em que a artista insere o seu heterônimo. 

No livro em que esse artista é enunciado, Dora Longo Bahia nos conta que foi 

justamente um conjunto de plantas do prédio da FAU-USP que a levou ao seu 

conhecimento. Essas plantas foram modificadas por Marcelo do Campo, sendo que, 

em tais intervenções, o artista “não só pressupõe a falência do ideal humano de ordem 

como critica o modelo arquitetônico perfeito da época” (BAHIA, 2006, p. 39).  

Dado que o prédio em questão foi projetado por Vilanova Artigas (importante 

arquiteto brasileiro) e é um dos grandes símbolos da arquitetura moderna brasileira, 
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podemos entender que a força de tal trabalho reside no seu potencial de 

questionamento a um modelo hegemônico. Além disso, por se tratar de projeto 

inconcebível, com proposta de modificações absurdas no edifício, esse trabalho 

também reforça a ideia da desmaterialização da arte e o conceito de uma obra como 

questão. 

 

 
Figura 13: F.A.U. 2nd floor blueprint, Marcelo do Campo. Reprodução fotográfica das 

páginas 32 e 33 do livro Marcelo do Campo: 1969-1975, Dora Longo Bahia, 2006. 
 

Porém, se no contexto norte-americano a desmaterialização trouxe uma 

emancipação do objeto de arte, tal problemática traz outras questões quando 

refletimos sobre a produção de artistas como Marcelo do Campo, que habitaram 

países em que os contextos socioeconômico e político diferem daqueles dos países 

de destaque em termos de economia global. As implicações de uma sociedade em 

rede, como aquela proposta por Cauquelin, tomam rumos diferentes em cada contexto 

em que o sistema da arte está inserido. 

Embora em outros trabalhos – como Acontecimento 2 (1972) e Situ-Ação 

(1972) – Marcelo do Campo também tenha resgatado outras questões presentes nos 

questionamentos de Duchamp, como o papel do artista e a interpretação da arte como 

linguagem, um maior potencial de questionamento reside na confluência entre as 

proposições do heterônimo e aquelas da artista que o enuncia.  

Ao justificar a escolha do resgate do trabalho de Marcelo do Campo, Dora 

Longo Bahia relata que optou por “fazer uma investigação sobre um momento 
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histórico, ainda um pouco sombrio, mas fundamental como referência para a jovem 

arte contemporânea: o começo dos anos 70” (BAHIA, 2006, p. 11). 

Dora e Marcelo deixam mais nítida a impossibilidade de se refletir sobre a arte 

sem partir da noção de um sistema integrado à sociedade. A partir do citado livro, 

Dora Longo Bahia afirma a dificuldade de manutenção e preservação dos registros 

provindos da documentação dos trabalhos dos artistas que produziram durante a 

ditadura militar, atualizando temas advindos da desmaterialização e explicitando que 

tais questões – tão caras à arte – tomam contornos e assumem dimensões diferentes 

de acordo com os contextos socioeconômico e cultural em que o sistema se 

estabelece. 

 

 
Figura 14: Acontecimento 1, Ação, Marcelo do Campo, 1972, FAU-USP. Reprodução 

fotográfica das páginas 58 e 59 do livro Marcelo do Campo: 1969-1975, Dora Longo Bahia, 
2006. 

 

Em Marcelo do Campo: 1969-1975, a artista estabelece uma relação entre arte, 

cultura e política em que as duas primeiras são diretamente afetadas pela última. 

Assim, as questões discutidas nesse trabalho não dizem respeito apenas ao campo 

da arte, mas sim a um campo social expandido. A performatividade presente nesse 

heterônimo traz as problemáticas do sistema da arte para o nível do sujeito e enfoca 

as relações estabelecidas entre o sujeito, o campo da arte e os demais campos da 

nossa sociedade. 

Dessa forma, o trabalho evidencia as consequências de uma desmaterialização 

e de uma emancipação do artista em relação ao objeto e levanta outras questões, 



57 
 

pois, ao pensamos em um país em que essas produções possuíam dificuldades de 

trânsito e preservação, tal desmaterialização não surge apenas como uma 

emancipação do artista, mas também se transfigura como mais um obstáculo para a 

manutenção de suas narrativas e poéticas. 

 

2.2 <Duda Miranda> A desmaterialização do objeto artístico e a impossibilidade 
de uma leitura tautológica </Conceitualismos> 

 

Concebida como uma espécie de personagem conceitual, a colecionadora Duda 

Miranda foi uma funcionária pública de uma biblioteca que, em 2003, começou a 

povoar sua casa com obras de arte diversas. É importante salientar que tal 

personagem se impõe como presença a partir da enunciação dos artistas Marilá 

Dardot e Matheus Rocha Pitta.  

 
[a colecionadora] é um heterônimo, uma gestalte e também um 
conhecido. É heterônimo porque tem personalidade, história e obra 
própria, independente de nós. Mas também é uma gestalte, ou seja, 
só aparece quando eu e Matheus nos juntamos, mesmo que não 
fisicamente. Explicando melhor: o Duda pode aparecer para mim 
sozinha, mas sempre traz junto com ele o “espírito” do Matheus. 
(DARDOT, 2007, p. 84)  
 

Por meio dessa fala, podemos compreender essa colecionadora como uma 

personagem que surge como um terceiro agente, capaz de efetivar ações e 

proposições que não seriam passíveis de ser concretizadas por Dardot e Pitta, uma 

vez que eles são artistas que se encontram inseridos no circuito de arte 

contemporânea.  
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Figura 15: Reprodução fotográfica da capa do livro de artista/catálogo de exposição 

referente ao trabalho A coleção Duda Miranda, Duda Miranda, 2007. 
 

Vale destacar que o gênero do colecionador ou da colecionadora não fica 

explícito nem durante o texto, tampouco na fala dos artistas. Assim, ao longo do 

trabalho, quando são feitas referências a Duda Miranda, o gênero é constantemente 

trocado, transitando entre o feminino e o masculino. O mesmo ocorre com os artigos 

que o acompanham.  

Nesta dissertação, optamos pelo uso do gênero feminino, salvo quando citamos 

autores que optaram pela atribuição do gênero masculino. Essa é uma escolha política 

que demarca uma postura crítica que vai na contramão do discurso hegemônico 

presente na arte contemporânea, o qual é amparado por uma historiografia e uma 

história da arte que privilegiam as narrativas que partem das produções de artistas 

brancos, do gênero masculino, heterossexuais, norte-americanos ou europeus e 

cisgêneros.10 

Também é importante explicitar que tal colecionadora toma forma ao ser 

enunciada em um livro de artista referente ao catálogo da coleção Duda Miranda, o 

qual é composto por 132 páginas, foi publicado em 2007 e é dividido em sete 

momentos. A apresentação da coleção ocorre na forma de um texto intitulado “Cartas 

 
10 Cf. A história da _rte, do artista Bruno Moreschi. Nesse projeto, são apresentados dados 
quantitativos e qualitativos sobre os 2.443 artistas encontrados em 11 livros utilizados em 
cursos de graduação em artes visuais do Brasil. Disponível em: 
<https://brunomoreschi.com/Historyof_rt>. Acesso em: 13 fev. 2020. 
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a um jovem colecionador”, escrito pela colecionadora Duda Miranda. Em seguida, há 

uma parte denominada “Obras da coleção”, que apresenta as fichas técnicas e 

imagens de cada uma delas. É importante frisar que todos os 34 trabalhos de 22 

artistas contemporâneos11 que constituem a coleção não são originais. A própria 

colecionadora – a personagem Duda Miranda – criou reproduções das obras originais 

e as alocou em sua casa, em meio a objetos de uso cotidiano. 

 

 
Figura 16: Reproduções fotográficas das obras: BB52 Bólide saco 4 “Teu amor eu guardo 

aqui”, de Hélio Oiticica, 1966-1967, por Duda Miranda, 2003, e Sem título (Amantes 
perfeitos), de Félix Gonzáles-Torres, 1991, por Duda Miranda, 2003, localizadas nas 

 
11Os trabalhos que compõem a coleção são: An Oak Tree [Um carvalho] (Michael Craig-
Martin, 1972), 4 lotes vagos (Thomas Hirschhorn, 1991), 434 como é que eu devo fazer um 
muro (Arthur Bispo do Rosário), Peça de canto com brita (Robert Smithson, 1968), Doce céu 
de Belo Horizonte (Marepe, 2002), Um sanduíche muito branco (Cildo Meireles, 1966), 
Fragmentos de paisagem (Carlos Zilio, 1974), TV coberta por um lençol (Artur Barrio, 1960), 
BB52 Bólide saco 4 “Teu amor eu guardo aqui” (Hélio Oiticica, 1966-1967), Sem título 
(Amantes perfeitos) (Félix González-Torres, 1991), B47 Bólide caixa 22 (Hélio Oiticica, 1966-
1967), Mal-entendido (Rivane Neuenschwander, 2000), Sem título (Mark Manders), Brincando 
com travesseiros (Francis Alÿs, 1990), Prato comum com elásticos (Waltércio Caldas, 1981), 
Continente (Rivane Neuenschwander, 2000), Truisms [Truísmos] (Jenny Holzer, 1977-1979), 
Apagador silencioso (Joseph Beuys), Dissonâncias (Lia Chaia, 2005), Total Art Match Box 
[Caixa de fósforo arte total] (Ben Vautier, 1965), Sem título (Mark Manders), Sem título (José 
Pedro Croft, 1995), Sem título (Francis Alÿs), Deslocamentos de espelhos em Paquetá 
(Robert Smithson, 1969), I Grew up in Solitude and Silence [Cresci na solidão e no silêncio] 
(Olafur Eliasson, 1991), Telephone T–––––R (Telefon S–––––E) (Joseph Beuys, 1974), Sem 
título (Mark Manders), Zones de sensibilité picturale immatérielle [Zona de sensibilidade 
pictórica imaterial] (Yves Klein, 1962), O três nominal (para Guilherme de Ockham), para um 
jovem de brilhante futuro (Carlos Zilio, 1973), Talco sobre livro ilustrado de Henri Matisse 
(Waltercio Caldas, 1987-1990), Sem título (Francis Alÿs), Sem título (5 de março) #1 (Félix 
González-Torres, 1991) e Carbono entre espelhos (Waltercio Caldas, 1981). 
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páginas 24 e 25 do livro A coleção Duda Miranda, Marilá Dardot e Matheus Rocha Pitta, 
2007. 

 

O livro traz também uma carta de agradecimento escrita pelo diretor do Museu 

Mineiro, Francisco Magalhães, endereçada à colecionadora. Depois dessa carta, 

deparamo-nos com a terceira parte, que é composta por fotos que mostram as obras 

no contexto expositivo da casa da colecionadora. Seguindo, o leitor se depara com um 

texto, de autoria de Maria Angélica Malendi, intitulado “Ocupações raras: a coleção 

Duda Miranda”, que discute e situa a coleção ali apresentada. Há, ainda, um compilado 

de correspondências trocadas entre a colecionadora e cinco outros interlocutores12, 

todos atuantes no circuito de artes contemporânea nacional, precedido por uma 

entrevista da colecionadora que foi concedida a Marilá Dardot e Matheus Rocha Pitta. 

A publicação finaliza com duas fichas técnicas, uma referente à exposição e outra ao 

livro.  

O acervo da colecionadora, inicialmente, não se destina a um público específico 

nem pretende ser incorporado ao circuito. Sendo composto por obras que a própria 

personagem pôde reproduzir, trata-se de uma coleção que foi pensada para um 

ambiente íntimo. O próprio critério de seleção das obras a ser copiadas parte da 

singularidade da vivência da personagem Duda Miranda, uma vez que ela incorpora à 

sua coleção trabalhos que a afetam, não se restringindo a temas ou períodos artísticos 

específicos.  

Embora não haja um critério definido para a seleção das obras, é notável a 

quantidade de trabalhos que pertencem à coleção e foram originalmente realizados por 

artistas que estavam inseridos no contexto de produção da arte conceitual ou dos 

conceitualismos da América Latina. Michael Craig-Martin, Robert Smithson e Joseph 

Beyus são alguns dos artistas conceituais que podemos averiguar na coleção de Duda 

Miranda. 

 Formando um grupo de composição prioritariamente europeia e norte-

americana em que se notava a confluência de um conjunto de proposições artísticas 

distintas, nas décadas de 1960 e 1970 uma vertente da arte contemporânea começou 

a se desenvolver e retomar questões presentes nas proposições duchampianas. 

Esses artistas foram enquadrados em um movimento denominado arte conceitual.  

 
12 Os interlocutores são: Clarisse Alvarenga, Lisette Lagnado, Marilá Dardot, Milton Machado 
e Rodrigo Moura. 
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Devido à dificuldade em categorizar os trabalhos artísticos associados 
à arte conceitual, o termo nunca definiu uma prática artística precisa, 
mas se referiu genericamente à arte com conteúdo ideacional que 
respondia à percepção conceitual transmitida por um objeto de arte 
(STILES, 2012, p. 957, tradução nossa)13 

 

Embora as definições e as produções artísticas das décadas de 1960 e 1970 

atribuídas a esse grupo sejam múltiplas, poderíamos afirmar, apropriando-nos de uma 

citação do artista Henry Flit, que a “Arte conceitual é, antes de tudo, uma arte cujo 

material são os conceitos” (FLIT apud STILES; SELZ, 2012, p. 974, tradução nossa)14. 

Assim, podemos aferir que as ideias e os conceitos são as bases para os trabalhos 

dos artistas conceituais, que, por meio dessa prática, colocaram a linguagem em 

destaque e relegaram para um plano secundário a necessidade de uma apresentação 

de um objeto artístico. Nas palavras do historiador da arte Benjamin Buchloh: 

 

Como a proposta inerente à Arte Conceitual era substituir o objeto de 
experiência espacial perceptiva por uma definição linguística isolada 
(o trabalho como uma proposição analítica), ela então constituiu o 
ataque mais pretencioso ao status desse objeto: sua visualidade, seus 
status de commodity e sua forma de distribuição. Confrontou, pela 
primeira vez, todo o alcance das implicações do legado deixado por 
Duchamp; as práticas conceituais, para além disso, refletiram sobre a 
construção e o papel (ou a morte) do autor, assim como redefiniram a 
condição dos acordos relativos à concordância e ao papel do 
espectador. (BUCHLOH, 1990, p. 107, tradução nossa)15  
 

Vale ressaltar, ainda, que, ao enfrentar esses paradigmas presentes na obra 

de Duchamp, os artistas conceituais negaram qualquer competência manual ou 

julgamento estético como critério de distinção e qualificação de uma obra. Evidenciou-

se, assim, que esses critérios de validação estavam submetidos tanto a uma 

convenção linguística quanto a um funcionamento que envolvia contratos jurídicos e 

 
13 Do original: “Because of the difficulty in categorizing artworks associated with conceptual 
art, the term never defined a precise artistic practice, but referred generally to art with ideational 
content that attended to the conceptual perception conveyed by an art object.” 
14 Do original: “’Concept art’ is first of all an art of wich the material is ‘concepts […]’” 
15 Do original: “Because the proposal inherent in Conceptual Art was to replace the object of 
spatial and perceptual experience by linguistic definition alone (the work as analytic 
proposition), it thus constituted the most consequential assault on the status of that object: its 
visuality, its commodity status, and its form of distribution .Confronting the full range of the 
implications of Duchamp's legacy for the first time, Conceptual practices, furthermorer, eflected 
up on the construction and the role (or the death) of the author just as much as they redefined 
the conditions of receivership and the role of the spectator”. 
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um discurso de poder legitimador atribuído às instituições (BUCHLOH, 1990, p. 143).  

Já para Hal Foster (2017), se os artistas das vanguardas históricas estavam 

preocupados em demonstrar as convenções dos suportes utilizados para as suas 

produções, indo contra o convencional, os integrantes do que o pesquisador vai 

denominar neovanguarda (dos quais faziam parte uma grande quantidade de artistas 

conceituais) enfocavam as questões institucionais. Desse modo, podemos afirmar que 

esses artistas conceituais se afastaram do objeto (morfologia) em busca de uma crítica 

às instituições legitimadoras do sistema.  

 

 
Figura 17: Reprodução fotográficas do trabalho One and Three Chairs, Joseph Kosuth, 

1965. Fonte: site do MoMA.16  
 

Ainda para refletirmos sobre a produção conceitual e as implicações referentes 

às produções anteriores a esse movimento, vale trazer uma reflexão da pesquisadora 

brasileira Cristina Freire: 

 
A Arte Conceitual problematiza justamente essa concepção de arte 
(arte moderna), seus sistemas de legitimação, e opera não com 
objetos ou formas, mas com ideias e conceitos [...] opera na contramão 
dos princípios que norteiam o que seja uma obra de arte [...]. (FREIRE, 
2006, p. 9)  

 

 
16 Disponível em: <https://www.moma.org/collection/works/81435>. Acesso em: 8 maio 2021. 
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Como já ressaltamos, a autonomia do objeto artístico era uma das premissas 

da arte moderna. Desse modo, nada mais estratégico para romper com os pré-

requisitos e convenções dessa arte do que realizar um afastamento constante em 

relação ao imperativo do objeto artístico. Foi justamente esse o movimento adotado 

pelos artistas conceituais, os quais encontraram nesse afastamento uma forma de 

trabalhar com as questões linguísticas presentes no sistema da arte e, 

consequentemente, com os jogos de poder estabelecidos entre os agentes e as 

instituições desse campo.  

Partindo desse panorama, podemos entender melhor como a arte desse 

período foi se desenvolvendo e consolidando o que Lucy Lippard e John Chandler 

classificaram como a desmaterialização do objeto artístico (1968), termo que aludia a 

uma produção que se emancipava do objeto em busca de uma proposição artística 

ultraconceitual: a arte como ideia. 

Vale evidenciar, nesse momento, que as críticas ao termo “desmaterialização” 

são inúmeras. Em uma carta escrita em 1968 pelo coletivo Art & Language em 

resposta à publicação de Lippard e Chandler, o grupo afirmou que o fato de existir:  

 
[...] uma arte que deveria ser diretamente material e outra arte 
que deveria produzir uma entidade material apenas como um 
produto derivado intrínseco a uma necessidade de inscrever 
uma ideia definitivamente não é o mesmo que dizer que essa 
última não é conectada com nenhum processo de 
desmaterialização relativo à antiga. (ART & LANGUAGE, 2012, 
p. 982, tradução nossa)17  
 

Essa resposta busca enfatizar a necessidade de materialização de uma ideia 
(seja ela por meio da escrita, de projetos ou objetos) para que essa possa ser 
comunicada a outrem. A autora Lucy Lippard, no prefácio de seu livro Six Years: the 
Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972 (1973), afirma entender as 
limitações desse termo, mas conclui que continuará utilizando-o pela falta de outro 
mais preciso. Ao longo do texto, também recorreremos a esse termo para aludir a esse 
processo de negação do objeto de arte moderna convencional em prol de uma 
produção que prioriza os conceitos e as ideias. 

Além disso, como ressalta Owen Duffy, é importante compreendermos que:  

 
[...] embora a desmaterialização corresponda a um movimento 

 
17 Do original: “That some art should be directly material and that the other art should produce 
a material entity only as a necessary by-product of the need to record the idea is not at all to 
say that the latter is connected by any process of dematerialization to the former”. 
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histórico, ele não poderia ser mais relevante atualmente. Estamos 
cercados por tecnologias – como a internet e a “nuvem” – as quais 
acreditamos que são mágicas e imateriais, apesar de ser 
profundamente dependentes da matéria (como as fazendas de 
servidores, por exemplo). (DUFFY, 2017, tradução nossa)18  

 

Essa fala explicita a pertinência da utilização desse termo, uma vez que ele 

alude a um contexto que persiste na contemporaneidade e nas nossas relações com 

a tecnologia e a sociedade. Isso nos permite apreender que as produções que 

surgiram desse movimento não só causaram um grande impacto no nosso 

entendimento acerca do circuito da arte contemporânea e do papel estabelecido pelas 

instituições como legitimadoras das práticas nele estabelecidas, permitindo-nos 

entender e refletir sobre o circuito atual, como também nos permitiram produzir 

questionamentos sobre a natureza da produção de conhecimento derivada das 

tecnologias atuais. 

O enfoque na desmaterialização do objeto e no aspecto linguístico da arte 

presente na produção dos artistas desse movimento nos forneceram uma base sólida 

para compreendermos a estruturação e os jogos de poder que envolvem esse campo 

do fazer artístico. Entretanto, por outro lado, grande parte dos artistas conceituais 

ignorou o contexto ampliado que o circuito da arte adquire quando pensado em uma 

rede comunicacional, o que culminou no entendimento do território da arte como um 

espaço à parte de outros territórios sociais.  

Tal pensamento pode ser localizado no texto de um dos artistas conceituais 

mais consagrados pela história da arte, Joseph Kosuth, no qual ele lança a noção do 

campo da arte como um território separado de outros campos sociais e defende uma 

autoafirmação da arte e um fechamento desta em si. Concebendo, portanto, a 

existência da arte como uma tautologia, o artista afirma que: 

 

Trabalhos de arte são proposições analíticas. Isto é, se visto dentro de 
seu contexto – como arte – eles não fornecem nenhuma informação 
sobre algum fato. Um trabalho de arte é uma tautologia, na medida em 
que é uma apresentação da intenção do artista, ou seja, ele está 
dizendo que um trabalho de arte em particular é arte, o que significa: 
é uma definição da arte. Portanto, o fato de ele ser arte é uma verdade 
a priori. (KOSUTH, 2006, p. 219-220) 

 
18 Do original: And although dematerialization may correspond to a historical movement, it 
couldn't be more relevant today. We are surrounded by technologies—like the internet and the 
“cloud”—that we believe are immaterial and magical, despite being deeply dependent on 
matter (like server farms, for instance)”. 
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Nesse texto, Kosuth trabalha com uma noção de uma arte autossuficiente, 

derivada de proposições resultantes de uma autorreflexão e de uma intencionalidade 

do artista. Na proposição analítica, o artista é o responsável por uma declaração 

absoluta e individual sobre a arte. Tal postura faz com que algumas premissas da arte 

moderna, como a autoafirmação e a declaração intencional do artista, continuem 

obtendo maior poder de declaração sobre o que deve ou não ser considerado arte do 

que o contexto de produção e circulação de determinado trabalho artístico 

(BUCHLOH, 1990, p. 113), além de ignorar as estruturas de poder que permitem que 

um determinado artista possa ser entendido como tal. 

Assim, a possibilidade de apropriação de seus trabalhos por parte de uma 

pessoa de fora do sistema das artes – no caso uma ex-bibliotecária –, que formou sua 

própria coleção particular afastada dos ambientes institucionais, não parece ser uma 

hipótese plausível para esses artistas. Além disso, se a desmaterialização visava tirar 

do centro o objeto artístico, foi justamente tal movimento que tornou possível a 

reprodução desses trabalhos, décadas depois, por Duda Miranda, uma colecionadora 

brasileira que não estava inserida em um contexto institucional, apesar de sua 

familiaridade com tais trabalhos artísticos. Assim, esses artistas conceituais 

contrapõem o plano do real em que se ancoravam suas reflexões à dimensão ficcional 

que se mostra presente na persona da colecionadora. 

A proposição de Duda Miranda envolve a produção de uma coleção particular, 

formada por trabalhos artísticos de autoria diversa, que estão dispostos em conjunto 

com outros objetos de uso cotidiano no espaço íntimo da colecionadora: a sua casa. 

A colecionadora afirma que: “meu processo de escolha, assim, parte de um afeto 

provocado em mim pela obra” (MIRANDA apud DARDOT; PITTA, 2007). São 

justamente essas imagens que a “afetam” que integram sua coleção. 

Além disso, é importante frisar um ponto ressaltado anteriormente: os 34 

trabalhos de 22 artistas contemporâneos que fazem parte da coleção foram refeitos 

pela própria Duda Miranda e alocados em sua casa, em meio a outros móveis e objetos 

cotidianos sem nenhuma legenda de identificação. Apenas na catalogação da coleção 

no livro é informado, em primeiro lugar, o nome do artista que criou e assinou a obra, 

juntamente ao ano em que foi realizada, seguido do nome “Duda Miranda” e da data 

em que o trabalho foi refeito pela colecionadora. 
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Figuras 18 e 19: Reproduções fotográficas das páginas 6 a 9 do livro A coleção Duda 

Miranda, Marilá Dardot e Matheus Rocha Pitta, 2007. 
 

A colecionadora afirma ainda que, sem saber que dois relógios presentes em 

sua casa eram uma obra de um artista específico (Félix González-Torres), uma amiga 

havia sido afetada pela obra. Assim, como cita a própria colecionadora, ao deslocá-

las do sistema de arte essas obras perdem seu valor fetichista de mercado e 

aumentam, portanto, seu potencial de afecção. Nesse ponto, ela relata que essa 
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amiga, após uma visita, confessou por telefone que, por ter ficado intrigada com os 

dois relógios emparelhados que havia visto na casa da colecionadora, decidira 

comprar uns semelhantes para sua própria casa. 

O que está em xeque em tal ponto é justamente o quanto a autorreflexão e a 

intencionalidade do artista realmente podem ser consideradas questões inerentes à 

obra, uma vez que, ao ser retirado de qualquer instância institucional, um objeto 

artístico não se difere de nenhum outro objeto cotidiano, sendo este avaliado de 

acordo com as funcionalidades que possa ter para quem interage com ele. Trata-se 

de uma crítica à hiperinstitucionalização (BASBAUM, 2016) do artista ao deslocar o 

contexto dos objetos por ele produzidos. 

Embora a interpretação da arte como uma tautologia não tenha sido um 

imperativo absoluto entre as produções conceituais, visto a diversidade de 

proposições e poéticas presentes nas práticas artísticas dos integrantes desse 

movimento, podemos considerar que esse foi um posicionamento norteador de grande 

parte das proposições conceituais. E, mesmo aqueles artistas que atingiram um 

distanciamento dessa noção, apresentando proposições com uma crítica mais 

elaborada às instituições e às suas funções sociais, parece não terem conseguido 

questionar os papéis dos agentes desse circuito perante suas condições sociais de 

classe, gênero, identidade, sexualidade, raça e origem geográfica.  

Benjamin Buchloh (1990) afirma que alguns artistas conceituais, como Marcel 

Broodthaers, Daniel Buren e Hans Haacke, conseguiram desenvolver uma crítica 

institucional mais elaborada, afastando-se da ideia de uma tautologia e expondo a 

falsa neutralidade que legitimava um discurso de racionalidade proveniente das 

instituições artísticas. Esses artistas, por meio de suas proposições, explicitaram a 

forma como essas instituições determinam as condições do consumo cultural e 

funcionam como instrumentos de controle ideológico.  

Porém, pouco se questionou sobre a posição privilegiada do artista nesse 

sistema, sobre a apropriação de suas proposições por essa estrutura de controle e 

sobre a composição identitária e social dos agentes que atuam e ocupam esse 

território, questões caras a outros artistas que optaram por partir da política e da 

ideologia como ponto fundamental para discutir a institucionalização da arte, como foi 

o caso dos conceitualistas latino-americanos atuantes nas décadas de 1960 e 1970 e 

dos artistas integrantes dos movimentos feministas e multiculturais das décadas de 

1970 e 1980. 
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Figura 20: Reproduções fotográficas das obras O três nominal (para Guilherme de Ockham), 

para um jovem de brilhante futuro, de Carlos Zilio, 1973, por Duda Miranda, 2003, e Talco 
sobre livro ilustrado de Henri Matisse, de Waltercio Caldas, 1987-1990, por Duda Miranda, 
2003, localizadas nas páginas 24 e 25 do livro A coleção Duda Miranda, Marilá Dardot e 

Matheus Rocha Pitta, 2007. 
 

Levando em consideração o recorte histórico de atuação dos artistas 

conceituais e aquele referente à produção da colecionadora – a década de 2000 –, 

vemos que a tal personagem também coloca em xeque essa posição do artista. 

Como a própria personagem relata (MIRANDA apud DARDOT; PITTA, 2007), 

ela é uma colecionadora e não se vê e não pretende se posicionar como artista, 

tampouco possui algum laço com as instituições que integram o circuito de artes. 

Assim, a afirmação de Dardot e Pitta (2007, p. 64) de que não estariam capacitados 

para realizar uma proposição tal qual a da personagem Duda Miranda, uma vez que 

ambos já estão integrados ao circuito de arte contemporânea, é bastante pertinente. 

Além dos artistas conceituais, grande parte dos presentes nessa coleção fazem 

parte dos conceitualismos da América Latina, valendo ressaltar que Waltercio Caldas, 

Cildo Meireles e Artur Barrio são alguns artistas brasileiros que fazem parte desses 

conceitualismos e integram a coleção. 

 

[...] o conceitualismo não pode ser considerado um estilo ou um 
movimento. É, antes, uma estratégia de antidiscurso cujas táticas 
evasivas põem em questão tanto a fetichização das artes como os 
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sistemas de produção e distribuição de arte nas sociedades do 
capitalismo tardio. (RAMÍREZ, 2007, p. 185) 
 

Ainda segundo Mari Carmen Ramírez, é possível determinar três fatores que 

distinguem tais proposições daquelas anglo-americanas: o perfil fortemente ideológico 

e estético do corpo de obra desses artistas (o qual contesta a autorreferencialidade 

da obra); uma abordagem cognitiva/perceptiva aplicada tanto a indivíduos como à 

sociedade em seu todo, com o fim de expor e contestar atitudes conformistas 

(reconfigurando o lugar social e político do sujeito que interage com as obras); e a 

utilização de teorias da comunicação e da informação como estratégia para investigar 

os mecanismos por meio do qual os significados são transmitidos ao observador. 

Partindo dessa concepção, a autora propõe que vejamos as produções 

conceituais desenvolvidas na América Latina não como “reflexos, derivações ou 

mesmo réplicas da arte conceitual central, mas sim como respostas locais às 

contradições originadas pelo fracasso, após a Segunda Guerra Mundial, dos projetos 

de modernização e dos modelos artísticos preconizados para a região” (RAMÍREZ, 

2007, p. 187). 

Ao colocar a poética dos artistas conceituais junto à de outros artistas 

conceitualistas podemos pensar que, ao mesmo tempo que a colecionadora baliza 

tais proposições e vai ao encontro da posição de Ramírez, ela também evidencia a 

própria importância que a história da arte possui para a legitimação de discursos que 

sobrepõem determinadas narrativas e estabelecem relações de poder entre estas. 

Além disso, ao retirar tais trabalhos dos espaços institucionais e das narrativas 

que os cercam e alocá-los com objetos comuns do nosso dia a dia, Dardot e Pitta, por 

intermédio da colecionadora, retomam a discussão sobre a fetichização do objeto 

artístico presente no discurso dos artistas conceitualistas.   

A proposição da personagem retoma perspectivas importantes para o 

entendimento e a crítica ao sistema da arte vigente, na medida em que levanta temas 

referentes à autonomia do objeto artístico e à desmaterialização deste em prol das 

ideias, questões presentes na produção conceitual que nos permitiram elucidar 

algumas das implicações que a formatação do campo das artes enquanto circuito de 

rede comunicacional integrada nos trouxe.  

Mas também nos lembra que, ao trabalhar a arte como uma esfera à parte dos 

outros campos sociais e ignorar as funções sociais estabelecidas pelos agentes desse 
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circuito, principalmente a dos artistas, os integrantes da arte conceitual acabaram 

sendo incorporados pelo sistema que criticavam e muitos experimentaram uma 

apropriação de seus trabalhos pelos formuladores dos discursos de poder ao qual eles 

pretendiam se contrapor.  

A arte conceitual apostou em um cenário em que parecia absurdo pensar que 

o mercado e as instituições iriam querer adquirir aquelas obras de caráter 

desmaterializado. Porém, esses artistas esqueceram que, para o capitalismo tardio, a 

apropriação não é apenas dos meios de produção, mas também dos meios de 

reprodução e formulação de mundos e proposições possíveis (ROLNIK, 2018).  

Ao contrário do que ponderaram os artistas ao trazer uma discussão referente 

à morte do autor, o que pudemos averiguar ao final do movimento e nos anos 

seguintes foi a incorporação da maioria deles e de suas obras ao contexto 

institucionalizado ao qual eles pretendiam se contrapor (LIPPARD, 1973, p. XXI). Na 

coleção de Duda Miranda, essa supervalorização do artista e de sua autoria fica 

explícita ao compararmos a diferença entre os altos valores que esses trabalhos de 

artistas conceituais adquiriram ao longo dos anos em que foram incorporados aos 

espaços institucionais e o valor atribuído a esses mesmos objetos ao ser refeitos pela 

colecionadora e alocados em sua casa. 

Há que se observar que a maioria dos artistas desse movimento foi 

representada por grandes galerias e teve suas obras integrando grandes exposições. 

Com a perda da autonomia do objeto artístico, o mercado e as instituições apostaram 

em uma supervalorização da figura do artista, pautada na noção de autoria e o 

consagraram como uma das maiores fontes de legitimação do sistema. 
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Figura 21: Reproduções fotográficas da exposição A coleção Duda Miranda, localizadas nas 

páginas 72 e 73 do livro homônimo, Marilá Dardot e Matheus Rocha Pitta, 2007. 
 

Assim, ciente dos ganhos da arte conceitual, mas também em acordo com as 

proposições dos artistas conceitualistas, a proposição da personagem Duda Miranda 

pretende tensionar ainda mais o lugar de atuação da arte, dando continuidade e 

atualizando a afirmação de Cildo Meireles de que: “Se Marcel Duchamp interveio no 

nível da arte (lógica ou fenômeno), o que hoje se faz, pelo contrário, tende a estar 

mais próximo da cultura do que das artes, e isso é necessariamente político” 

(MEIRELES apud RAMÍREZ, 2007, p. 187).  

 

2.3 <sistema> Sistemas da arte e sistemas poéticos </sistemas> 
 

Em seu livro O método 1: a natureza da natureza (2002), o pesquisador Edgar 

Morin busca um resgate das aplicações da palavra sistema com o intuito de formular 

uma definição para esse termo que leve em consideração a complexidade 

organizacional inerente a ele. Assim, o autor irá considerar sistema como uma 

“unidade global organizada de inter-relações entre elementos, ações ou indivíduos” 

(MORIN, 2002, p. 103), considerando organização como “a disposição de relações 

entre componentes ou indivíduos que produz uma unidade complexa ou sistema, 
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dotada de qualidades desconhecidas ao nível dos componentes ou indivíduos” 

(MORIN, 2002, p. 101).  

Tal noção implica em um entendimento de qualquer sistema como uma 

totalidade que é irredutível ao nível de um elemento e que é, ao mesmo tempo, 

dependente de relações estabelecidas com outros sistemas. Partindo desse 

pressuposto, não devemos pensar em um sistema da arte, mas em vários sistemas 

de arte que se relacionam mutualmente, embora possuam suas singularidades 

organizacionais. 

Também é importante ressaltar que, em um trabalho de arte, encontramos 

questões que extrapolam aquelas dos sistemas institucionais, sendo questões que 

emanam das manifestações poéticas presentes nesses, manifestações essas que 

surgem no decorrer da construção dos processos artísticos e vão em direção a outros 

sistemas, em uma relação de alteridade. 

Por isso, nesta dissertação, optamos pela utilização do termo sistema da arte 

hegemônico quando nos referimos às organizações sistêmicas que visam manter as 

narrativas, as vozes e as relações hegemônicas presentes na arte contemporânea. 

Quando foi necessário fazer referência a outros sistemas presentes na arte, 

recorreremos a denominações específicas (sistema de arte brasileiro, por exemplo). 

E, finalmente, quando fazemos menção às organizações próprias dos elementos inter-

relacionados em determinado trabalho ou prática artística, recorremos ao termo 

sistemas poéticos. 

Retomando as produções dos artistas brasileiros citadas anteriormente, é 

importante compreender o campo de atuação e problematização de cada um deles. 

Com o livro Marcelo do Campo: 1969-1975 (2006), Dora Longo Bahia coloca o artista 

como sujeito histórico que deve, portanto, atuar no seu contexto específico e dialogar 

com as questões do seu tempo. Enquanto isso, por meio do livro A coleção Duda 

Miranda (2007), Marilá Dardot e Matheus Rocha Pitta questionam o caráter fetichista 

que a obra de arte assume ao se inserir em um contexto institucionalizado de 

produção e circulação.  

Desse modo, podemos entender Marcelo do Campo e Duda Miranda como 

agentes que expõem e questionam o sistema da arte contemporânea não apenas 

porque suas proposições enfocam essa temática, mas também pelo simples fato de 

existirem, porque trata-se de personagens criados por Dora Longo Bahia e pela dupla 
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Marilá Dardot e Matheus Rocha Pitta, respectivamente, com o objetivo de expor o 

contexto em que atuam.  

Desse modo, em diálogo com as proposições instauradas por Duchamp no 

início do século XX, esses são artistas brasileiros que questionam o meio em que 

estão inseridos e propõem maneiras de atuação que respondem à 

hiperinstitucionalização da arte e da figura do artista, as quais caracterizam o sistema 

da arte contemporânea deste século.  

Mas, se essas são produções que estabelecem uma crítica ao sistema da arte 

hegemônico, não o fazem sem levar em consideração as singularidades do sistema 

de arte brasileiro. Além disso, são trabalhos direcionados a questões que extrapolam 

aquelas dos sistemas de arte, na medida em que cada um desses processos artísticos 

está envolvido na construção poética de trabalhos múltiplos que se direcionam a 

outros lugares e organizam sistemas poéticos complexos, ecoando nas relações 

estabelecidas entre esses artistas, seus heterônimos e os contextos que os cercam. 

 

2.4 <heterônimo> As performatividades do artista </persona performática> 

 

A presença de personagens nas proposições das artes visuais é ampla e pode 

se relacionar com procedimentos variados. Podemos pensar nos heterônimos, nas 

assinaturas com nomes fictícios e até mesmo nas personas presentes nas 

performances como manifestações desse fenômeno. Porém, quando refletimos sobre 

as singularidades dos trabalhos A coleção Duda Miranda e Marcelo do Campo, 

podemos aferir que a enunciação dessas personagens se dá de acordo com uma 

lógica arquivista, já que é a partir dos livros de artista que compõem esses trabalhos 

que o público irá se deparar com fotos e textos que visam dar uma construção de um 

efeito de verdade a esses personagens. Segundo Priscila Arantes:  

 
No campo da arte contemporânea é perceptível um movimento de 
artistas e inclusive curadorias que trabalham com questões que dizem 
respeito ao arquivo, seja através da utilização de materiais de arquivo, 
seja a partir da criação de arquivos fictícios colocando muitas vezes 
em debate a maneira como construímos nossas histórias. (ARANTES, 
2013, p. 722)  
 

Para a pesquisadora, tais procedimentos caracterizam uma “poética do 

arquivo”, a qual lida com temas que se difundiram fortemente na cultura da visualidade 
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e atuam na contramão da historiografia hegemônica. Os trabalhos dos três artistas 

destacados recorrem a uma formatação estética e política que segue uma lógica 

arquivista para produzir os livros em que os personagens presentes em suas poéticas 

são enunciados. Tal postura nos permite discutir esses trabalhos a partir da 

perspectiva de uma poética do arquivo. 

Ainda segundo a pesquisadora, “[...] existe certa operação ‘arquival’ inerente à 

arte contemporânea em função da desmaterialização artística, da introdução dos 

novos meios no campo da arte e da incorporação da dimensão do tempo e do 

processo em seu fazer” (ARANTES, 2015, p. 117). Assim, não é apenas a formatação 

dos livros que implica essa lógica; a própria dimensão desmaterializada dos trabalhos 

presentes na proposição dos heterônimos criados amplifica essa poética do arquivo.  

Indo ao encontro da perspectiva de Philip Auslander (2006) de que a fotografia 

de registro de trabalhos de arte constituiria um evento próprio, equivalendo-se às 

enunciações performativas propostas por Austin (1962), e refletindo sobre o projeto 

estético ou a sensibilidade do artista diante do público que se depara com esses 

documentos, Arantes ressalta que “na atualidade há, portanto, um deslocamento da 

questão do arquivo como registro e documento para o arquivo como poética e modus 

operandi” (ARANTES, 2015, p. 120). 

Amparada por estudos de Derrida, a pesquisadora ainda afirma que “é esse 

gesto de repetição do arquivamento, essa performatividade que lhe é inerente, que 

nos permite pensar na possibilidade de novas escrituras e apresentações – e não 

representações – da história” (ARANTES, 2015, p. 97), sendo a partir dessa 

constatação que a autora formula seu conceito de re/escrituras da arte 

contemporânea como algo que abre esse campo a novas construções.  

 

Nesse sentido o gesto reescritural implica, paralelamente, não 
somente revermos a ideia de uma história da arte linear e historicista, 
com um passado dado, fixo e imutável, mas de abrirmos a perspectiva 
de um entendimento da história da arte aberta a outras escrituras. 
(ARANTES, 2015, p. 98) 

 

Tal reescritura implicaria aberturas para outros arquivos e outras narrativas que 

não se encaixam na narrativa oficial da história da arte. Ao refletirmos sobre A coleção 

Duda Miranda e Marcelo do Campo, podemos aferir que é justamente a 

performatividade presente nos livros em que esses heterônimos são enunciados, 
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amparados pelas fotografias e textos de aspecto documental, que é potencializada 

por meio das poéticas dos artistas que propõem esses trabalhos.  

A partir da constituição desses heterônimos ocorre uma intensificação do 

embate entre realidade e ficção cujo caráter dúbio perpassa toda a poética dessas 

proposições, seja no tocante à atribuição de um caráter comprobatório de veracidade 

das imagens e dos textos, seja no que se refere aos regimes de presença 

estabelecidos por esses heterônimos descritos nos livros, seja pela característica 

desmaterializada dos trabalhos propostos por esses heterônimos ou, até, pela relação 

dúbia estabelecida entre os espaços institucionais que abrigam esses trabalhos, tidos 

como espaços enunciadores de uma construção de efeito de verdade com caráter 

totalizante, e a sua utilização como estratégia de legitimação da existência desses 

personagens ficcionais. 

Em última instância, podemos entender que o que passa a se destacar nessas 

proposições é justamente a capacidade que esses enunciados produzidos por Dora 

Longo Bahia, Marilá Dardot e Matheus Rocha Pitta possuem de refletir uma proposta 

estética e sensível desses heterônimos que se estabelece a partir dos aspectos 

conceituais utilizados como estratégia para as suas constituições, sendo importante 

ressaltar que esses heterônimos também trazem para a performatividade do arquivo 

a dimensão do sujeito. 

Dessa forma, é possível pensar as questões propostas por Dora Longo Bahia, 

Marilá Dardot e Matheus Rocha Pitta em diálogo com a história da arte e, mais 

especificamente, com o campo da crítica institucional. Porém, também podemos olhar 

para o próprio ato de enunciação, seja ela oral ou escrita, como uma criação que dá 

existência a esses heterônimos. No primeiro caso, a problemática ocorre ao 

pensarmos nos limites e nas intersecções entre realidade e ficção. No segundo, essa 

distinção perde seu peso, e o enfoque recai sobre a capacidade que esses enunciados 

produzidos pelos três artistas possuem de refletir uma proposta estética e sensível 

desses heterônimos.  

A primeira questão se refere a todas as relações com a historiografia e história 

da arte e já foi abordada anteriormente. Já a segunda diz respeito às confluências das 

propostas desses personagens com aquelas referentes aos artistas que as enunciam. 

Ao trazer novas narrativas para a história da arte, Duda Miranda e Marcelo do Campo 

não funcionam apenas como uma contranarrativa ao sistema da arte hegemônico, 
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mas como possibilidade de construção de outros corpos e outras relações passíveis 

de atuar no sistema da arte. 

Assim, embora os artistas optem por denominar esses personagens que surgem 

em suas obras como heterônimos, aqui sugeriremos uma aproximação entre esse 

conceito e aquele presente no termo persona. Em diálogo com o conceito de persona 

performática, discutido por Ana Goldenstein Carvalhaes em seu livro homônimo, 

podemos afirmar que: 

 
Entre a personagem e os “outros” dentro do performer, surge 
espontaneamente uma persona, que é o próprio performer. Ele possui 
uma mobilidade fluida na metamorfose de sua presença, e apresenta 
suas máscaras em público. Nesse “entre” há uma ambiguidade 
carregada de reflexão, que coloca em xeque as relações de poder. 
(CARVALHAES, 2012, p. 81) 
 

Ainda para Cavalhaes, a persona é construída na performance: “Em outras 

visadas, a performance apresenta-se como forma recorrente e eficaz na ligação entre 

experiência e modos de vida – em modos de estar – em – cena –, além de construir 

espaços de alteridade na arte”. (CARVALHAES, 2012, p. XXIII)  

Para a autora, a persona amplia as fronteiras do artista, da pessoa que está em 

cena, oferecendo, assim, distintas possibilidades de construção e apresentação do eu 

(CARVALHAES, 2012, p. 83). Nesse sentido, o processo de construção da persona 

faz emergir as múltiplas possibilidades do indivíduo. Muitas vezes, é a partir da 

performatividade e no tempo próprio da execução de uma ação que vislumbramos a 

nossa construção enquanto sujeito.  

Como já ressaltado, Janaina Fontes Leite (2017) afirma que algumas obras e 

tentativas de representação autobiográficas de artistas contemporâneos são o lugar 

próprio de enunciação e elaboração do vivido, e não apenas representações de 

momentos de nossas vidas. Podemos concluir, de tal modo, que nessas 

representações o que surge é justamente essa persona performática. 

Ao optar por estabelecer uma crítica institucional por meio de um heterônimo e 

de uma “história contada”, além da tomada de uma postura crítica em relação à 

história hegemônica, Marilá Dardot, Matheus Rocha Pitta e Dora Longo Bahia estão 

se afirmando enquanto artistas e se posicionando em relação ao sistema, isso porque 

a performatividade presentes nesses heterônimos e em suas proposições não só dá 

existência a essas personas como, por estas estarem intrinsicamente relacionadas 
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com as proposições dos artistas que as enunciam, atuam na construção e 

demarcação do espaço deles enquanto artistas, propondo novos modos de relação e 

atuação no campo da arte no nível do sujeito.  

É importante frisar que muitos artistas contemporâneos assumiram o papel de 

uma figura institucionalizada que atende às demandas do sistema da arte e do 

mercado que se estabelece a partir dele. Foi em resposta a essa crescente 

institucionalização que a figura do artista vem experimentando que, na década de 

2000, esses artistas optaram pela criação de heterônimos como estratégia para 

questionar o sistema em que estavam inseridos. 

Com o livro Marcelo do Campo: 1969-1975 (2006), Dora Longo Bahia não só 

coloca o artista como sujeito histórico que deve atuar em um contexto específico e 

dialogar com as questões do seu tempo, como também resgata uma possibilidade de 

mundo e existência que foi expropriada de toda uma geração devido ao contexto de 

repressão da ditadura militar. Essa expropriação também foi realizada por séculos em 

torno de corpos que ocupavam o mesmo espaço que o da artista: os corpos femininos.  

Segundo Bahia, a “opção por um heterônimo masculino visa questionar a 

classificação preconceituosa do trabalho de artistas mulheres como arte feminina” 

(BAHIA, 2006, p. 81). Ao buscar fugir de uma interpretação pautada em chavões da 

feminilidade, a artista se vale de uma característica singular (corpo feminino) para criar 

novas possibilidades de existência e novos lugares de ocupação para uma 

coletividade que se constrói perante as experiências do que é ser mulher em uma 

sociedade e em um sistema da arte ainda patriarcal. 

Já no livro A coleção Duda Miranda (2007), Marilá Dardot e Matheus Rocha 

Pitta criam uma personagem que inicialmente se colocava como público dos eventos 

gerados no sistema da arte. Porém, em determinado momento, ela relata que sentiu 

a necessidade de trazer para a sua casa as obras que a afetavam quando ia a 

determinada exposição. Assim, partindo das reproduções de obras originais a que teve 

acesso, a personagem Duda Miranda refez esses trabalhos e os alocou em sua casa, 

em meio a seus objetos de uso cotidiano, e deu início a sua coleção. 

Tal posicionamento gera um questionamento a respeito do caráter fetichista 

que a obra de arte assume ao se inserir em um contexto institucionalizado de 

produção e circulação. Para além de uma crítica às instituições e ao próprio mercado 

estabelecido pelo sistema da arte, esse é um trabalho que também coloca em 
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discussão novas possibilidades de relação com um trabalho artístico, pois posiciona o 

público como um corpo ativo e capaz de efetivar deslocamentos que extrapolam o 

contexto do campo da arte, questionando a função do artista enquanto produtor de 

objetos e também a sua posição privilegiada dentro do sistema da arte. 

Esses movimentos ocorrem por meio da instauração de um sistema poético 

complexo que estabelece um plano de imanência responsável pela disposição de 

novas possibilidades e novos lugares de atuação para os agentes pertencentes ao 

campo artístico. Além disso, esses são trabalhos que também propõem novos planos 

de existência por intermédio da imposição de novos corpos para ocupação de lugares 

que já existem, mas que não se encontram acessíveis para corpos com essas 

características singulares.  

Assim, os referidos trabalhos promovem uma reflexão tanto em um panorama 

institucional quanto no nível singular do sujeito, caracterizando uma inserção crítica 

desses artistas no campo da arte e demarcando uma tomada de posição e 

autorreflexão do que o corpo do artista representa na construção das relações e nas 

esferas legitimadoras do sistema e, em última instância, valendo-se dessas “histórias 

contadas” para elaborar e afirmar o espaço ocupado por esses artistas no sistema em 

que estão inseridos. 
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CAPÍTULO 3 
<ARTISTA> OUTRAS COISAS MAIS </PROGRAMADOR> 
 
 

Um dos temas muito discutidos na produção dos artistas conceituais, também 

presente nas demais vertentes conceitualistas e que persiste na atualidade, é a 

desmaterialização do objeto artístico. E, como já ressaltado pela fala de Duffy (2017), 

a desmaterialização, ainda hoje, é uma das maiores questões da contemporaneidade. 

Quando pensamos nas nuvens de servidores (cloud computing), nos bancos de dados 

e nos sistemas baseados em terceirização de serviços por aplicativo19, fica nítida a 

importância que tal tema possui em nossa sociedade quando refletimos sobre as 

tecnologias que utilizamos.  

Recentemente, em um processo seletivo para uma vaga de emprego pela qual 

estava concorrendo para atuar como programador, foi levantado o tema da 

desmaterialização. Para essa empresa que oferecia a vaga – uma multinacional 

atuante no ramo de cosméticos e que possui uma pauta sobre sustentabilidade bem 

importante para a construção de sua identidade perante o público –, a 

desmaterialização deveria ser o enfoque do momento. Segundo essa empresa, a 

desmaterialização, em escala industrial, diz respeito a três processos: a digitalização, 

a atomização e a ecossintetização.  

A lógica por trás dessas três premissas é simples: com a digitalização 

poderíamos produzir versões open source (código aberto) dos produtos que 

desejamos enquanto sociedade; a automatização substituiria o trabalho humano por 

trabalho robotizado com base em IoT (internet das coisas) e nos permitiria aumentar 

a capacidade de produção de negócios locais em escalas globais (atendendo as 

especificidades de cada consumidor); já a ecossintetização resolveria a questão da 

poluição e aproveitamento de matérias-primas ao se valer da digitalização e da 

automatização como ferramentas para impressão de produtos 3D produzidos em 

escala atômica e sintetizados para o nosso consumo cotidiano. 

Tal cenário condiz com o futuro previsto para a tão aclamada sociedade 

disruptiva20 e se basearia na desmaterialização, inclusive da comida, como 

 
19 Como referência de empresas que atuam dessa forma podemos citar: Uber, QuintoAndar, 
Rappi, iFood, entre outras. 
20 Termo utilizado pelas grandes empresas de tecnologia para aludir ao estágio atual da nossa 
sociedade 
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perspectiva de salvação da sociedade e diminuição da produção de resíduos, além de 

ser uma aposta para uma melhor utilização de matéria-prima.  

Essa experiência me afetou por dois motivos. Primeiro, porque o cenário 

desenhado por tal empresa, em que a sintetização de comida é tida como solução 

para a sustentabilidade do nosso planeta, assusta-me profundamente. Segundo, 

porque vi a palavra desmaterialização, tão presente na minha fala enquanto artista e 

pesquisador, utilizada de uma forma que nunca havia estado presente em minhas 

proposições.  

Embora refletir sobre as problemáticas da sociedade de consumo e das 

dimensões que esta ganha ao se valer das novas ferramentas proporcionadas pela 

tecnologia seja de extrema importância, tal reflexão fugiria muito do escopo desta 

pesquisa. Assim, o que queremos trazer aqui com esse relato é a perspectiva de uma 

formação de coletividade e a possibilidade de uma produção que não pressuponha a 

sintetização de todos os objetos como forma de lidar com questões referentes à 

sustentabilidade e à preservação dos recursos naturais. 

Em seu livro Ideias para adiar o fim do mundo, Ailton Krenak relata que no dia 

em que foi realizar uma palestra no auditório da UnB (Universidade de Brasília), ele 

se deparou com um espaço lotado pelos estudantes da universidade, o que lhe 

despertou tal reflexão: 

 
Estar com aquela turma me fez refletir sobre o mito da 
sustentabilidade, inventado pelas corporações para justificar o assalto 
que fazem à nossa ideia de natureza. Fomos, durante muito tempo, 
embalados com a história de que somos a humanidade. Enquanto isso 
– enquanto seu lobo não vem –, fomos nos alienando desse 
organismo de que somos parte, a Terra, e passamos a pensar que ele 
é uma coisa e nós, outra: a Terra e a humanidade. Eu não percebo 
onde tem alguma coisa que não seja natureza. Tudo é natureza. O 
cosmos é natureza. Tudo em que eu consigo pensar é natureza. 
(KRENAK, 2019, p. 9-10) 
 

Com certeza a empresa que acabei de mencionar faz parte do mesmo conjunto 

a que Krenak se refere em seu texto. Essa concepção de uma dissociação entre o ser 

humano e natureza é o que nos faz perceber a natureza apenas como provedora de 

recursos para a humanidade, e não entender o ser humano como a própria natureza.  
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Ao se referir à sua comunidade e a outras comunidades indígenas que resistem 

ao colonialismo21 que persiste nos dias atuais, Krenak ressalta que para esses 

coletivos tal distinção não existe. Em contraposição às ideias absurdas das grandes 

corporações para “salvar a terra”, o autor defende que “a minha provocação sobre 

adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se 

pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim” (KRENAK, 2019, p. 13). Como vivemos 

em uma terra cheia de sentidos, o autor defende que pensemos na terra como uma 

plataforma para diferentes cosmovisões. 

Voltando à conversa presente na entrevista concedida por “seu Zito” a Regina 

Casé que mencionei no capítulo 2 desta dissertação, gostaria de retornar a um 

momento em que a apresentadora pergunta a ele qual a sua relação com os buritis. 

Zito afirma que, naquele momento, devido à preservação, o buriti servia apenas para 

ser “olhado” no buritizal, mas que, quando ele era criança, a árvore servia para uma 

variedade de coisas. De fato, antigamente o buriti já serviu como cama, rede, telhado, 

esteira, bica, cano de água, fruto para alimentação, vinho, comida, paisagem e o que 

mais fosse possível estabelecer a partir da interação entre o sujeito e aquela árvore.  

Em resposta à perspectiva de desmaterialização e ecossintetização presente no 

discurso da empresa que oferecia aquela vaga, podemos trazer a crítica de Krenak a 

essas grandes corporações e o descolamento da perspectiva entre humano e 

natureza presente no discurso sobre sustentabilidade trazido por elas. A proposta de 

Krenak advém da proposição de outras histórias, outras relações e outras 

cosmovisões, presentes também na fala de Zito quando se refere ao passado. Como 

contraproposta à construção de objetos sintetizados, o que seu Zito traz em sua fala 

é a visão de uma relação com a natureza em que o ser humano se vê como parte 

integrante dessa, podendo se relacionar de vários modos com o que o cerca, o que 

no seu caso singular se materializa em sua relação com o buriti e no uso diversificado 

que fez dele durante sua infância.  

Se a desmaterialização para essas grandes corporações funciona como 

estratégia para produção e sintetização de objetos impressos com a tecnologia 3D, 

para Krenak e Zito eu arriscaria dizer que a desmaterialização está no sonho, nas 

histórias que contamos e nas possibilidades presentes nas relações que 

 
21 Segundo Antônio Bispo dos Santos a contracolonização deriva de “todos os processos de 
resistência e de luta em defesa dos territórios dos povos contra colonizadores, os símbolos, 
as significações e os modos de vida praticados nesses territórios” (SANTOS, 2015, p. 48) 
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estabelecemos com tudo aquilo que nos cerca, do mesmo modo que me parece que 

a desmaterialização, na produção dos artistas conceitualistas e contemporâneos, 

reside mais no potencial que tais projetos possuem de propor “novos mundos” do que 

na sua possibilidade de se efetivar enquanto produto ou objeto de arte. 

Em última instância, resgatei o discurso dessa empresa, a fala de Krenak e a 

relação de Zito com os buritis em sua infância porque, de alguma forma, vejo uma 

correlação entre elas e o que produzo enquanto artista-etc. Cada um desses 

momentos – o processo seletivo para a vaga de programador, o dia em que li o texto 

de Krenak após a recomendação de uma amiga e o dia em que assisti à entrevista 

concedida por Zito para Regina Casé, seguindo um conselho dessa mesma amiga de 

trazer o cerrado para a minha pesquisa – afetaram-me e ecoam, em certa medida, no 

modo como produzo e reflito sobre minhas proposições. 

De tal forma, a desmaterialização, a presença de outras narrativas e a 

construção de outras relações se tornaram questões fundamentais para a minha 

poética nos últimos anos. Porém, ao contrário do discurso hegemônico da tecnologia, 

tendo a pensar na dimensão da desmaterialização e do projeto como potências que 

possibilitam a formação de novas relações, de novas narrativas e de modos de 

interação com o mundo para, quem sabe, poder contribuir com Krenak, seu Zito e com 

as demais pessoas que buscam adiar o fim do mundo. 

 

3.1 <Os cadernos de Lucas Odarres> A dimensão do projeto e a 
desmaterialização como potencial de contaminação <Mirante/> 

 

Lucas Odarres é um personagem que apareceu em minha produção a partir de 

2017. Tido como uma espécie de heterônimo e também uma persona performática, 

foi a partir dele que tracei grande parte da minha produção artística desde então. A 

escolha de seu nome se deu porque Lucas foi o com maior ocorrência em Goiás 

durante os anos 1990, década à qual atribuo o nascimento desse artista. Já Odarres 

parte da inversão da palavra “serrado”, que faz alusão às limitações da abertura do 

cenário nacional para a cultura do Centro-Oeste, ao mesmo tempo que possui uma 

sonoridade idêntica ao principal tema que ele discute em sua obra: o cerrado. 

A criação de Odarres foi, e continua sendo, um projeto em vários sentidos. 

Primeiro porque a proposta de enunciação desse artista se dá através da criação de 

uma série de quatro trabalhos, ainda em desenvolvimento, que estabelecem diálogo 
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com sua produção. Cada trabalho da série faz alusão a um dos lugares em que 

Odarres destruiu seus trabalhos, levando em seu subtítulo as coordenadas que 

correspondem ao ponto físico desses locais. 

 

 

 
Figura 22 e 23: Reprodução fotográfica da capa e contracapa do livro Os cadernos de Lucas 

Odarres, Lucas Castro, 2019-. 
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Até o presente momento já foram idealizados os seguintes trabalhos: Os 

cadernos de Lucas Odarres: -15º40’68.90’’S | -47º20’69.10’’O (2017), Mirante: -

15º34’88.20’’S | -50º88’36.30’’O (2020-), Rotas #1 (2020) e Rotas #2 (2021). Os 

cadernos de Lucas Odarres consiste em um livro de artista no qual estabeleço uma 

trama a partir de uma escrita em que desenvolvo relações entre a produção desse 

artista goiano e as questões que permeiam a minha vivência singular. É o primeiro 

trabalho em que Lucas Odarres é apresentado e o texto desse livro, com algumas 

alterações, compõe o capítulo 1 desta dissertação. 

Já Rotas #1 consiste em um trabalho que surge a partir de um momento de 

conexão entre dois outros pertencentes a essa série: Os cadernos de Lucas Odarres 

e Mirante. A palavra rotas remete ao caminho traçado entre as coordenadas presentes 

no subtítulo desses trabalhos: -15º40’68.90’’S | -47º20’69.10’’O e -15º34’88.20’’S | -

50º88’36.30’’O ”, respectivamente. 

A primeira exibição de Rotas #1 ocorreu no evento Lab eXtremidades no Ateliê 

397, realizado em 2020. E, para esse evento, o trabalho consistiu em uma instalação 

composta por uma ambientação que alude a uma escrivaninha de leitura e estudos. 

Nesse espaço foi apresentado ao público um livro (iluminado por um abajur branco) e 

um fone de ouvido com as instruções de uso. O livro compõe o trabalho Os cadernos 

de Lucas Odarres, enquanto, por meio dos fones de ouvido, o público teve acesso a 

um compilado de áudios que fazem parte do trabalho Mirante. Tal compilado possui 

trechos de falas de cinco pessoas com as quais vim realizando encontros e conversas 

ao longo dos anos de 2019 e 2020. Nesses áudios, encontram-se histórias e reflexões 

que estabelecemos em conjunto a partir de nossas experiências como habitantes da 

região Centro-Oeste.  

A instalação também contou com um dispositivo denominado Kinect, o qual foi 

hackeado e utilizado para medir a intensidade dos movimentos da mão de cada 

pessoa que optou por sentar-se na escrivaninha. Assim, foi programado um software 

que liberava trechos dessas falas de acordo com a movimentação das mãos e demais 

movimentos presentes na leitura do participante. A partir desses sons que podiam ser 

escutados pelo fone de ouvido, visei criar uma segunda ambientação que estabelecia 

movimentos de consonância e ressonância com a ambientação visual criada pelo 

livro.  
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Figura 24: Reprodução fotográfica do trabalho artístico Rotas #1, Lucas Castro, 2020. 

 

No contexto da exposição, quando o sensor Kinect registrava uma pequena 

intensidade de movimento, o áudio permanecia em um looping reproduzindo apenas 

pequenos ruídos referentes à captação dos sons de movimentos realizados pelos 

meus interlocutores (barulhos de pratos, garfos batendo na louça, entre outros). 

Todavia, quando o movimento das mãos aumentava (devido à mudança de páginas 

ou outros movimentos realizados na superfície da mesa de leitura), o programa 

interrompia o looping e liberava mais áudios, contendo trechos dessas falas.  

Assim, o áudio se alternava entre um looping com pequenos ruídos e um som 

composto pelos áudios armazenados, os quais iam sendo liberados e se sobrepondo 

de acordo com a efetivação dos movimentos realizados pelo participante. Como a 

liberação dos áudios alternava de acordo com a intensidade dos movimentos das 

mãos do participante, caso este realizasse movimentos muito intensos tal ação 
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resultava na liberação de um grande compilado de falas, chegando a um nível em que 

não era possível o entendimento de nenhum relato. Nesse estágio, se escutava 

apenas um compilado de sons muito intensos, sugerindo a experiência de estar em 

contato com uma multidão de pessoas.  

 

 
Figura 25: QR Code que leva ao vídeo contendo o trabalho artístico Rotas #1, Lucas Castro, 

2020. 
 

Como já ressaltado, o encontro com esses amigos, a captação dos áudios e o 

desenvolvimento do software utilizado em Rotas #1 foram inicialmente pensados para 

a utilização no segundo trabalho da série: Mirante. Ele também consiste em uma 

instalação, sendo que seu título faz referência ao Jardim das Maytreas, ponto turístico 

ao qual Odarres se refere em sua Proposta M, na qual ele submete uma carta e um 

projeto à Christo Corporation com o objetivo de pleitear uma intervenção nesse ponto 

turístico utilizado como mirante. 

Dessa forma, em Mirante, trabalho com o mesmo universo presente na proposta 

de Odarres. Nessa instalação, utilizo uma imagem do Jardim das Maytreas e telas de 

proteção de plantações, as quais são dispostas em uma sala de proporções mais 

próximas àquela do corpo humano e servem de superfície para projeção dessa 

imagem. 

Ao se deparar com essa sala, a primeira visão que se tem é a de uma sequência 

de telas translúcidas levemente espaçadas umas das outras, com pequenos vãos 

presentes tanto no eixo correspondente à largura quanto no correspondente ao 

comprimento dessa sala. Na ponta oposta à entrada do participante, é projetada uma 

imagem do Jardim das Maytreas, de modo que, ao entrar na instalação, o participante 
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enxerga apenas uma pequena quantidade de luz dessa projeção que vai se 

espalhando e se diluindo a cada camada de tela sobreposta ao longo da sala. 

  

 
Figura 26: Reprodução fotográfica do croqui com vista frontal do trabalho artístico Mirante, 

Lucas Castro, 2020-.   
 

A ambientação sonora é a mesma utilizada em Rotas #1, mas o que dispara os 

áudios não é mais a movimentação das mãos, mas a medição da tensão exercida em 

cada tela da instalação. Também é importante ressaltar que os vão presentes entre 

as telas diminuem suas proporções à medida em que o participante se dirige rumo à 

primeira tela em que ocorre a projeção.  

Tal espacialidade implica duas questões. Em primeiro lugar, conforme o 

participante adentra a instalação são liberados mais áudios, pois os vãos entre as 

telas vão diminuindo e a tensão estabelecida pelo contato com o corpo do participante 

aumenta. Vale ressaltar que a quantidade de áudios liberado também é afetada por 

qualquer cenário que proporcione um aumento dessas tensões, seja um maior número 

de pessoas na instalação ou a interação delas por meio de  movimentos contra as 

telas, gerando, assim, uma maior tensão. 
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Figura 27: Reprodução fotográfica do croqui com vista lateral do trabalho artístico Mirante, 

Lucas Castro, 2020-. 
 

A segunda questão referente à espacialidade das telas é que, ao final do trajeto, 

o vão entre a primeira tela em que a imagem é projetada e a anterior é tão pequeno 

que o participante não possui muito campo de visão. Assim, ele é forçado a se 

posicionar com o rosto rente à tela e não consegue visualizar a totalidade da imagem 

que se projeta ali. A ideia é que a instalação crie uma espécie de impasse e 

impossibilidade de visualização desse mirante. No início da instalação, possuímos um 

maior campo de visão, mas nesse momento conseguimos visualizar apenas uma 

baixa luminosidade devido às várias camadas de tela que a luz daquela projeção 

precisa atravessar para chegar àquele ponto. À medida que adentramos a instalação, 

as camadas de tela vão ficando menores e a imagem vai ganhando nitidez, mas nosso 

espaço entre elas fica cada vez mais restrito e nosso campo de visão vai diminuindo.  

Nessa instalação, nosso corpo é colocado em contato com essas telas de 

projeção, sendo ele o agente que dispara os áudios através do embate com esse 

espaço, de forma que, quando buscarmos uma melhor visualidade desse mirante – 

ao qual nunca chegamos a ter total acesso –, nossas outras sensorialidades, como o 

tato e a audição, vão sendo estimuladas. Assim como em Rotas #1, o ambiente sonoro 

estabelece movimentos de consonância e ressonância com a ambientação visual, 
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porém, nesse caso, essa ambientação visual se dá a partir das telas e da imagem 

projetada do Jardim das Maytreias.  

O último trabalho que gostaria de mencionar é o Rotas #2, o qual representa um 

segundo momento de abertura da pesquisa em torno dessas séries e consiste nesta 

dissertação que se enuncia nestas páginas.  

 
Figura 28: Reprodução fotográfica do croqui com a planta baixa do trabalho artístico 

Mirante, Lucas Castro, 2020-. 
 

É importante ressaltar que o trabalho Mirante ainda não está concluído, uma vez 

que ainda estou trabalhando nos códigos do software para melhorar a integração dos 

sensores de tensão com o programa, além de estar otimizando o software para que 

ele utilize um sistema de inteligência artificial com o intuito de responder melhor à 

interação entre a tensão exercida pelos corpos e a liberação dos áudios. Com a 

inteligência artificial, é possível treinar melhor o sistema para que ele responda de 

maneira adaptativa aos diferentes corpos que interagirem com o trabalho, uma vez 

que ele poderia fornecer uma maior ou menor elasticidade para liberação dos áudios 

de acordo com as estruturas dos corpos que adentrarem a instalação. 

Porém, não é apenas esse trabalho que não está completo. Como já ressaltado 

anteriormente, a dimensão do projeto é muito importante em minha produção, 

pensando o projeto aqui da mesma forma como interpreto os cadernos atribuídos a 

Lucas Odarres no capítulo 1, ou seja, não o enxergando como índice de uma obra 

ausente (FREIRE, 2006) devido à sua desmaterialização, mas como aquilo que 

transborda a obra e a coloca em constante estado de latência (GROYS, 2010). Não 

viso trabalhar apenas as possibilidades que os projetos têm de se efetivar enquanto 

produto ou objeto de arte, mas também com o potencial que possuem de propor 
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“novos mundos”, de contar novas histórias e sugerir novas possibilidades de relação 

com aquilo que nos cerca.  

Dessa forma, a desmaterialização e a dimensão do projeto está presente em 

vários momentos da enunciação de Odarres, demarcando tanto a natureza dos 

trabalhos atribuídos ao artista, que são discutidos em Os cadernos de Lucas Odarres, 

quanto a própria dimensão que esse caderno assume ao se tornar o único mediador 

de suas proposições.   

Mas não é só na produção de Odarres que tal premissa se faz presente. Nos 

trabalhos em que assumo explicitamente a minha autoria, também coloco o aspecto 

processual como um fazer imprescindível à produção, seja através da atualização de 

trabalhos já realizados para sua exposição em momento específicos, do 

reaproveitamento de códigos de programação e softwares que são adaptados para 

cada trabalho da série ou até mesmo pelo estabelecimento de momentos de abertura 

desta pesquisa ainda em processo (Rotas #1 e Rotas #2).  

Dessa maneira, a construção e enunciação de Odarres surgem como um projeto 

inacabado; sempre uma visão singular de um futuro que poderia ter sido, mas não o 

foi. Segundo Boris Groys: 

 
[...] um projeto não terminado, não executado ou mesmo inicialmente 
rejeitado é muito mais apropriado para demonstrar a natureza interna 
da vida como vida-no-projeto do que todos os projetos que foram 
aprovados e concluídos com sucesso. Tais projetos "fracassados" são 
os que mais claramente deslocam a atenção do resultado do projeto 
para a característica processual de sua realização, em última análise 
focando na subjetividade de seu autor. (GROYS, 2010, p. 9-10) 
 

Ao assumir a enunciação de Odarres como um projeto inacabado, cada trabalho 

da série, mesmo que tido como realizado, está sempre apto a alterações. O título Os 

cadernos de Lucas Odarres: -15º40’68.90’’S | - 47º20’69.10’’O já foi apenas Os 

cadernos de Lucas Odarres, tendo o complemento sido acrescentado para uma 

exposição; nesta dissertação, ele assume o título do capítulo 1. Mas não é apenas o 

título que pode ser alterado; parte dos textos foram atualizados e trazem questões 

mais amadurecidas da pesquisa. Além disso, a técnica de ocultação das imagens por 

intermédio de tecido translúcido que foi utilizada na versão física do livro, na versão 

digital desta dissertação foi substituída pela implementação dos QR Codes que 

transportam o leitor para páginas web contendo informações sobre os buritis que 

Odarres pretendia embalar.  
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Nesse mesmo sentido, surgem as Rotas, tidas como momentos de abertura de 

uma pesquisa ainda em desenvolvimento. Para cada uma delas são sobrepostos 

tempos distintos da pesquisa. Rotas #1 traz o livro Os cadernos de Lucas Odarres em 

embate com os sons de Mirante. Rotas #2 coloca o trabalho em relação a uma 

pesquisa mais ampla, que traz a questão da performatividade presente em trabalhos 

de outros artistas brasileiros, além de ampliar e demarcar uma contextualização 

histórica para o trabalho.  

A desmaterialização dos softwares utilizados sempre é tida como possibilidade 

de expansão e adequação da programação para outros ambientes. O código fonte 

construído para a destruição dos trabalhos de Lucas Odarres virou a base para a 

produção do software utilizado em Rotas #1, o qual se encontra, no momento em que 

estava sendo concluída esta dissertação, em fase de adaptação para implementação 

em Mirante. 

Em sua abordagem das extremidades, Christine Mello (2017) propõe a utilização 

de procedimentos conceituais como os da desconstrução, contaminação e 

compartilhamento para refletirmos sobre a produção contemporânea. Segundo a 

autora, “A contaminação diz respeito a procedimentos relacionados a encontros entre 

diferenças, entre macro e micropercepções, entre linguagens” (MELLO, 2017, p. 16).  

A contaminação é um recurso fundamental para os processos que envolvem a 

produção dos projetos citados, já que nessas proposições a desmaterialização é tida 

como potencial de contaminação e não como uma etapa necessária para se obter a 

materialidade de um objeto.  

Assim, cada vez que um trabalho é apresentado são realizadas modificações, 

sempre colocando em xeque algumas narrativas, sejam as oficiais da história da arte 

em Rotas #2, os aspectos que implicaram a construção do cerrado enquanto produto 

cultural em Os cadernos de Lucas Odarres ou as micronarrativas da minha 

experiência singular e as histórias contadas pelos meus amigos que aparecem nos 

áudios de Rotas #1 e de Mirante. 

Além disso, cada trabalho da série carrega em si questões abordadas em outros 

momentos, existindo uma autorreferencialidade que implica um lastro de 

contaminação entre todos os trabalhos, os quais sempre carregam em si questões 

presentes nos outros, porém atualizando-as e criando linguagens próprias. As 

imagens ofuscadas por um tecido no livro físico (Os cadernos de Lucas Odarres) se 

transformam em QR Codes na versão digital (Rotas #2), a Proposta M é repensada 
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na forma de uma instalação (Mirante), o movimento das mãos sobre o livro (Rotas #1) 

se transforma em um movimento de embate entre o corpo e as telas de proteção 

(Mirante) e os códigos dos softwares são constantemente adaptados e atualizados de 

acordo com a proposta de cada trabalho.  

Essa série de trabalhos também pode ser entendida como um projeto que surge 

contaminado pela presença de um outro, Lucas Odarres, que atua como ponto de 

partida para a formulação e execução de outros projetos, outros trabalhos e outras 

proposições que carregam em si algumas premissas desse artista, mas que também 

visam expandir as suas histórias e se contaminar constantemente por outras poéticas 

e outras narrativas.  
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Figuras 29 e 30: Reproduções fotográficas da visão inicial do trabalho artístico Mirante, 
Lucas Castro, 2020-. 
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Figuras 31 e 32: Reproduções fotográficas da visão do trabalho artístico Mirante, Lucas 
Castro, 2020-. 
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Figuras 33 e 34: Reproduções fotográficas da visão do trabalho artístico Mirante, Lucas 
Castro, 2020-. 
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Figuras 35, 36 e 37: Reproduções fotográficas da visão do trabalho artístico Mirante, Lucas 

Castro, 2020-. 
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3.2 <Os cadernos de Lucas Odarres> A abertura de narrativas e o 
compartilhamento de vivências <Rotas #1 e #2> 

 

Aqui, novamente, proponho uma aproximação entre meus procedimentos 

enquanto artista e os vetores conceituais das extremidades. Segundo Mello, o 

compartilhamento “ocorre onde há a transmutação, a partilha, de uma experiência em 

outra. [...] Criar espaços de compartilhamento implica criar comunidades. Significa a 

potência do colaborativo, em que a experiência é compartilhada em rede” (MELLO, 

2017, p. 16). 

Desde o início dessa série, a construção de espaços de alteridade se tornou um 

ponto chave da minha produção. O primeiro trabalho da série, Os cadernos de Lucas 

Odarres, consiste em um trabalho em que busco, através da escrita, desenvolver 

proposições conjuntas com outro artista, Lucas Odarres. Encarando o meu trabalho 

como uma espécie de tecedura, trago para sua trama minhas vivências pessoais ao 

mesmo tempo que apresento as poéticas desse segundo artista. Porém, o que surge 

desse conjunto não é uma proposição ou um fazer artístico unificado, mas sim duas 

poéticas que se relacionam ora em consonância, ora em ressonância.  

Como já ressaltado, Odarres surge em minha produção como uma espécie de 

heterônimo e persona performática, sendo por meio dele que enuncio as histórias que 

me posicionam enquanto sujeito. Porém, o que busco produzir a partir das tramas de 

sua história e das minhas vivências é uma espécie de adoção de uma visão em 

paralaxe. Para Zizec (2008, p. 32), “A definição padrão de paralaxe é: o deslocamento 

aparente de um objeto (mudança de sua posição em relação ao fundo) causado pela 

mudança do ponto de observação que permite nova linha de visão”. 

Tal conceito se torna imprescindível para a compreensão desta conjunção que 

ocorre entre nossas poéticas. Nessa relação que se estabelece no decorrer dessa 

tecedura, em alguns momentos desloco o meu lugar de fala para dar lugar à fala de 

Odares e, em outros, retorno ao meu lugar inicial para tratar do mesmo assunto, o 

Centro-Oeste brasileiro, elucidando as minhas proposições. Crio, assim, uma 

conjunção que se articula pela potência presente nesse espaço “entre”, nessa 

fronteira para a qual as duas poéticas se dirigem.  
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Figuras 38 e 39: Reproduções fotográficas das páginas 32, 33, 58 e 59 do livro Os cadernos 

de Lucas Odarres, Lucas Castro, 2019-. 
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É justamente nessa lacuna paraláctica, “no confronto de dois pontos de vista 

intimamente ligados entre os quais não é possível haver nenhum fundamento neutro 

comum” (ZIZEC, 2008, p. 15) que se estabelece o primeiro trabalho da série. 

Porém, se esse compartilhamento tem seu início por meio dessa persona 

performática, seu destino é sempre expandido para um outro. Nesse sentido, as 

narrativas e as vivências compartilhadas com meus amigos, que se materializam na 

pesquisa por meio dos áudios, transformam-se em estratégias e recurso 

imprescindível para a expansão desses compartilhamentos. Suas vivências 

adicionam uma multiplicidade de vozes para a série. 

Vale ressaltar que os áudios que contêm esses relatos não são fornecidos de 

forma arbitrária, já que sempre dependem da convocação de um outro para se fazer 

ecoar, seja pelo movimento das mãos folheando o livro (Rotas #1), seja pelo embate 

entre os corpos e a tela de proteção (Mirante). É apenas por meio da convocação e 

da ação do outro que os trabalhos se desdobram em outras narrativas. Pois é 

justamente nesse espaço entre, nessas lacunas paraláticas, que se encontra a 

potencialidade e a força do compartilhamento. É na convocação, na ativação do outro, 

no envolvimento e na afecção que tal procedimento se revela enquanto potência 

poética. 

 
3.3 < Rotas #1 e #2> As extremidades como lugar próprio do artista <Mirante> 

 

Gostaria de encerrar esta parte da pesquisa propondo uma última aproximação 

entre os vetores conceituais das extremidades e os processos de produção envolvidos 

nas poéticas dessa série. Para Mello: 

 
Os procedimentos desconstrutivos giram em torno da desmontagem 
de um significado para se obter outro. Evocam, em um primeiro 
momento, a negação de um estado e, em um segundo momento, a 
reversão, ressignificação e expansão de seus limites criativos. 
(MELLO, 2017, p. 14) 
 

Ainda segundo a autora, a desconstrução destaca os deslocamentos poéticos 

de um sentido a outro, também deslocando e expandindo os regimes de presença 

existentes em determinadas proposições. Esses regimes de presença são aspectos 

fundamentais para a performatividade de Odarres.  
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Em cada trabalho da série, busco estabelecer mais sentidos para as proposições 

desse artista e, simultaneamente, mais camadas de sentido para a minha própria 

poética. É importante ressaltar que, embora já tenha produzido outros trabalhos 

artísticos, é por meio dessa série que faz referência a Odarres que coloquei a minha 

produção artística em contato com o público e com os meus pares pela primeira vez. 

A escolha de me colocar como artista por intermédio de um outro, Odarres, parte 

dessa busca por uma alteridade e traz outro enfoque para um processo inerente à 

trajetória de qualquer artista que resolva se colocar enquanto tal: as relações. 

Essas relações dizem respeito tanto a lugares de uma macropolítica – museus, 

galerias, centro culturais e demais instituições do campo da arte – quanto a territórios 

relativos à micropolítica – as conversas com meus amigos, minhas relações de afeto 

e minhas colocações e singularidades enquanto sujeito. 

A opção por expor meus trabalhos em espaços destinados ao público, de trazê-

los para o ambiente institucional de uma universidade e as demais negociações que 

estabeleci com instituições do campo da arte demarcam a minha atuação no ambiente 

macro, sendo essas negociações intrínsecas à posição de qualquer artista. Porém, 

antes de partir para esses territórios, viso sempre iniciar minhas proposições a partir 

de um território micro. 

 

 
Figura 40: QR Code que leva ao vídeo contendo o trabalho artístico Mirante, Lucas Castro, 

2020-. 
 

No primeiro trabalho da série, parto de minhas vivências e da relação com um 

heterônimo para enunciar e refletir sobre as questões macropolíticas que resultaram 

na degradação dos produtos culturais advindos do espaço em que cresci: o Centro-
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Oeste. Em Rotas #1 e em Mirante, viso trazer para espaços institucionais tanto minhas 

proposições quanto aquelas presentes na fala de meus amigos, os quais ocupam 

outros lugares e estabeleceram outras relações com os espaços e ambientes com os 

quais dialogo em minhas proposições.  

Já em Rotas #2, para realizar a abertura de cada capítulo busquei partir de 

relatos singulares da minha vivência e do compartilhamento de experiências 

presentes nas narrativas que fazem alusão a momentos que me afetaram enquanto 

sujeito. Ao mesmo tempo, busco sempre sobrepor outros sentidos para esses pontos 

de partida, seja através da inclusão das narrativas de outros artistas, de outras 

histórias e de outros relatos ou mesmo pela permeabilidade existente entre os vários 

âmbitos de minha atuação na sociedade e pela minha condição e produção artística. 

Cabe destacar que, para Basbaum (2013), o artista-etc está justamente nesse lugar 

de fronteira e, por esse motivo, identifico-me com essa concepção.  

As proposições que traço enquanto artista partem, portanto, desse lugar 

fronteiriço e das relações que estabeleço enquanto artista, pesquisador, programador-

etc; das relações que estabeleço com a historiografia oficial, com os sistemas poéticos 

presentes em minha produção; da minha atuação como programador; e dos sentidos 

que minhas experiências ganham ao ser compartilhadas com meus amigos, familiares 

e demais interlocutores, gerando encontros e embates advindos das singularidades 

de cada vivência. 

De certo modo são essas relações entre os sentidos, a presença e as posições 

que ocupo nos diversos âmbitos da minha vida o que fomentam as minhas 

performatividades e deslocam minhas proposições artísticas. Parto da percepção de 

que uma formação artística se dá no espaço próprio do deslocamento, pois, a cada 

vez que me coloco em relação ao outro, com as multiplicidades que me cercam e com 

as relações que estabeleço nesse caminho, sinto-me capaz de me afirmar enquanto 

tal.  

As extremidades apresentam-se, assim, como o lugar próprio do artista, ou seja, 

o artista enquanto deslocamento, enquanto outro, enquanto projeto; enquanto aquele 

que atua na dimensão desmaterializada, propondo narrativas multidimensionais, 

atuando na produção de outras possibilidades e na germinação de novos mundos. 

Ou, quem sabe, o artista como mais um daqueles sujeitos que procuram adiar o fim 

do mundo. 
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CONDIDERAÇÕES FINAIS 
<Considerações> Corpo e performatividade: De que é capaz um corpo 
enquanto artista? </finais> 
 

A pergunta que abre estas considerações finais se faz presente em mim desde 

que resolvi me colocar como artista, embora apenas há pouco tempo eu tenha 

conseguido formulá-la. Em um livro de Deleuze baseado nos cursos que ele ministrou 

sobre a filosofia de Espinosa, li um trecho em que ele afirma que para esse filósofo “O 

que conta é: de que é capaz um corpo?” (DELEUZE, 2019, p. 52). Certo dia anotei 

essa pergunta em um caderno e fui me deitar para dormir; depois voltei a me levantar 

e escrevi uma segunda pergunta, logo após a primeira: “De que é capaz um corpo 

enquanto artista?” 

Obviamente não há apenas uma resposta para essa pergunta. De antemão ficam 

nítidas duas variáveis que podem ampliar consideravelmente nossa gama de 

respostas: a questão do artista e a problemática do corpo. Assim, a primeira variável 

parte da própria condição e definição do que consideramos como figura do artista. O 

artista não é um agente presente em todas as sociedades e culturas, tampouco a arte 

é a única forma de produção e elaboração simbólica de uma sociedade. É importante 

compreender que o sistema da arte surge como uma forma de garantia da 

manutenção dos privilégios nas mãos de um grupo dominante (BULHÕES, 2014). 

No caso da sociedade ocidental, a imposição da arte como principal forma de 

produção simbólica foi uma estratégia de apropriação e controle de capital cultural 

implementada na modernidade pelos colonizadores europeus como forma de 

perpetuar os seus interesses e privilégios “por meio da renovação constante dos 

signos de distinção” (BULHÕES, 2014). Assim, “o sistema da arte impôs uma 

hierarquização que legitimava simbolicamente o poder político e econômico de seus 

integrantes” (BULHÕES, 2014).   

E, mesmo considerando esse escopo limitado da sociedade ocidental, colonial e 

capitalista, perceberemos que ser um artista não significou a mesma coisa durante os 

diferentes períodos históricos. O artista já foi aquele indivíduo detentor do “ato criador”, 

o artista gênio das vanguardas históricas (FOSTER, 2017), e também já teve o seu 

fazer expandido com a noção de artista como produtor. Recentemente, considerando 

a definição de um artista contemporâneo brasileiro que se dedicou à reflexão sobre 

essa figura no sistema da arte, podemos pensar na concepção de “artista-etc” 

(BASBAUM, 2013). 
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Em tal concepção, determinado sujeito não é mais considerado artista e 

pesquisador, artista e professor, artista e programador. Como a distinção entre o fazer 

artístico e os demais fazeres mundanos passa a constituir um mesmo processo de 

construção do sujeito, abarcando suas multiplicidades e borrando as linhas limítrofes 

desses campos de produção, podemos pensar na figura de um artista-pesquisador, 

artista-professor, artista-programador-etc. 

Tal noção contesta a ideia do artista como um indivíduo isolado em sua criação 

e o traz para as multiplicidades e extremidades (MELLO, 2017) do que significa ser 

um artista, que também leva em consideração as outras experiências que envolvem 

estar presente em corpo ou ser um sujeito do mundo (mundano). Porém, como 

ressaltado anteriormente, não conseguimos pensar o artista isolado das demais 

instituições e agentes do sistema da arte. Quando pensamos nesse artista-etc, que 

está em contato com a multiplicidade de fazeres do mundo, fica mais nítida a 

importância de refletirmos sobre o campo da arte (BOURDIEU, 1996) em uma 

perspectiva de um campo social ampliado (BASBAUM, 2016). 

Desse modo, apreendemos que o entendimento do que representa ser um artista 

e da sua função diante do circuito da arte parte de uma investigação que também deve 

levar em consideração “os indivíduos e instituições que interagem com ele: críticos, 

marchands, museus, salões, galerias, revistas de arte etc” (BULHÕES, 2014). 

Também é fundamental a compreensão de que esse “conjunto de indivíduos e 

instituições, por sua vez, não age de forma autônoma; obras e eventos artísticos, bem 

como sua difusão e seu consumo, estão intimamente relacionados com as condições 

econômicas, sociais, políticas e culturais do meio em que atuam, isto é, com o 

processo histórico do qual participam de maneira específica e no qual se transformam” 

(BULHÕES, 2014). 

Aqui não vou discutir os processos históricos que resultaram nas transformações 

do artista no que ele é hoje, até porque parto do pressuposto de que esta não pode 

ser uma definição generalizante. A reflexão que busco parte das implicações que o 

nosso contexto sociopolítico e econômico atual imprime nas especificidades e 

singularidades do que se apresenta a nós como sendo o artista-etc. Em outras 

palavras, como o neoliberalismo se impõe a esse modo de pensar e fazer artístico.  

É importante ressaltar que o conceito de artista-etc foi proposto por um artista-

pesquisador-etc atuante em um país ao qual foram impostas as lógicas colonizadoras 

da modernidade, existindo na concepção do próprio termo uma postura política que 
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visa repensar as lógicas hegemônicas a partir de uma produção realizada em um país 

tido como periférico: o Brasil.  

Segundo o autor Ricardo Basbaum, mesmo partindo de uma perspectiva 

colonizadora, o lugar da obra de arte no mundo ocidental tem sido aquele que 

desnaturaliza e desestabiliza as relações do capital. Porém, dado que a lógica colonial 

ainda persiste na contemporaneidade e reverbera em nossas relações cotidianas, é 

importante entender como o sistema colonial-capitalístico (ROLNIK, 2018) atua 

constantemente perante as artes e os artistas no intuito de reiterar e normalizar as 

mesmas lógicas de apropriação e controle impostas pelos colonizadores na 

modernidade. 

Hans Abbing (2002) ressalta que a contemporaneidade é marcada por um 

crescente processo de pauperização do artista, que se deve em grande parte à recusa 

que as artes visuais tendem a ter quando convocadas a pensar em sua relação de 

inserção econômica. Tal postura fortalece os polos hegemônicos, os quais, desde a 

expansão neoliberal da década de 1970, vêm consolidando a privatização e 

internacionalização de suas instituições culturais como forma de demarcação 

territorial e política (WU, 2006).  

Esse movimento se valeu, em grande parte, da realização de grandes 

exposições que optaram pela criação de eventos de caráter espetacular e pautaram-

se pela supervalorização dos nomes de alguns poucos artistas como forma de inflar 

os preços dos trabalhos de arte. Também é importante ressaltar que tal postura, que 

privilegiou alguns artistas em detrimento de outros, reverberou em corpos com 

caraterísticas singulares: o dos artistas europeus e norte-americanos do sexo 

masculino, brancos, heterossexuais e cisgêneros. 

Assim, se quando Basbaum (2013) traz a noção de artista-etc para definir o fazer 

do artista contemporâneo ele ressalta ser fundamental que o fazer artístico realize 

uma “investigação em curso em torno do lugar do artista e suas atribuições, limites e 

linhas de fuga” (BASBAUM, 2013, p. 74), faz-se importante entender que ao mesmo 

tempo que a posição do artista-etc traz deslocamentos e potências que o 

reposicionam nas linhas limítrofes, nas extremidades, tal demanda também é 

expropriada pelo neoliberalismo que se alimenta da própria subjetividade do artista, 

esgotando sua força vital (ROLNIK, 2018, p. 32) e levando essa prática ao extremo da 

exploração para geração de capital.  
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No atual estágio do capitalismo, a problemática se dá a partir de um contexto em 

que o artista-etc deixa de possuir sua função de artista como possibilidade provedora 

de um sustento e vira mais etc do que artista, quando toda uma classe é enquadrada 

na lógica neoliberal de precarização do trabalho e exploração da força de produção, 

ou seja, quando o artista dedica seu tempo a tudo, menos a ser artista. 

 

........................................ 

 

Recentemente, fui selecionado para um curso de uma instituição cultural de São 

Paulo. No momento da inscrição para pleitear a vaga, fui indagado sobre qual é a 

minha relação com a arte. Respondi que, vindo de uma formação inicial em outra área, 

comecei a me interessar pela arte por visualizar nela a possibilidade de uma 

construção de saberes e fazeres contra-hegemônicos, em outras palavras, a arte me 

interessa pela possibilidade de efetivação de uma política contracolonial. 

Dado que, como relatado anteriormente, a arte surge como um meio de 

manutenção dos privilégios de uma elite colonial, e o artista, nesse contexto, serve 

tanto como uma forma de aquecimento do mercado, quanto como mão de obra a ser 

expropriada, fica a questão: como pensar em uma produção artística que de fato seja 

contracolonial e atue na desestabilização das normas do capital? E, no meu caso 

singular, por que mesmo ciente de todo esse contexto eu ainda insisto em ser artista? 

A resposta para esses questionamentos me parece estar justamente na segunda 

variável que surge a partir da questão que proponho no início deste texto: a parte que 

se refere ao corpo. As concepções de corpo também são diversas e não se limitam a 

uma única noção, variando de acordo com as diferentes sociedades, culturas e 

períodos históricos. Como neste texto estou formulando questões que permeiam o 

meu corpo e a minha vivência, é importante ressaltar que, assim como na concepção 

de artista que apresentei anteriormente, também parto de uma concepção ocidental e 

singular de entendimento de corpo, a qual dialoga com a teoria queer. 

Como corpos e identidades são múltiplos, para abordar tal multiplicidade também 

trarei para essa argumentação a noção de interseccionalidade de categorias e 

experiências que formam o sujeito (PISCITELI, 2008). Segundo Adriana Pisciteli, o 

conceito de interseccionalidade ganhou força na década de 1990, sendo que:  
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No debate internacional, o final da década de 1990 está marcado pela 
emergência de categorias que aludem à multiplicidade de 
diferenciações que, articulando-se a gênero, permeiam o social. São 
as categorias de articulação e as interseccionalidades 
(intersectionalities). (PISCITELI, 2008, p. 263)  
 

Em um campo social ampliado, podemos pensar a interseccionalidade como a 

aglutinação de categorias sociais que se inter-relacionam sem se sobrepor ou 

estabelecer determinada hierarquização de importância e que atuam na formação 

identitária de determinado sujeito, ou seja, na criação de corpos.  

É justamente por meio da lógica colonial que se reforça uma sociedade que 

exerce uma regulamentação binária e impõe possibilidades limitadas ao corpo. De tal 

modo que, partindo da hipótese de que é o corpo que possibilita ao artista estabelecer 

uma prática contracolonial, parece-me fundamental que para estabelecimento dessa 

prática o corpo também o seja. Mas, afinal, o que implica ser contracolonial?  

Segundo Antônio Bispo dos Santos, podemos: 

 
[…] compreender por colonização todos os processos etnocêntricos 
de invasão, expropriação, etnocídio, subjugação e até de substituição 
de uma cultura pela outra, independentemente do território físico 
geográfico em que essa cultura se encontra. (SANTOS, 2015, p. 47-
48).  
 

Já a contracolonização deriva de “todos os processos de resistência e de luta 

em defesa dos territórios dos povos contra colonizadores, os símbolos, as 

significações e os modos de vida praticados nesses territórios” (SANTOS, 2015, p. 48). 

Se a binariedade é uma imposição dos colonizadores que perpetua até hoje padrões 

corporais e limita as possibilidades de existência de um corpo-identidade, ser 

contracolonial e negar essa imposição implica a construção de múltiplas identidades 

e, consequentemente, de variadas possibilidades e performatividades dos nossos 

corpos.  

Fugir desses padrões e dessas normalizações, que já são impostas aos nossos 

corpos antes mesmo deles chegarem ao mundo, não é tarefa fácil e é justamente 

como forma de pensar em estratégias de fuga e contraposição dessa lógica que quero 

explorar outro conceito: “lugar de fala”.   

Djamila Ribeiro é uma filosofa e ativista do feminismo negro que se dedicou à 

discussão desse conceito (2019). Amparada por uma noção foucaultiana de discurso, 

ela salienta que o lugar de fala não é um lugar construído por experiências individuais, 



107 
 

e sim por um locus social que se dá na coletividade, um local que nos permite refletir 

sobre as hierarquias sociais, as questões de desigualdade, classe, raça, sexualidade 

e gênero. Ainda segundo a autora, quando pensamos em movimentos realizados por 

grupos que representam minorias de direito (como no caso do feminismo negro):  

 
Nossa hipótese é a de que, a partir da teoria do ponto de vista 
feminista, é possível falar de lugar de fala. Ao reivindicar os diferentes 
pontos de análise e a afirmação de que um dos objetos do feminismo 
negro é marcar o lugar de fala de quem o propõe, percebemos que 
essa marcação se torna necessária para entendermos realidades que 
foram consideradas implícitas dentro da normatização hegemônica. 
(RIBEIRO, 2019, p.59)  
 

Dessa forma, se o locus que ocupamos socialmente nos proporciona 

experiências distintas e perspectivas diversas, o lugar de fala pode ser tido como um 

instrumento que nos permite questionar a legitimidade que é conferida àqueles 

sujeitos e àqueles corpos pertencentes aos grupos instaurados no poder.  

Quando pensamos sobre as condições dos grupos minoritários que são 

constantemente silenciados, reconhecer e respeitar o seu lugar de fala é atuar no 

dissenso, ir em direção a uma desestabilização da norma. É, portanto, uma ação nas 

extremidades, desconstrutiva, contra-hegemônica e contracolonial, na medida em que 

nos permite ressignificar possibilidades de existência e presentificação de corpos que 

confrontem o discurso dominante a partir da afirmação de outras referências e de 

outras geografias (RIBEIRO, 2019).   

Se somos compostos de uma multiplicidade de categorias, é justamente o lugar 

de fala o que nos permite entender o que cada uma delas nos possibilita enquanto 

experiência, vivência e locus social. Porém, como ressalto pela noção de 

interseccionalidade, esse locus não é único. O meu corpo, por exemplo, em algumas 

categorias representa a norma e ocupa lugares de privilégios. Em outros aspectos, é 

marginalizado e, a partir disso, são negados a mim direitos e possibilidades de 

existência. Pensando nas práticas contracoloniais, posso pensar que a cada 

construção e desconstrução de corpo em que me coloco contra a norma, contra a 

imposição binária ou quando reforço identidades outras que não aquelas aceitas pelo 

colonizador, estou atuando nas extremidades, adotando uma postura contracolonial. 

 

................................. 
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Então, afinal, de que é capaz um corpo? Entre os temas abordados por Deleuze 

ao expor tal questionamento de Espinosa, encontramos uma discussão referente ao 

conceito de afeto e afecção. Nesses cursos, Deleuze afirma que: “Todo modo de 

pensamento enquanto não representativo será chamado afeto” (DELEUZE, 2009, p. 

35). Há, assim, uma noção de afeto como aquilo que está situado entre as ideias. Algo 

que depende delas para existir, mas que constitui uma manifestação diferente, uma 

vez que se manifesta nos diversos regimes de presença e nas performatividades do 

corpo. Para Espinosa, o afeto é responsável pela variação contínua da força de existir 

ou da potência de agir.  

O afeto está também diretamente ligado aos conceitos de alegria e tristeza em 

sua filosofia. Assim, quando determinado afeto nos provoca alegria, experimentamos 

um aumento da nossa potência de agir. Já quando determinado afeto nos provoca 

tristeza, ocorre uma diminuição dessa potência.  

A afecção, por outro lado, seria um “modo de pensar que representa uma 

afecção no corpo” (DELEUZE, 2009, p. 44). Segundo Deleuze (2009, p. 44): “uma 

afecção é: o estado de um corpo enquanto sofre a ação de um outro corpo”, estando 

também relacionada com os conceitos de alegria e tristeza. Dessa forma, poderíamos 

pensar em uma afecção de primeiro tipo em que o que estaria em questão seria “a 

ideia de um efeito que se concilia ou que favorece minha própria relação 

característica” (DELEUZE, 2009, p. 51) enquanto sujeito e está diretamente 

relacionada à alegria. Já na afecção de segundo tipo temos “a ideia de um efeito que 

compromete ou destrói minha própria relação característica” (DELEUZE, 2009, p. 51) 

e está relacionada à tristeza.  

Deleuze também afirma que, na concepção de Espinosa, “um corpo deve ser 

definido pelo conjunto das relações que o compõem, ou, o que vem a ser exatamente 

o mesmo, pelo seu poder de ser afetado” (DELEUZE, 2009, p. 52) e pondera que o 

“affectus (afeto) é então a variação contínua da força de existir de alguém, enquanto 

esta variação é determinada pelas ideias que ele tem” (DELEUZE, 2009, p. 42).  

Em diálogo com essas questões trazidas nas leituras de Deleuze sobre 

Espinosa, a psicanalista e pesquisadora brasileira Suely Rolnik afirma que “se a base 

da economia capitalista é a exploração da força de trabalho e da cooperação 

intrínseca à produção para delas extrair mais valia” (ROLNIK, 2018, p. 32), ao longo 

dos últimos cinco séculos o capitalismo se modificou e atualmente, em sua nova 

versão, “é da própria vida que o capital se apropria” (ROLNIK, 2018, p. 32). Assim, 
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segundo a autora: “a fonte da qual o regime extrai sua força não é mais apenas 

econômica, mas também intrínseca e indissociavelmente cultural e subjetiva […]” 

(ROLNIK, 2018, p. 32).  

Tal regime é o responsável pela instauração de uma política de inconsciente 

dominante, à qual Rolnik irá denominar “inconsciente colonial-capitalístico” (2018), 

sendo ela responsável por efetivar um abuso da força vital de criação e cooperação. 

A insurgência, nesse cenário, ocorre ao sustentarmos a tensão que nos desestabiliza 

até que atinjamos o tempo necessário para a germinação de novos mundos. Se, na 

macropolítica, a luta contra o capital diz respeito à contestação de todo um campo 

institucional estruturado pelo sistema capitalista, na esfera da micropolítica, 

adentramos questões que se tecem em processos de alteridade e na coletividade.  

Desse modo, Rolnik traz para sua concepção a ideia de uma micropolítica ativa 

que carrega em si a potência do vivido como força vital, uma noção que está em 

diálogo com a filosofia de Espinosa apresentada por Deleuze. As concepções de afeto 

e afecção também são fundamentais para a consolidação dessa forma de 

micropolítica, pois, por meio desse lugar social, podemos observar a possibilidade de 

uma insurgência que se estabelece numa “micropolítica de uma vida, individual ou 

coletiva, que logra reapropriar-se de sua potência e, com ela, driblar o poder do 

inconsciente colonial-capitalístico que a expropria” (ROLNIK, 2018, p. 51). 

É justamente através da micropolítica ativa e da criação de novas possibilidades 

de um corpo-identidade-mundo que presenciamos um corpo capaz de gerar afecção 

e alegria, acionando outros corpos, outras presenças, outras performatividades e 

criando relações que ampliam a força de agir do sujeito, adentrando questões que se 

tecem na coletividade e se estabelecem por meio da ressignificação performativa dos 

corpos e das identidades.  

 

........................................ 

 

E de que é capaz um corpo enquanto artista? Talvez seja essa a principal 

pergunta que percorre este trabalho, de tal forma que o que se apresentou antes deste 

texto final foi um conjunto de fragmentos e investigações em torno dessa questão. O 

pressuposto aqui é o de que o corpo pode muito, e que as suas possibilidades de 

produção de presença se ampliam quando esse se coloca enquanto artista. 
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Embora essa seja a questão principal que percorre este trabalho, é importante 

ressaltar que ele não pretende respondê-la. Qualquer resposta a essa pergunta seria 

de alguma forma generalista e totalizante, visto que não existe um corpo pré-definido 

e tampouco uma categoria fixa do que se poderia considerar artista.  

Essa pergunta ecoa nesta dissertação como uma questão que provoca ações e 

deslocamentos, uma vez que, para respondê-la, necessitamos produzir 

performatividades daquilo que consideramos corpo e da própria figura do artista. 

Assim, partindo da necessidade de lidar com essa questão que me atravessa há tanto 

tempo, o que se constitui neste trabalho é uma série de movimentos em que busco 

deslocar o meu corpo e a minha atuação enquanto artista para lugares de fronteira, 

pois, como ressalta Butler ao se apropriar de algumas reflexões de Mary Douglas, 

“uma apropriação pós-estruturalista de sua opinião poderia compreender as fronteiras 

do corpo como os limites do socialmente hegemônico” (BUTLER, 2018, p. 227). Ou, 

no nosso caso, do limite do socialmente colonizador. 

Também é importante ressaltar que o meu corpo, enquanto pessoa branca, 

atende a norma e o meu lugar de fala enquanto sujeito da branquitude, que vem de 

um lugar de privilégio. Mas cada corpo é uma multiplicidade em si, e as 

interseccionalidades e categorias que formam a nossa identidade são muitas. 

Enquanto pessoa de gênero fluido, sou marginalizada. O que quero trazer com isso é 

a perspectiva de que não existe um corpo colonial ou contracolonial, e sim categorias 

e formas de performatividades de um corpo-identidade, sendo justamente a postura 

desse corpo em relação à norma e à forma como ele busca se colocar em presença 

frente ao que lhe é imposto o que me parece demarcar ou não uma postura 

contracolonial. 

Assim, embora não seja o objetivo deste trabalho formular uma resposta para 

essa pergunta, o que posso dizer é que o que meu corpo busca enquanto artista é a 

adoção de uma postura contracolonial, enxergando nas potências do afeto e afecção 

a possibilidade de criação de outros corpos-identidade-mundo que possam 

desestabilizar a norma. Atuando nas extremidades e tendo os regismes de presença 

como estratégia para a produção de pequenos abalos e desorientações naquilo que 

me é imposto pelo sistema colonial capitalista.  
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Figuras 41 e 42: Fotografias do ateliê contendo o protótipo do trabalho artístico Mirante, 
Lucas Castro, 2021. 
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