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RESUMO: Rompendo com os circuitos oficiais das galerias e museus, a arte postal anuncia 
uma nova forma de circulação do trabalho artístico, que enfatiza acima de tudo o aspecto 
coletivo. Nos anos 60 e 70, o uso dos correios como um meio tático no campo da arte está 
relacionado à apropriação dos meios de comunicação por parte das manifestações artísticas 
do período –um período no qual a criação de redes e a comunicação passam a ser 
fundamentais. O objetivo da arte postal é romper com o fluxo unidirecional emissor-receptor 
dos meios de comunicação de massa, através da participação ativa do espectador na obra, 
socializando a autoria e diluindo as fronteiras que separam artista e público. Nesta pesquisa 
foram analisadas publicações e declarações dos artistas postais para entender suas 
conexões e estratégias de comunicação, especialmente no contexto latino-americano. 
 
Palavras-chave: arte postal, redes, comunicação, história da arte, América Latina 
 
 
ABSTRACT: Breaking away from the official circuits of art galleries and museums, mail art 
heralds a new era for the circulation of artistic work, which focuses primarily on the collective. 
The use of mail in the 1960s and 1970s as a tactical instrument in the field of art relates to 
the appropriation of the means of communication by the period’s artistic manifestations – a 
period in which establishing networks and communicating were crucial cultural elements. In 
so doing, mail art democratizes art. Unfortunately, there are few academic studies about mail 
art, probably because that field of study is obdurately complex, the information is difficult to 
obtain. The documents and works were frequently intend as ephemera. In this research we 
analyse in depth mail artists’ publications and interviews to understand their communicational 

connections and strategies, particularly in the field of Latin America. 
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Arte postal ou mailart é a circulação, através do sistema postal, das mais diferentes 

propostas estéticas. Funciona através de uma rede de artistas na qual o principal 

objetivo não é a exibição da produção artística, mas sim a comunicação e o 

intercâmbio de ideias. Sob esta perspectiva, o enfoque da arte postal está, portanto, 

centrado no processo, nas relações que se estabelecem nesta rede, e não no objeto 

artístico.  

A arte postal conecta-se com diferentes manifestações artísticas da história da arte, 

tanto pelo uso do correio como pela prática coletiva: as primeiras vanguardas do 

século XX, os novos realistas, os artistas Fluxus e a arte conceitual, para citar os 

mais destacados. No entanto, a arte postal enquadra-se como uma das inúmeras 
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propostas do conceitualismo, cuja ênfase encontra-se na ideia, no processo, na 

desmaterialização e efemeridade da arte.  

Grande parte da bibliografia que trata da história da arte postal considera que a arte 

postal latino-americana têm um caráter diferenciado em relação às produções das 

demais regiões geoculturais, apresentando-se como politicamente comprometida. 

Sob a perspectiva da teoria do conceitualismo ideológico de Marchán Fiz (1972), 

através do estudo das motivações dos artistas postais, desenvolveu-se uma 

pesquisa doutoral com o objetivo de averiguar se a repercussão do sistema político 

ditatorial influenciou tanto a arte e a cultura a ponto de que se possa considerar a 

arte postal latino-americana como distinta do resto do mundo. Neste sentido, a 

decisão foi dar prioridade ao artista-autor de arte postal, a fim de determinar qual é a 

figura do artista postal e porque motivos participa ou participou da rede. 

Questionando os estereótipos 

Em grande parte dos textos revisados os autores diferenciam o conceitualismo 

latino-americano dos anos sessenta e setenta por seu caráter político-ideológico 

acentuado, vinculando-o diretamente ao contexto político do momento 

(CAMNITZER, 1997, 2009; FREIRE, 1999, 2006; MARCHÁN FIZ, 1994; OSBORNE, 

2002 Y WOOD, 2002). Esta categorização resulta em uma visão nacionalista do 

conceitualismo, distinta daquela mais internacionalista defendida por Lippard (2004) 

e Marzona (2005), que associam as etiquetas “ideológica” ou “política” a contexto 

bem específicos.  

A pesquisadora Zanna Gilbert (2009) chama a atenção para os riscos do uso da 

etiqueta “conceitualismo ideológico” e defende que restringir o conceitualismo latino-

americana aos aspectos políticos-ideológicos dos anos 60 e 70 pode resultar em 

uma leitura limitada e estereotipada dessa produção artística. Esta categorização, 

para Gilbert, pode estabelecer uma visão da arte latino-americana como 

“melancólica, violenta e instável”, ou seja, o perfeito “outro” em oposição às 

“democráticas  e estáveis” América do Norte e Europa, reafirmando preconceitos. Ao 

mesmo tempo, a pesquisadora também sinaliza como problema o uso da etiqueta 

“conceitualismo ideológico” o risco de restringir o conteúdo ideológico a uma 
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iconografia direta, na qual se sobrestima o conteúdo em detrimento da forma, 

anulando a possível ambiguidade entre forma e ideia que apresentam muitas 

produções artísticas, acarretando numa possível simplificação de leitura. 

Ao relacionar as perspectivas teóricas sobre a arte conceitual e do conceitualismo 

latino-americano não só é possível verificar a tendência geral a nacionalizar e definir 

estas manifestações artísticas como político-ideológicas, assim como demonstra a 

importância que a exposição Global Conceptualism representa para a discussão, 

visto que a mesma trouxe à tona uma visão esclarecedora e sintética, sem cair nos 

estereótipos das etiquetas deterministas e generalizantes. 

No que diz respeito à arte postal, esta teve um papel bastante relevante no contexto 

dos estados totalitários, uma vez que a emissão e recepção de mensagens artísticos 

deixavam de estar vinculados exclusivamente aos espaços privilegiados das 

instituições oficiais, como galerias e museus, passando a ocupar artisticamente os 

interstícios da trama social através da utilização do serviço postal, de espaços 

alternativos e do ambiente doméstico e privado. A atuação em redes de intercâmbio 

alternativas confere às operações de arte postal um status de coletividade, que, 

naquele momento, funcionavam subversivamente como uma guerrilha subterrânea e 

rizomática de ideias e conceitos ético-estéticos. A rede de arte postal convertia-se 

então em um lugar de associações temporárias nas quais arte e política 

encontravam-se. Porém, é possível afirmar que a arte postal latino-americana têm 

um caráter político-ideológico marcado, que a diferencia das demais sem cair em em 

estereótipos? E mais, é possível escrever uma história descentralizada da arte 

postal de forma que se apague a dicotomia centro-periferia? 

Analisar a história da arte postal latino-americana, sob uma perspectiva 

descentralizada que vá do local ao global, e vice-versa, destacando as suas 

particularidades e ressaltando as suas conexões com o movimento internacional de 

arte postal foi o principal desafio colocado pela pesquisa de doutoramento em 

História da Arte desenvolvida pela Universidad de Barcelona, em que parte dos 

resultados apresentam-se neste artigo.  

Metodologia 
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De acordo com Michael Lumb (1997), em sua dissertação de mestrado, a arte postal 

é uma “escultura social”, de maneira que em sua estrutura a imaterialidade da rede é 

mais relevante do que a materialidade que circula por ela. Sob esta perspectiva, os 

nós da rede –ou seja, os artistas postais– são os elementos essenciais para o 

entendimento da própria rede.  

Neste sentido, para poder ser realizada uma aproximação do perfil do artista postal 

decidiu-se analisar duas fontes diferentes de dados. Uma delas foi a rede social 

virtual da International Union of Mail-Artists – IOUMA (Grupo-1), em que os dados de 

mais de três mil membros estão disponíveis na Internet. A outra fonte de dados foi a 

aplicação de um questionário on-line respondido por uma centena de artistas postais 

(Grupo-2) e que foi realizado com a intenção de aprofundar questões pertinentes a 

esta investigação. A análise destes dados possibilitou que se traçasse um perfil 

aproximado das pessoas que participam da rede de arte postal. 

A motivação de participação latino-americana na International Union of Mail-

Artists – IOUMA (Grupo-1) 

A União Internacional dos Artistas Postais (IOUMA) foi criada em 1988 pelo artista 

postal holandês Rudd Janssen. De acordo com seu próprio criador (Janssen, 2008), 

esta comunidade começou como uma brincadeira, no entanto, alguns dos artistas 

postais desejavam que se tornasse realidade, o que de fato conseguiram, posto que 

atualmente esta associação é mencionada nos currículos dos artistas participantes, 

sua logomarca é utilizada nas suas páginas web, envios ou publicações, participam 

dos grupos de discussão e dos projetos ou convocatórios propostos por seus 

membros. 

As atividades de IOUMA iniciaram na rede postal e rapidamente expandiram-se para 

a rede digital. Em 2002, foi criado um grupo de discussão através da ferramenta 

Yahoo Groups (http://groups.yahoo.com/group/iuoma/) que atualmente conta com 

mais de meio milhar de inscritos. Posteriormente, em 2008, através da plataforma 

Ning para a criação de redes sociais, foi criada a comunidade virtual de IOUMA 

(http://iuoma-network.ning.com) que, atualmente, tem mais de dois mil participantes. 
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Para se inscrever nessa rede social, algumas informações são solicitadas tais como 

país de procedência, gênero, início da participação na rede de arte postal, motivação 

desta participação, entre outros dados pessoais como endereço postal e eletrônico, 

página web, etc. Apesar de que a resposta da maioria destes itens não ser 

obrigatória, a grande maioria dos afiliados disponibilizaram esta informação, de 

forma que foi possível realizar a análise que embasa a presente pesquisa. 

Em relação a América Latina, a participação dos 2000 integrantes IOUMA 

analisados foi de 199 (9,83% do total de integrantes). Destes, somente 19 não 

responderam sua motivação em participar da rede de arte correio. Por tanto, foram 

180 declarações analisadas. Para esta região as categorias de análise Network (69), 

Produção Artística (64) e Expressão Utópica (59) foram as mais significativas. As 

categorias Prazer (38) e Interesse Ocasional (37) apresentaram-se como menos 

expressividade que as anteriores. No entanto, foram as categorias Atividade 

Profissional (22) e Sistema Postal (11) as menos significativas de todas. Foi muito 

interessante observar que o padrão de ocorrências  para América Latina foi muito 

similar ao padrão europeu. 

Taxonomias para a arte postal latino-americana (Grupo-2) 

Para facilitar a visualização das características apresentadas por cada um dos 

artistas postais latino-americanos entrevistados, foram criadas taxonomias, nas 

quais pode-se comparar e analisar os distintos parâmetros estudados. 

Nesse sentido, para uma melhor visualização da relação entre o contexto geopolítico 

e a atitude/intenção dos entrevistados, criou-se a “Taxonomia Contextual e 

Atitudinal”. Através dessa relação, foi possível observar quais artistas postais 

produziram na época das ditadura militares e se tiveram ou não seu trabalho 

censurado; além disso, verificou-se como estes artistas classificam, de maneira 

geral, sua atitude/intenção enquanto participante da rede de arte postal. Dos 27 

entrevistados, 12 disseram ter uma intenção Artística, 10 Comunicativa e somente 5 

Ativista. Não obstante, se relacionamos a atitude/intenção com o contexto 

geopolítico vemos que não existe uma relação direta entre uma postura mais 
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marcadamente ideológica (Ativista) e o fato de produzir sob um regime totalitário, 

sob esta perspectiva, somente 3 entrevistados demonstraram esta relação. 

A relação entre intenção dos entrevistados e as temáticas mais recorrentes também 

trazem uma interessante perspectiva, que resultou na “Taxonomia Temática e 

Atitudinal”. Observou-se que todos os artistas que afirmaram sua intenção como 

Ativista, também responderam a temática Ideológica como algo recorrente nas suas 

produções, e, portanto, foram coerente com a sua intenção, demonstrando que 

estão comprometidos com questões políticas, sociais, culturais e ecológicas. Por 

outro lado, um número significativo de entrevistados que também apontaram a 

temática Ideológica em suas respostas, assumiram como atitude/intenção as opções 

Artística ou Comunicativa, corroborando assim a ideia de que as propostas de 

muitos entrevistados estão sempre embasadas por um posicionamento ideológico, 

mesmo não assumindo uma postura claramente ativista.  

A “Taxonomia Contextual e Estratégica” foi elaborada a partir das fases da arte 

postal relacionadas aos dispositivos mais utilizados em cada uma delas. Nessa 

análise, observou-se que os cartões-postais são os dispositivos mais utilizados em 

todas as fases, sendo que apenas três entrevistados não as sinalizaram em suas 

respostas.  Por outro lado, a poesia visual, os carimbos e selos de artistas –que 

também são dispositivos bastante utilizados– predominam nas quatro primeiras 

fases, tendo o seu uso declinado na última fase. Os zines, por outro lado, aparecem 

somente nas duas últimas fases; enquanto que os ready-mades apenas são 

mencionados na última fase e a arte xerox nas Fases III e IV. Cabe destacar, no 

entanto, que estes três dispositivos são pouco frequentes nas respostas. 

A relação que pode-se estabelecer entre as fases da arte postal e a motivação em 

participar da rede pelos artistas postais latino-americanos foi demonstrada na 

“Taxonomia Contextual e Motivacional”. Observou-se que para a grande maioria 

destes artistas, independente da fase de entrada na rede, as principais motivações 

em participar foram as categorias Expressão Utópica e Network. A categoria 

Produção Artística, apesar de ter menos expressividade, também está distribuída 

por todas as fases. Por outro lado, as categorias Interesse Ocasional e Prazer, são 

categorias que começam a ser observadas a partir da terceira fase de entrada na 
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rede. Não obstante, a categoria Sistema Postal, que aparece em poucas respostas é 

uma motivação que aparece apenas nas fases III e IV. 

Conclusões 

A principal inquietude que motivou esta investigação foi a questão encontrada na 

bibliografia de que a arte postal latino-americana diferenciava-se das demais por seu 

caráter marcadamente político-ideológico. Esta relação direta entre arte e contexto 

político mostrava-se demasiado taxativa para definir uma prática tão múltipla tanto 

em sujeitos como em dispositivos. Neste sentido, a linha inicial do estudo foi primeiro 

averiguar a bibliografia, para buscar as referências teóricas e históricas, tanto as que 

apoiavam como as que contradiziam esta hipótese, para depois analisar 

especificamente os sujeitos desta prática com a finalidade de entender sua 

concepção e posição diante da arte postal. 

A análise do corpus da pesquisa não só permitiu conhecer quem são os artistas que 

participam da rede de arte postal, como também possibilitou o conhecimento de 

suas motivações em participar. Por outro lado, esta análise também permitiu 

comprovar de que maneira caracteriza-se a arte postal latino-americana e se esta 

realmente diferencia-se da norte-americana ou da europeia. Neste sentido, pode-se 

concluir que realmente o contexto político, em especial dos regimes ditatoriais, pode 

ter influído em alguns pontos da rede de arte postal, especificamente em alguns de 

seus artistas ou dispositivos, apesar de que seria uma generalização demasiado 

arriscada para caracterizar a todo um coletivo e a uma prática que se estendeu tanto 

no tempo. 
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