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RESUMO: Pretende-se abordar um processo de criação coletiva através de uma reflexão 
sobre Refluxo,  uma instalação coletiva, realizada em 2013, com um grupo de alunos de 
Artes Visuais da Universidade Federal do Espírito Santo, em Vitória, Brasil. O intuito é 
propor uma metodologia  para contextos de formação em arte contemporânea. O artigo 
apoia-se em depoimentos de participantes na criação dessa obra, bem como de autores que 
se dedicam a arte contemporânea e as suas metodologias de ensino. 
 
Palavra chave: coletivo, ficção, arte contemporânea, arte e educação  
 
 
ABSTRACT: The text presents a process of collective creation through a reflection on 
Refluxo, a collective installation, performed in 2013, with a group of Visual Arts students from 
the Federal University of Espírito Santo, Vitória, Brazil. One aims to propose a methodology 
for educational contexts in Contemporary Art. The article relies on testimonials from 
participants in the creation of a work and on authors who are dedicated to the contemporary 
art and its educational methodologies.   
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INTRODUÇÃO: 

Este artigo pretende refletir sobre um processo de criação coletiva de uma obra 

denominada Refluxo, uma instalação realizada no segundo semestre de 2013, com 

um grupo de alunos1 iniciantes da graduação em Artes Visuais da Universidade 

Federal do Espírito Santo, em Vitória, ES. Dentro do contexto de uma disciplina de 

Escultura, Os alunos foram solicitados a recolher objetos ou fragmentos de materiais 

artificiais trazidos pelo mar às praias da cidade. Durante as aulas, foram por eles 

elaborados narrativas ficcionais relacionadas aos objetos trazidos. Os textos e os 

objetos foram montados na forma de uma instalação, oferecendo ao visitante uma 

relação de procura e descoberta entre os dois componentes da obra.  

Etapas na construção da exposição: 
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1. Coletânea de pequenos objetos ou pedaços de objetos (apenas artificiais): os 

alunos/participantes foram estimulados a coletar pelo menos seis objetos deixados 

pelo refluxo da maré. 

2. Visualização dos objetos:  em sala de aula todos os objetos foram colocados 

sobre uma mesa. Os alunos foram incentivados a escolher três objetos e fazer 

repetidas tentativas de curtas narrativas sobre os mesmos.  

      

Alguns objetos recolhidos. Crédito fotográfico: Yiftah Peled, 2014.  

3. Leitura/ escuta/ identificação dos textos: Os textos foram lidos em aula, em voz 

alta. Tal processo de compartilhamento foi importante na medida em que uma 

variedade de textos escritos foi disponibilizada para o grupo todo; desse modo, os 

participantes tomaram contato com os diferentes tipos de escrita e, alguns alunos 

decidiram refazer seus textos ou fazer novos textos.  

4. Apresentação e discussão da proposta de uma exposição coletiva: os 

participantes foram incentivados a fazer mais uma coleta de objetos e o processo de 

leitura / escuta em grupo repetiu-se, de forma mais consciente. 

5. Seleção dos textos: o processo que iniciou com os objetos2 foi invertido e nesse 

momento voltou-se para os textos produzidos. Cada participante escolheu 3 textos 

de seus colegas para a continuação do processo. Nessa escolha, o grupo garantiu a 

inserção de todos os participantes3.  

Abaixo encontram-se alguns dos textos escolhidos durante o processo do Refluxos.  

Liberdade 
Estive solto, livre, eu sei 
Estive no limite do suportável 
E achei o insuportável ponto de equilíbrio 
Fugaz, flutuante e vertiginoso 
Como uma pluma fui levado 
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Entreguei meus sonhos coloridos 
Bailei no ar 
Senti a brisa me levar 
Fui de encontro ao mar e o beijei intensamente 
E nessa intensidade explodi, como num enorme gozo. Fernanda 
Vazoller, 2014. 

 

Poderia ser branco, poderia ser amarelo e poderia ser marrom, mas 
é negro. A ovelha negra. Que pode ter sido esquecido ou 
abandonado de propósito. Pode ter causado lástima e remorso ao 
dono ou pode nem ter feito notar sua ausência. Suas patas 
eternizadas em uma posição que não o deixa nem ir ou vir. Uma 
hesitação paralítica que faz com que sua única opção seja tombar na 
areia. Esperar sob a chuva. Sumir na calada da noite. Enegrecer o 
mar. Amanda  Miranda, 2014. 

Um dia fui medida... De tanto medir desmedido estou caído na areia 
e levado pelo mar, tornei-me lixo reciclável sem medida. Lixo 
inutilizado sem medida Fui levado, distraído, pela água que bateu na 
areia. E, sem pedir, me arrastou para o imensurável e profundo 
oceano. Eu que só sei medir, o que vou medir agora? Noemia Maria, 
2014.   

Uma saída, uma caminhada, e com o calor dividimos um refrigerante 
gelado. Ao final, pego os canudos e com um nó entrego-os a ele. Ele 
olha e simplesmente os joga fora. Não deveria ter esperanças de 
conseguir um beijo fazendo apenas uma simples brincadeira, mas 
ainda assim criei. Perto dele fico sem ideias e só penso em como 
ficaríamos juntos. Ao menos ainda sinto o sabor de ter compartilhado 
um refrigerante em sua companhia. Rayma Antunes,2014.  

 

Percebe-se que nos textos, foram apresentados graus diferentes de informação 

sobre o objeto referido e também uma diversificação nos estilos de escrita. Alguns 

comunicam uma trajetória ou características do objeto em forma poética  como 

Vazoller e  Miranda.  Antunes parece contar uma experiência pessoal da qual o 

objeto teria participado.  Outros textos criam uma narrativa de caráter ficcional mais 

evidente. 

5. A exposição. A próxima etapa foi a discussão sobre o espaço destinado a 

montagem, um corredor (12 x 4m) na entrada do galpão de escultura da UFES. 

Iniciou-se outro processo de observação e os participantes foram solicitados 

também a elaborar um título para a exposição; surgiu assim o nome Refluxo. 
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6. Comunicação 1. A partir da escolha do título da mostra, alguns alunos se 

responsabilizaram para elaborar a parte gráfica do cartaz e para divulgar o  convite 

da exposição. 

 

7.  Comunicação 2. Os participantes foram solicitados a elaborar um texto de 

introdução (de mais ou menos de meia página) que foi integrado no cartaz e no 

trabalho de diagramação visual.  Um dos textos foi escolhido (abaixo) 

 

Cartaz da exposição com texto da participante Amanda Miranda.  

Crédito fotográfico: Yiftah Peled, 2014.  

 

8. Montagem da exposição. Os participantes foram solicitados a propor um plano de 

montagem para o espaço que contemplasse a relação entre os objetos e os textos 

produzidos, pensando assim a espacialização e um possível display. A partir de uma 

discussão em grupo a forma do display foi determinada; optou-se pela separação 

dos objetos dentro de uma mesa, que lembrasse os objetos expostos num 

laboratório cientifico, vistos através de vidros. A produção do display e a forma da 

distribuição dos objetos na mesa foram determinadas coletivamente. 
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Escolha da composição dos objeto e montagem do display   

Crédito fotográfico: Yiftah Peled, 2014.  

 

Paralelamente os textos foram impressos e colados sobre chapas de madeira, 

relacionando-se com o formato dos blocos de cimento das paredes. 

   

Formato do suporte dos textos. Crédito fotográfico: Yiftah Peled, 2014.  

O grupo decidiu não colocar os nomes dos objetos, deixando assim para o 

observador a tarefa de descobrir a relação entre o os objetos os textos  (ou vice-

versa). A expografia foi pensada levando em consideração essas possibilidades.  

Entretanto, no processo de impressão essa proposta foi esquecida e o nome do 

objeto foi impresso. A solução adaptada foi a de colar tarjas pretas sobre os nomes; 

assim, erros do processo foram incorporados e revertidos em um efeito não 

planejado. A estratégia destacou o fato que algo estava sendo ocultado. 
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Abertura, Crédito fotográfico Yiftah Peled, 2014. 

9. Abertura da exposição. Durante a mostra houve uma conversa com os 

participantes no espaço expositivo, uma reflexão critica e  troca de ideias sobre o 

resultado com os visitantes. 

 

      

 Abertura, Crédito fotográfico Yiftah Peled, 2014. 

10. Segunda exposição. Reparos foram realizados no sistema de luz e na impressão 

dos textos e um segundo momento expositivo foi realizado. 

  

Refluxo, Crédito fotográfico Yiftah Peled, 2014. 
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A seguir serão elaborados os componentes da exposição Refluxos e sua relação 

com alguns conceitos transversais a arte contemporânea e, posteriormente, com 

metodologias de ensino de arte contemporânea 

 

READY MADE, ARQUEOLOGIA/DISPLAY, CRIAÇÃO COLETIVA E 

PROCESSUAL, FICÇÃO. 

 Ready made 

Refluxo remete primeiramente a ideia do ready made, ou seja, a possibilidade de 

deslocamento de um objeto comum para campo da arte como fez o Marcel 

Duchamp com sua Roda de Bicicleta (1913).  Diferente do ready made, em Refluxos 

enfatizaram-se dois processos de deslocamento do objeto antes de se tornar um 

objeto de arte: o abandono/ou descarte e sua movimentação pela água. Tais 

dimensões acrescentam uma possível, porém inacessível, biografia para esses 

objetos.  

 

Arquivo e display  

Os objetos recolhidos para o projeto artístico relacionam-se com um tipo de 

“arqueologia do lixo” que preocupa-se em entender a “cultura material” (Rathje; 

Murphy, 2001, p.55). Essa lixologia 4 aposta em tornar visíveis as camadas de algo 

dispensado que, para a proposta, tornam-se valiosos. Assim como a lixologia, 

Refluxo, paradoxalmente, conta com a poluição para sua existência, mas com um 

detalhe: uma segunda perspectiva de contaminação é operada sobre os objetos a 

partir do uso das narrativas ficcionais.    

O display valoriza os objetos mais triviais como tampa de garrafa, o pedaço de corda 

e a embalagem de picolé. A disposição relativiza a ideia de preciosidade, que a 

mesa branca e geométrica, protecionista e asséptica, propõe.  Ironizando o sentido 

de uma classificação científica irrefutável, a montagem de Refluxo vai na direção da 

desmonoplização da verdade científica.   
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A ideia de arquivo remete a ideia de seleção de elementos a partir de certa ordem, 

ou seja uma forma de recorte civilizatório; entretanto, no projeto os textos 

desequilibram a ideia de ordem dos objetos.  

Criação coletiva e processual 

A possibilidade de uma criação coletiva permite deslocar a premissa de autoria  

baseada no gênio, na originalidade e na inovação para uma situação compartilhada. 

A proposta remete a ideia de uma “comunidade de narradores e de tradutores” de 

Jacques Ranciére (2009, p.22), em seu livro “O espectador emancipado”. 

O projeto Refluxo se apoia na perspectiva de que o aluno/participante é conduzido a 

fazer suas próprias escolhas. Através da leitura do texto para o grupo, essas 

escolhas se tornam momentos performativos. Ou seja, o aluno/participante é 

conduzido a fazer escolhas conscientes, mediadas pela exposição e negociação de 

valores dentro do grupo. A produção de cada indivíduo é colocada como 

oportunidade para todos os participantes do grupo sob um processo de troca e 

aprendizagem e um espaço onde é possível a apreciação das diferenças. 

Para os participantes, muitas etapas foram resultado de tomadas de decisões 

coletivas que tentaram manter essa característica aberta, mas não arbitrária.  Desse 

modo, as opções processuais foram se afunilando até a montagem final.  

Ficção  

Gisela Domaschke, curadora da exposição “Ficções Radicais” realizada no instituto 

Tomie Ohtake, em São Paulo, afirma que: “a ficção é uma forma de narrativa que 

lida com eventos não (ainda) factuais, que nos permite explorar as possibilidades de 

nossos desejos, a fim de entender o que são hoje as limitações (...) Isso ajuda a dar 

um passo para além da estrutura rígida de nossa forma de vida e olhar para as suas 

complexidades de uma certa distância”5. Domaschke afirma que a ficção possibilita 

“(...) provocar e questionar o modo como vivemos.” Ou seja, é um modo de repensar 

e, talvez, reinventar nossos modos de viver. 
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Na exposição da UFES, o leitor podia encontrar textos sobre o mesmo objeto, mas 

de autores diferentes;  ou textos nos quais o caráter ficcional é evidente. A leitura no 

projeto Refluxo provoca uma posição consciente que tira os objetos do seu estado 

de dormência. O objetivo foi adicionar à verdade um ponto de interrogação, mas 

também permitir uma expansão para o visitante na forma de uma pergunta: qual 

seria minha versão? 

Martí Peran, curador da mostra Vision: f(ictión), realizada no Centro Cultural São 

Paulo (CCSP), em 2009, afirma que “a ficção envolve, desenvolve, oculta, maquia e 

interpreta a realidade e é justamente no resultado de cada uma dessas operações 

que ela se faz eloquente”6. 

Essa ideia é importante para arte na medida em que ela se torna um complexo de 

contradições e inversões que flexibilizam nossa noção de realidade.  No caso do 

Refluxo o visitante é chamado a passar por uma  fresta aberta entre o objeto e a 

ficção/escrita.  

ENSINO/ARTE/METODOLOGIAS 

Em seu ensaio “Quando a forma se transformou em atitude - e além”, De Duve 

(1994) estrutura a análise do ensino da arte em blocos, permitindo assim uma maior 

compreensão dos processos históricos pedagógicos. Ele adverte que essa 

categorização pode ser simplificada, reducionista e caricaturada e não permite 

mostrar as sutilezas e ambiguidades que podem ter sido amputadas, mas a  divisão 

permite a percepção de paradigmas históricos ideológicos. O autor aponta três 

sistemas de ensino e três características centrais dos mesmos: (1) acadêmico: 

talento/ metier /imitação; (2) o  moderno: criatividade/ meio /invenção e o (3) 

contemporâneo: atitude /prática/ desconstrução.  

De Duve (2003) afirma que o ensino academista entrou em colapso, quando os 

artistas modernos optaram pela negação do passado e pelo abandono absoluto das 

técnicas ensinados no sistema de Belas Artes. Como alternativa, surge o ensino 

moderno e sua ala mais criativa manifestada na escola da Bauhaus, modelo que 

para De Duve também entrou em crise no anos 1960, com o  desmoronamento do 

projeto do modernismo. Ferguson (2009, p.31) discute algo parecido quando aponta 
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a “ausência de qualquer reforma verdadeira na educação artística desde o 

movimento Bauhaus, do início do século XX.”  

Para De Duve, o uso do meio (moderno) provocou “efeitos perversos” que 

ultrapassaram os benefícios do rompimento com o sistema academicista (p. 45). A 

arte tornou-se o elemento que desordena, desloca, abandona e que subverte as 

regras e as convenções. O ensino moderno focado na criatividade/ meio/ invenção 

negou a tradição do ensino da arte e rompeu com o passado de forma inexorável, 

criando um sistema sem referência com a técnica.  De Duve sugere que a 

contemporaneidade permite considerar e resgatar outros princípios que ele 

denomina de: atitude /prática/ desconstrução.  

A desconstrução ou a relativização da verdade que pode ser explicada como a 

quebra da ideia de ideologia do progresso utópico. Sob essa premissa, a reflexão 

que incorpora a história da arte torna-se pertinente.  

Já a prática permite o foco no processo, mais do que no produto final de meios 

específicos (escultura, gravura, pintura etc..). 

A atitude incorpora os aspectos performativos (Austin, 2004), ou seja, as diferentes 

formas de afirmações que o artista usa (o texto do trabalho, suas entrevistas,  os 

registros fotográficos da obra) e também o sistema da arte como um todo.  

A ideia de atitude de De Duve é afirmada através da obra de  Marcel Duchamp, um 

dos mais influentes artistas no contexto da arte contemporânea. A incorporação de 

objetos prontos tornou-se um caminho que resolve a questão da necessidade do 

apego a um meio específico ou a uma técnica, evitando um possível ‘vício’ do 

trabalho manual e deslocando a obra de arte para uma dimensão mais sistêmica 

onde a escrita tenciona o objeto de arte.7 

Para De Duve: “todo professor sabe que o talento existe e que a criatividade é um 

mito” (2003, p.98). Um mito generoso, que já não funciona mais. Ressalta-se que 

nessa declaração, De Duve permanece dentro do parâmetro mais enclausurado do 

moderno, ou seja a associação com a ideia do artista criador/gênio/original que se 

afirma com a promoção do novo, elemento central na modernidade. Essa foi uma 
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demanda que produziu e promoveu a identidade do artista moderno (bem 

representado por Picasso e seu furor de inventividade). O afrouxamento da 

perspectiva de criação individual abre justamente um possível diálogo entre arte e 

ensino.  

Dentro de um trabalho produzido coletivamente, não se pretende necessariamente 

anular ou dissolver a condição individual. Em processos grupais8 instaura-se uma 

negociação sobre valores  como o diálogo, o posicionamento das diferenças e o 

aprendizado; assim sendo,  as capacidades desiguais e são potencializadas pela 

soma, num processo de empoderamiento.  

No contexto de arte socialmente engajada, Helguera (2011, p.xi) faz uma afirmação 

pertinente para uma metodologia do ensino da arte contemporânea: “(...) 

gradualmente eu percebo paralelos entre os processos da arte e a educação.” 

(2011, p.xi). Essa mesma ideia foi celebrada na 6ª  Bienal Mercosul,  a Bienal 

pedagógica, organizada pelo curador Luis Camnitzer que criticou definitivamente “os 

filisteus”  que em determinado momento utilizaram o poder  para  “isolar a arte da 

educação (...) e  degradá-la em meta disciplina  do conhecimento” (2009, p.13). 

Num processo educativo a aproximação entre arte e educação não é algo que 

acontece apenas entre o professor e o aluno. Bruce Ferguson (2009) sugere que os 

alunos se ensinam mutuamente durante as experiências acadêmicas, sem que isso 

seja adequadamente reconhecido e valorizado.  

Tal observação é muito pertinente e valoriza o processo de troca, mas ainda assim 

não contempla a possibilidade de levar essa ideia mais adiante, como uma opção de 

processo coletivo intencionalmente provocado dentro do próprio ensino, como 

enfatiza Helguera (2011, p.xi):  

Hoje não é segredo que práticas educacionais padronizadas – como 
o engajamento com o público, métodos baseados na pesquisa, 
diálogos colaborativos e atividades manuais – proveem uma moldura 
ideal para obras processuais e práticas conceituais colaborativas.  

Importante notar que as observações desse autor permitem colocar o projeto 

Refluxos dentro de algo que ele denomina de “participação colaborativa”9 (p. xi). 

Porém, no contexto do projeto Refluxo isso não aconteceu durante a fase de contato 
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com público, mas sim na sua parte educativa, ou seja, durante o processo 

desenvolvido pelos alunos/participantes antes de sua apresentação que culminou na 

exposição projeto.  

Apesar da experiência com o Refluxo não defender que a arte deve se tornar uma 

ação coletiva em todo contexto didático, o processo desse projeto especifico 

apostou na tentativa de instaurar um processo de coprodução. Nesse ponto 

concorda-se com a afirmação de Roggio de Emilia citado por  Helguera (2011, p.xii):  

“participar não tem o objetivo de criar uma homogeneidade, mas vitalidade (...) 

enquanto ainda precisarmos de molduras críticas para fazer arte, eles não devem 

ser entendidos como mandatos regulatórios para impor moral ou ética sobre a arte”. 

ENTREVISTAS  

Uma entrevista semiestruturada10 foi realizada com os participantes após a 

finalização do projeto Refluxo. Foram destacadas aqui respostas que podem 

contribuir com as questões metodológicos acima mencionadas:   

 

O que eu mais gostei nesse projeto foi a possibilidade de tornar 
objetos, tão comuns, banais e que geralmente são 
desprezadas pela sociedade, em peças de exposição, com 
conteúdo, propósito e valor. Jean Oliveira. 

(Gostei de) desenvolver o modo de olhar um objeto descartado, 
indesejado e transformá-lo em reflexão poética. Noemia Maria 
(parêntesis do autores).  

Ter uma definição satisfatória do que é arte contemporânea e 
aprender a admirá-la em certos pontos Beny Helen.  

O projeto me ajudou a entender mais sobre como funciona o 
processo artístico, me ajudou a entender mais sobre a 
produção de um trabalho conceitual e, com isso, fez com que 
eu perdesse o preconceito que eu tinha sobre arte 
contemporânea. Jean Oliveira.  

 



 
 

823 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

Pode-se dizer que o projeto funcionou como uma forma de  introdução à prática da 

arte contemporânea para os participantes/ alunos iniciantes do curso de Artes 

Visuais.  

A experiência me foi suficiente para entender todas as etapas 
da construção de uma exposição. Tive de ajudar a construir o 
que foi exposto, pensar na poética do assunto e até escolher o 
nome. Descobri muitos detalhes que me passavam 
despercebidos. Raissa Hoffman. 

 A experiência foi bastante válida, visto que eu estava em meu 
ultimo período de curso e essa foi a primeira oportunidade que 
tive de ajudar a montar uma exposição. Fernanda Vazoller.  

 Trabalhar em grupo é e será um desafio, mesmo na 
universidade, pois não sabemos respeitar e nem somos 
respeitados ao expor e nos expor. Noemia Maria.  

O projeto também gerou experiências diferenciadas em relação ao trabalho coletivo :  

Acredito que ficaria bem mais interessante, e seria bem mais 
proveitoso, se cada um apresentasse um trabalho individual. 
Fernanda Vazoller. 

 (A parte mais atraente foi) o trabalho feito em grupo (...) 
tivemos que nos esforçar de maneira criativa não considero 
isso ruim, pessoas são diferentes, mas soubemos entender 
esse espaço de cada um. Beny Helen (parêntesis do autores).  

 

CONCLUSÃO/PROPOSIÇÃO 

As reflexões acima evidenciam a impossibilidade de atender a necessidade e o 

desejos de todos, especialmente porque, mesmo que os coletivos sejam uma 

tendência na arte contemporânea, esse grupo não se formou por vontade própria, 

mas foi, de certa forma, induzido a uma ação coletiva. A proposta também não foi a 

de resolver a tensão entre o individual e o coletivo, mas a de  tentar colocar essas 

dimensões sob a complexidade de uma dinâmica.  

PROPOSIÇÃO FINAL   
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Recriem o Refluxo. Organizem grupos de pessoas, alunos, artistas e elaborem uma 

proposta de colher objetos descartados e iniciar um processo coletivo. Bons 

Refluxos...  

 

NOTAS 

                                                 
1  Alunos: Ana Carolina S. Nicoli, Amanda Miranda Lorenzoni, Beny Helen Santos C. Souza, Daniel Medeiros de 
Melo, Eliane Ribeiro de Souza Arruda,  Fernanda Vazoller, Jean Carlos  Alvez Oliveira, Max Leandro Correa da 
Silva, Noemia Maria F. Linhares  Egert, Raissa Chiabay Hoffmann, Rayma Antunes Marques, Rayner Freitas. 
Monitoras: Adma Castro e  Camila Silva.   
2 Os textos escolhidos para a exposição referem-se aos seguintes objetos: roda, ioiô, bucha de parafuso, 
tampinha mastigada, pedaços de rede de pesca, canudos amarados, mini cabide de chinelo, telefone de plástico, 
peça de torneira, cavalinho de plástico, metade de um lápis azul, embalagem de picolé, copinho medidor, 
embalagem de mel vazio, balão. 
3 Em outra versão experimentada na mesma disciplina ministrada no semestre seguinte, 2014-1, optou-se por 
outro procedimento. O grupo foi dividido em equipes de seis alunos que recolheram objetos descartados na 
própria universidade. Depois da elaboração dos textos, cada grupo recebeu um painel de compensado 
(220x140x40cm) sobre o qual elaborou seu projeto de montagem. Sugere-se que esse mesmo projeto pode se 
desdobrar em outras propostas como a inclusão de textos e de objetos trazidos por visitantes, permitindo a 
ativação desses atores. 
4 Tradução livre da palavra “Garbologia” (Harper; Collins, 2001, p.14). 
5 Disponível no catálogo da Mostra em: 
http://www.institutotomieohtake.org.br/programacao/exposicoes/mostra3m/  Acesso em: 6 Jun 2014. 
6 Disponível no Catalogo da exposição Vision:f(ictión) realizada no CCSP. 

7 Como na obra  “Ceci n'est pas une pipe - Isso não é um cachimbo”, de René Magritte. 
8 Para conhecer mais sobre processos de criação coletiva, veja o texto de Peled (2013),  “Pluralidade Sonora: 
Conversas Coletivas com Ricardo Basbaum”.  
9 É importante apontar que Helguera (2011) diferencia níveis de engajamento que o espectador é capaz de 
desempenhar: (1) participação nominal (de caráter contemplativo); (2) participação direcionada (na qual o 
visitante completa uma  tarefa simples para a criação do trabalho); (3) participação criativa (o visitante provê 
conteúdo para uma parte da obra dentro de uma estrutura oferecida pelo artista); (4)   participação colaborativa 
(o visitante compartilha a responsabilidade para desenvolver a estrutura e o conteúdo da obra). 
10 A enquete foi realizado entre abril e junho de 2014, através de e-mail enviado para os participantes.  As  
perguntas que os participantes foram solicitados a responder foram: O que você mais gostou no processo de 
Refluxos? O que essa experiência contribuiu para seu aprendizado sobre arte? Como foi o processo de trabalhar 
em grupo; bons e difíceis momentos? Quais são suas críticas sobre o Refluxos?  Gostaria de fazer algum 
comentário adicional sobre o processo?   
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