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A ARTE POSTAL DURANTE A DITADURA MILITAR E A IDEIA DE ARQUIVO 

 

Almerinda da Silva Lopes –UFES/CNPq 

 

RESUMO: Este artigo discorre sobre a rede de comunicação e a geração de arquivos por 
artistas postais e poetas visuais, na década de 1970 e início da seguinte, em plena vigência 
das ditaduras militares na América Latina, e quando as formas de intercomunicação se 
mantiveram interrompidas. Recorreram ironicamente aos Correios - órgão oficial de 
comunicações -, para o envio e compartilhamento em fluxo de imagens, informações e 
mensagens aos receptores de diferentes partes do mundo, muitas vezes, de teor 
político/crítico. Além de protesto contra a repressão e a interferência da censura na atividade 
artística, essas postagens continham, ainda, mensagens de solidariedade a artistas latino-
americanos perseguidos e presos por determinação política, questões que se desvelam nos 
fragmentos espectrais dos arquivos remanescentes.  
 
Palavras-chave: Arte Postal, Ditadura Militar, Arte e Política, Arquivo. 
 
 
ABSTRACT: This article discusses the communication network and the generation of files 
for mail artists and visual poets in the 1970s and beginning of the next, in full observance of 
the military dictatorships in Latin America, and when the forms intercom remained disrupted. 
Appealed against ironically the post office - official organ of communication -, for sending and 
sharing images in flow, information and messages to receptors of different parts of the world, 
often political / critical content. Besides protest against repression and censorship 
interference in artistic activity, these posts also contain messages of solidarity to Latin 
American artists persecuted and imprisoned for political determination, issues that are 
unveiled in spectral fragments of the remaining files. 
 
Keywords: Mail Art, Military Dictatorship, Art and Politics, Archive. 

 
 

Entre a década de 1970 e a metade da seguinte, em plena vigência das ditaduras 

militares em muitos países da América Latina, a Arte Postal, Arte Correio ou Mail Art 

assumia importante papel, enquanto processo de comunicação e crítica à repressão 

e à falta de liberdade, ou mesmo para enviar solidariedade aos artistas perseguidos 

ou presos pelos regimes de exceção. Circulando de maneira subversiva e à margem 

das instituições oficiais, essa tendência artística de natureza experimental e 

conceitual formalizou uma rede democrática e irrestrita de comunicação, numa 

época em que todas as formas de comunicação haviam sido interrompidas ou eram 

cerceadas, assegurando o envio e a troca de imagens, ideias e mensagens, entre 

artistas de todas as partes do mundo, muitos dos quais sequer se conheciam. 
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Balizada nas ações e atitudes artísticas do Grupo Fluxus, no conceito de autonomia 

e no processo de mudança do paradigma estético, a arte postal imbuiu-se de forte 

conotação político-crítica, tanto ao contestar a repressão e as determinações do 

regime militar, quanto ao se opor às categorias artísticas tradicionais, ao mercado de 

arte e, consequentemente, aos valores estéticos sacralizados. Essa tendência 

artística surgia em uma época de grandes mudanças nos meios de comunicação de 

massa e de desenvolvimento de tecnologias, com implicações na cultura, no 

processo político e nas transformações sociais. 

Com o fim das vanguardas históricas, tomava força a ruptura com os valores 

estéticos tradicionais, o conceito de originalidade e o processo de desmaterialização 

da arte, com a inserção da chamada arte conceitual e os experimentalismos. A arte 

postal, além de contribuir para modificar o estatuto da arte e a própria noção de 

artista tornava-se, então, segundo Julio Plaza (1981:8), instrumento de “denúncia à 

ameaça iminente da catástrofe”, e importante agenciadora da reflexão individual ou 

coletiva sobre “os problemas da própria arte contemporânea” e do papel 

sociopolítico desempenhado pelo processo criativo naquele momento.  

 

 

Hélio Lete. A Ideia vencerá a força, 1977. 

Cópia eletrostática. Coleção Centro Cultural São Paulo. 
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     Hélio Lete. Martírio de São Sebastião, 1980-1881. 

     Offset. Coleção Centro Cultural São Paulo. 

    

Vale lembrar que no caso específico do Brasil, após a decretação do Ato 

Institucional nº 5 (dezembro de 1968) aumentara o recrudescimento da repressão e 

a opressão militar, passando a censura a exercer exacerbado controle sobre o 

pensamento, atitudes e direitos da sociedade civil, quanto sobre as formas de 

produção, expressão e circulação de bens artísticos em museus e eventos culturais. 

O regime de exceção, sob a alegação de zelar pela manutenção da Segurança 

Nacional, radicalizava na aplicação de penalidades aos chamados “opositores do 

regime”, isto é, aos que contestassem a ordem política. 

Para nos restringirmos apenas ao campo das artes visuais, vale lembrar entre outros 

casos: o confisco de obras e o fechamento da segunda edição da Bienal da Bahia 

(1968); o impedimento de saírem do país os trabalhos dê autoria de Cildo Meireles, 

Antonio Manuel, João Câmara, entre outros nomes, selecionados para 

representarem o Brasil na VI Bienal de Jovens de Paris (1969), e a ameaça à 
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diretoria do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, caso optasse por realizar a 

pré-exposição das obras selecionadas prevista no calendário da instituição. 

Esse último acontecimento gerou inúmeros protestos não apenas de artistas e 

instituições brasileiras, mas obteve repercussão internacional, culminando com o 

boicote à Bienal de São Paulo, realizada naquele mesmo ano, por artistas brasileiros 

e representações estrangeiras. Não menos polêmica seria a invasão, pelos agentes 

federais, do IV Salão Global de Inverno em Belo Horizonte, os quais determinaram a 

retirada da pintura premiada Penhor e Igualdade, de autoria de Lincoln Volpini, 

jovem estudante da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas 

Gerais, (1976). Apesar da divergência de opiniões no meio jurídico, e de protestos 

em diferentes regiões brasileiras, o episódio acabaria com a condenação do jovem à 

prisão e com o interrogatório e abertura de processo de condenação dos membros 

do júri de premiação do salão. 

Os museus eram vistos, então, por grande parte dos jovens artistas que emergiam 

naquele momento, como instâncias seletivas, judicativas e excludentes, além de 

difusoras primordiais dos valores estéticos sacralizados Tais argumentos reforçavam 

a ideia de libertar a arte de qualquer vinculação oficial, considerando tanto as 

especificidades das novas proposições artísticas, como pelo fato de tais 

equipamentos culturais serem controlados pelo governo ditatorial, tornando-se alvos 

fáceis da intervenção da censura que, por motivos banais ou paradoxais 

determinava a retirada parcial ou mesmo o confisco total das obras, e o consequente 

fechamento das mostras. 

Para romper o cerco e evitar novos problemas com a censura os artistas buscariam 

formalizar novos canais e estratégias que assegurassem a circulação e a inserção 

social da arte. Transitando à margem das instituições, algumas das novas práticas 

iriam transformar-se em instrumento de ironia, denúncia e de protesto contra o 

regime repressor e a interferência política sobre o processo expressivo. A circulação 

da arte postal de forma clandestina e à margem das instituições culturais seria uma 

das alternativas para atingir tais propósitos. De maneira ousada e desafiadora 

formularam um sistema dinâmico de comunicação underground, democrático, em 
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fluxo contínuo e sem intermediários, limites ou barreiras linguísticas e sintáticas, 

difícil de controlar e ser interrompido pelas instâncias repressoras do regime 

ditatorial. 

Para alimentar essa rede de comunicação criariam diferentes gramáticas visuais, 

frases e textos, estabelecendo a relação entre visível e dizível, recorrendo a meios 

artesanais e às tecnologias disponíveis naquele momento. Cada produto criativo 

gerado era submetido a serialização antes de ser posto em circulação, dispositivo 

esses fundamental à realimentação contínua desse fluxo underground. 

A reprodutibilidade irrestrita de imagens e textos era facultada pelos equipamentos 

de ponta disponíveis naquele momento, como copiadoras eletrostáticas, 

mimeógrafos e offset. Esses recursos tecnológicos barateavam os custos dos 

produtos criativos, e facultavam a produção rápida de uma gama variada de objetos, 

imagens e frases ou trocadilhos, que em certos casos dialogaram com o conceito de 

readymade. 

 Para gerar os trabalhos de arte postal, os artistas recorreram, ainda, a grande 

variedade de códigos visuais, frases, imagens, processos e linguagens e materiais – 

nobres e ordinários –,a uma diversificação e hibridização de processos, suportes e 

meios, sem estabelecerem entre eles qualquer hierarquia. Esses e outros recursos 

tanto reafirmavam o caráter experimental e a formulação heterogênea e multimídia 

da arte postal, como se mostraram eficientes na formulação de paradoxos visuais e 

linguísticos. Mas se isso não deixou de se revelar, muitas vezes, como estratégia, 

para dificultar a decifração dos códigos, isto é, a tradução do conteúdo irônico ou 

crítico das imagens e mensagens veiculadas, pelos órgãos repressores.  

Por outro lado, também permitiu que os artistas postais pusessem em xeque os 

conceitos de obra única, de originalidade, de produto durável e bem acabado, 

destinado à apreciação ou fruição individual, contribuindo dessa maneira para o 

processo de desestatização e dessacralização do objeto artístico. A arte postal se 

colocaria, assim, como processo anárquico, de formulação imprevisível, “anartístico” 

ou antiestético, relativizando ou tornando volátil o estatuto de obra de arte e o 

próprio conceito de artista, e subvertendo os valores estéticos em vigor, justamente 
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numa época em que o mercado de arte se fortalecia enormemente e supervalorizava 

os processos e suportes tradicionais.  

O Percurso entre a circulação underground e a institucionalização 

Para o envio de um vasto naipe de imagens, mensagens e ideias de caráter 

subversivo/crítico os artistas recorreram, ironicamente, a um meio alternativo: os 

Correios, órgão oficial de comunicações, controlado pelos militares. Sem que tivesse 

tal consciência, o correio potencializou a ironia e a ousadia de artistas e não artistas, 

iniciantes ou já estabelecidos, assegurando a livre circulação dos trabalhos por eles 

postados, bem como a sua entrega a inúmeros destinatários de diferentes partes do 

mundo.  

Tal processo conseguiu pôr em contato e em rede artistas de diferentes origens, 

gerações, experiências e concepções poéticas, em torno de interesses, desejos, 

anseios e nexos comuns, sem que para isso se balizasse em regras ou limites 

previamente definidos. E como observou Hudinilson Júnir (1981), a arte postal 

“estreitou as relações entre artistas de muitos países a um só tempo”, fazendo 

circular irrestritamente pela via oficial, e de maneira rápida, segura e a custo 

relativamente baixo, imagens e mensagens muitas vezes de teor irônico à repressão 

e aos desmandos do poder político, sem ser coibida ou interrompida pela ditadura. 

E se uma parte dessas imagens e frases enviadas pelos artistas postais e poetas 

visuais fora extraída dos meios de comunicação de massa; número ainda mais 

expressivo foi gerado recorrendo tanto a recursos tecnológicos como 

artesanalmente: fotografias, carimbos, desenhos, gravuras, colagens, neste caso 

hibridizando partituras, fragmentos de jornais e revistas, cartões postais, envelopes, 

selos novos ou usados, adesivos. No que se refere especificamente às fotografias, a 

maioria dessas imagens foi gerada com câmaras polaroides, outras resultam de 

registros de performances, entre outras ações públicas realizadas pelos respectivos 

artistas. 

As cópias eletrostáticas e offsets enviados a inúmeros receptores para serem 

partilhadas e interferidas, se faziam acompanhar, na maioria das vezes, de 
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solicitação do postulante de que interferisse sobre o trabalho recebido e o pusesse a 

seguir novamente em circulação, enviando-o a outro receptor, e assim 

sucessivamente. Cada receptor interferia sobre o trabalho recebido de outro 

modificando suas características, com a inserção de novos elementos e significados, 

tornando-se assim coautor da imagem ou texto partilhado. Depois de uma ou várias 

interferências o trabalho poderia retornar àquele que iniciou o fluxo, ou ser mantido 

sob a guarda do interventor, com a recomendação de que não deveria descartá-lo 

ou comercializá-lo. Como observou Cauquelin (2010:113), a arte postal tornava-se, 

assim, “uma grande obra coletiva de muitos autores, não havendo hierarquias” entre 

os diferentes participantes da rede, além de “abalar a noção de autor único”, de 

originalidade e de autenticidade. 

Os próprios artistas postais enfatizaram que o significado da Arte Postal não se 

centrava na qualidade formal e estética, ou no conceito de autoria, mas tinha como 

desafio atingir a máxima eficácia de comunicação e interação.  

  

Alberto Harrigan, interferência de  Alberto Harrigan, interferência de 

Wagner Veloni. Sem Título, 1981. Paulo Bruscky. Sem título, 1981. 

Coleção Centro Cultural São Paulo. Coleção Centro Cultural São Paulo. 
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A XVI Bienal de São Paulo (1981), ao destinar à arte postal o chamado Núcleo I, que 

ocupou todo o segundo andar do prédio destinado ao evento, e ao solicitar a 

remessa de trabalhos a inúmeros artistas brasileiros e estrangeiros, que 

responderam de maneira muito positiva ao convite, acabaria por consolidar, 

definitivamente, a institucionalização desse gênero artístico. Muitos dos participantes 

enviaram ao evento trabalhos que haviam elaborado anteriormente, sendo que 

outros tantos criaram propostas novas, enviando-as a colegas de diferentes 

localidades do país e do exterior, acompanhadas da solicitação que após a 

interferência, as enviassem àquela instituição cultural. Isso resultou em uma 

confusão generalizada, pois os trabalhos recebidos pela Bienal foram registrados 

com o nome do remetente, dificultando o trabalho de catalogação e de identificação 

da autoria, o que explica porque uma mesma imagem é atribuída no catálogo, e na 

coleção sobre a guarda do Centro Cultural São Paulo, a diferentes autores, o que 

confirma que os artistas postais menosprezavam a questão da autoria. 

Em virtude da realidade política de exceção, a América do Sul assumiu destacada 

posição na produção e veiculação de arte postal, valendo citar, entre muitos outros, 

os nomes de: Clemente Padín e Jorge Caraballo (uruguaios), Edgardo Antonio Vigo, 

Luís Camniter, Juan Carlos Romero e Liliana Porter (argentinos), Guillermo Deisler e 

Damaso Ogaz (chilenos, o último deles radicado na Venezuela), além de incontável 

número de artistas brasileiros, a maioria dos quais ainda atuantes, seja como 

artistas conceituais, seja dedicando-se a outras práticas e linguagens artísticas: 

Paulo Bruscky, Ypiranga Filho, Daniel Santiago, Pedro Lyra, Gabriel Borba, 

Hudinilson Jr., Gilberto Prado, Mário Ishikawa, Unhandeijara Lisboa, Regina Vater, 

Regina Silveira, Anna Bella Geiger, Vera Chaves Barcelos, Julio Plaza, Cláudio 

Tozzi, Alex Vallauri, Bené Fonteles, para não citar outros. 

Embora predominasse a década de 1970 a tendência a recorrer à arte postal como 

meio de protesto contra a opressão, no momento em que esses trabalhos passaram 

a ser expostos, alguns artistas brasileiros e latino-americanos iriam sofrer ameaças, 

perseguição ou serem enviados à prisão. Se pela sua natureza, este texto não nos 

permitirá fazer uma análise mais ampla e aprofundada dessa problemática, vale 

citar, por exemplo, as penas impostas aos brasileiros Paulo Bruscky e Daniel 
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Santiago, e aos uruguaios Clemente Padín e Jorge Caraballo, exemplos suficientes 

para se entender a relação dos governos ditatoriais com a arte. Paulo Bruscky e 

Daniel Santiago foram presos pela Polícia Federal no dia da abertura da II 

Exposição Internacional de Arte Correio em Recife (1976), organizada por eles no 

hall de entrada do edifício-sede dos Correios, tendo a mostra sido fechada e todo o 

material exposto apreendido e destruído. 

O episódio acabaria se tornando tema de uma série de trabalhos irônicos que os 

artistas passariam a realizar, individual ou conjuntamente, logo após serem soltos. 

Uma das performances, Limpo e Desinfetado, realizada por Paulo Bruscky e Daniel 

Santiago, registrada em fotografia e vídeo, gerou uma série de imagens 

reproduzidas em offset, muitas das quais enviadas em forma de trabalhos postais, a 

artistas de todas as partes do mundo. Tais imagens mostram os artistas desfilando 

lado a lado pelas ruas da capital pernambucana, portando faixas de papel com os 

dizeresque dão nome à ação, extraídos pelos mesmos de um impresso encontrado 

sobre a tampa de um vaso sanitário em uma unidade de saúde em Recife. 

  

 

Paulo Bruscky e Daniel Santiago. Limpo e desinfetado, 1978. 

Offset (registro da performance).Acervo Paulo Bruscky. 
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O uso do acessório pelos artistas, embora parecesse remeter às faixas entregues às 

vencedoras dos concursos de beleza, imbuía-se de forte conotação política, pois 

Limpo e Desinfetado ironizava as sessões de tortura a que foram submetidos os 

próprios artistas retratados, durante o tempo em que permaneceram na prisão, 

quanto à morte imposta a inúmeros presos pelos órgãos repressores, sob o pretexto 

de “limpar” o país da ação dos chamados “inimigos da nação”, isto é, as vozes 

dissidentes que contestavam a ordem política. 

Outras performances de Paulo Bruscky, imbuíram-se igualmente de acentuado 

censo crítico, bastando lembrar uma em que se apresentou “embrulhado, lacrado e 

selado”, como qualquer remessa postada por ele no correio, esperando que alguém 

abrisse o pacote e revelasse o conteúdo. O ato de desembrulhar desvelava ao 

interlocutor a surpresa de soltar o artista, que saía da caixa com a boca 

amordaçada, e que assim se referiu ao significado de sua ação: “A minha 

mensagem é a de que todos percebessem a repressão que sofri, inclusive sendo 

preso por diversas vezes, por realizar a minha Arte-Correio” (BRUSCKY, apud 

D´OLIVEIRA,1981).  

Não menos arbitrária foi a prisão dos uruguaios Clemente Padín e Jorge Caraballo 

(1977-1979): “Escárnio Y Vitupério a las Fuerzas Morales de las Fuerzas Armadas”, 

o que gerou protestos e a mobilização pública pela libertação dos artistas e poetas, 

não apenas no âmbito local, mas assumiu ampla repercussão internacional. Ao 

contrário do que certamente esperava o governo golpista daquele país, a prisão não 

iria demover os artistas de seus ideais, mas contribuiu para consolidar ainda mais o 

grau de afinidade, solidariedade e colaboração e compartilhamento de imagens e 

mensagens, além de levar à criação da Associação Uruguaia de Artistas Postais 

(1983). A entidade e as estratégias adotadas para o fluxo de comunicação 

exerceram papel significativo, tanto para a coesão de seus signatários, como 

repercutiram, de alguma maneira, “no processo de democratização do país, 

governado por uma ditadura fascista” (Padín, 1988).  
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 Jorge Caraballo. Sem título (Poesia Visual), c. 1977. 

 Offset. Acervo do Artista. 

  

No Brasil, na mesma proporção em que redobrava o controle da censura, a 

perseguição e a tortura militar, intensificava-se a mobilização das massas e dos 

movimentos estudantis e sociais, com representatividade das diferentes categorias 

profissionais, inclusive da classe artística. Com destacado papel nos embates e nas 

denúncias contra os excessos cometidos pelos ditadores, esses movimentos iriam 

contribuir também para a gradativa perda de legitimidade, que levaria à queda do 

regime militar, cabendo à veiculação de imagens, objetos e mensagens artísticas de 

cunho político significativo papel nesse processo.  

Entretanto, antes mesmo da consolidação do processo de redemocratização do 

País, a arte postal se institucionalizou, o que significa que não conseguiria manter-se 

por muito tempo à margem do sistema artístico. Ao adentrar os espaços culturais 

que antes rechaçara, os trabalhos de seus adeptos passariam a ser expostos e 
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comercializados, como qualquer produto artístico. No entanto, por convicções 

pessoais, por se mostrarem receosos de sofreram algum tipo de represália, ou por 

considerarem que após a revogação do AI5 em 1979 e o restabelecimento gradativo 

dos direito civis, os tempos já eram outros, artistas, que antes elaboraram e 

veicularam clandestinamente propostas de cunho crítico ou irônico, iriam enviarà 

citada Bienal de São Paulo em 1981, trabalhos que confirmavam terem enveredado 

por outros caminhos e temas, desviando-se do viés político.  

Se o papel a que se propôs era por si só político, independentemente do gênero ou 

tema da mensagem veiculada, as premissas de uma arte anticomercial, avessa à 

institucionalização e como instrumento de contraposição ao regime político, logo se 

revelariam utópicas. Assim, a arte postal apenas por curto período conseguiu 

permanecer como dispositivo de “insubordinação às regras, às leis, ao que é aceito 

como norma por um determinado grupo do sistema” (MILLIET, 2004). 

Todavia, apenas muito recentemente esse gênero artístico começaria a despertar 

interesse e a ser estudado, tanto no Brasil quanto na América Latina. Nos chamados 

países do “Cone Sul”, onde a arte postal teve maior projeção foram realizadas até o 

momento escassas investigações e publicações acadêmicas sobre o tema, 

mantendo-se os acervos sob a guarda de algumas instituições culturais esquecidos 

ou ignorados. Para Cristina Freire (2006:74), esse paulatino resgate coincide com a 

“abertura dos arquivos constituídos pela repressão, durante a ditadura militar no 

Brasil, na Argentina e no Chile, entre outros países, que podem, então, retificar a 

história oficial”. 

A Arte Postal e a ideia de arquivo 

Se ao enviar trabalhos de sua autoria a outros artistas postais ou não signatários 

dessa tendência, instaurava-se um processo alternativo de comunicação em rede 

para intercâmbio de imagens, ideias, mensagens ou solidariedade, que grosso 

modo, e salvaguardadas as devidas especificidades dos meios, formas de 

veiculação e recepção de informações, anteciparia o aparecimento e o papel 

desempenhado, anos mais tarde, pela internet e pelas redes sociais. 
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A remessa inicial dos trabalhos de Arte Postal ocorrera muitas vezes em envelopes 

atraentes e selos falsos com a própria efígie dos remetentes, no lugar das 

personalidades ou heróis nacionais impressos nas estampilhas oficiais, o que 

interferia na rotina dos Correios e acarretou situações de recusa, levantando a 

desconfiança de que isso poderia acarretar algum tipo de penalidade aos artistas, 

segundo Luís Guardia Neto (1981). Para evitar o bloqueio, desonerar as remessas e 

assegurar a entrega das mesmas aos destinatários, sem levantar suspeita sobre o 

conteúdo veiculado, as postagens passariam a ser feitas pelos artistas em 

envelopes lacrados e de formatos padronizados, embora os grandes formatos e 

pacotes também fossem adotados por alguns. 

E como propõe Derrida (2001:29), talvez devêssemos perguntar “sobre as razões 

históricas e não acidentais”, que levaram artistas de diferentes “dimensões teóricas 

e práticas” a se unirem em torno da “comunicação postal e a uma forma de correio”, 

mas certamente foram atraídos por “seus suportes e velocidade”. 

Se o correio assegurou aos artistas formularem processos de criação 

compartilhados ou coletivos, à distância, pautando-se na ideia de “obra aberta” e no 

conceito de desmaterialização, que articularam um verdadeiro laboratório criativo de 

natureza experimental, anárquica, alternativa, processual, em permanente 

transformação e inacabada, para alimentar o luxo da arte postal. 

Assim, um mesmo trabalho podia ser enviado a diferentes interlocutores para ser 

interferido, recriado ou modificado por eles sem constrangimento, recorrendo a 

materiais, carimbos, grafismos, desenhos, colagens, palavras, frases de sua livre 

escolha. Tal partilha possibilitava a recriação e livre recodificação do trabalho 

recebido pelos potenciais interlocutores interativos, opondo-se à arbitragem, à 

determinação e à decisão unilateral, impostas pelo autoritarismo em vigor (Didi-

Huberman, 2012:23).  

Por não haver menção à interferência do correio no teor dos trabalhos enviados ou 

violação da correspondência, o binômio correio/mensagem tornou-se, nos anos de 

repressão política, uma “mala direta” confiável e de alcance ilimitado para a troca de 

informações, entre “pessoas de todos os lugares, sem terem que viajar para manter 
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esses contatos”, segundo destacaram alguns dos participantes do núcleo de Arte 

Postal, da XVI Bienal de São Paulo (LEMOS, 1981).  

Alguns artistas postais chegariam mesmo a burlar intencionalmente as normas dos 

correios para provocar a devolução das postagens, pois ao retornarem aos 

respectivos remetentes repletos de carimbos e anotações, isso se tornava um 

diferencial que agregava valor aos trabalhos, que seriam guardados e arquivados 

pelos respectivos signatários.  

Se isso ajuda a entender porque ao serem expostos, hoje, os trabalhos de arte 

postal se fazem acompanhar, muitas vezes dos respectivos envelopes de remessa, 

talvez se possa afirmar que é porque eles imbricam em sua superfície diferentes 

camadas arqueológicas, tempos, espaços e memórias. Tais peculiaridades fariam 

com que imagens, frases e poemas, bem como os envelopes que retornavam aos 

respectivos postulantes repletos de interferências, selos, desenhos, carimbos e 

anotações feitas nos envelopes pelos remetentes e pelos funcionários dos correios, 

tenham gerado tantos livros de artista. Mas esse fluxo de remessa e devolução de 

arte postal gerou um acúmulo heterogêneo de documentos, pois inclui postais, 

revistas e livros de artista, cópias xerográficas e off-set, vídeos, super 8, microfilmes, 

fotografias, projetos, convites, poemas, objetos, cadernos de notas, os quais deram 

origem a arquivos privados e acervos públicos.  

Apesar da fragilidade e precariedade de alguns meios e materiais utilizados e do 

caráter efêmero da arte postal, muitos documentos acabariam armazenados e 

guardados de diferentes maneiras e processos, segundo a ótica, intenção e 

propósito de seus organizadores. Tais arquivos, além de permitirem formular 

narrativas fragmentárias e memórias sobre um passado recente, não deixam de 

antecipar a ideia de arquivo contemporâneo. 

Segundo Derrida, todo e qualquer arquivo aponta tanto para a ideia de conservação 

como de destruição, no sentido que passa necessariamente por um processo de 

seleção, na impossibilidade de guardar tudo, o que implica em julgamento, valoração 

e descarte de muitos documentos escolhidos para priorizar, guardar e preservar 

outros, que no futuro permanecerão como fragmentos da memória do passado. Por 



 

 

 

2673 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  
15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

outro lado, também confirma que um arquivo não é um mero acúmulo ou uma 

cartografia artística aleatória, mesmo que a documentação reunida possua sempre 

“um caráter espectral ou descontextualizado” (DERRIDA, 2001:22).  

Michel Foucault contribui igualmente, com seus escritos, para o alargamento da 

compreensão da ideia de arquivo, prática que segundo o teórico, “não se explica 

apenas pelas leis do pensamento ou segundo determinado jogo de circunstâncias, 

mas por meio de relações específicas que formalizam um determinado nível 

discursivo” (FOUCAULT, 1972:146). Assim, segundo o teórico, “o arquivo é o próprio 

sistema de discursividade, pois possibilita a atribuição de um sentido ou enunciado 

sobre as coisas, estabelecendo uma organização que evitará que elas se 

transformem em uma massa amorfa” (IDEM, 1972:147). E se a arte postal se 

propagou em um período de indecisão, de dúvida e de equívocos nos chamados 

“anos de chumbo”, iria fomentar a necessidade de se constituir arquivos, que mais 

do que contribuir para preservar a memória de um passado inglório, permite 

compreendê-lo criticamente, evitando a sua reedição no futuro. Até porque, como 

enfatiza também Derrida, não haveria certamente desejo de arquivo sem a ideia de 

finitude radical e sem a possibilidade de esquecimento, pois o arquivo não deixa de 

ser uma espécie de “consciência e experiência da memória”. (DERRIDA, 2001: 7-

32). 
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