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RESUMO: No intuito de problematizar processos criativos em artes visuais a partir de 
aspectos relacionais de coletivização e amizade, este artigo apresenta como base empírica 
para suas análises a experiência da construção de um jogo por discentes em contexto de 
formação acadêmica no Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da UDESC. Em 
diálogo com a proposta da disciplina de Arte Relacional, o jogo foi concebido como uma 
experiência de construção coletiva, alicerçada na noção de encontro como espaço de 
mediação de diferenças, produção de subjetividades e reflexões críticas sobre o papel  
estético e político do artista e pesquisador contemporâneo.  
 
PALAVRAS-CHAVE: processos criativos; colaboração; jogo; arte relacional;  
 
 
RESUMEN: Con el propósito de problematizar procesos creativo sen artes visuales a partir 
de aspectos relacionales de colectivización y amistad; este articulo presenta como base 
empírica para sus análisis la experiencia de la construcción de un juego por estudiantes en 
contexto de formación académica en el programa de postgradoen artes visuales de la 
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). En dialogo con la propuesta de la 
disciplina de arte relacional, el juego fue concebido como una experiencia de construcción 
colectiva, basada en la noción de encuentro como espacio de mediación de diferencias, 
producción de subjetividades y reflexiones críticas sobre el papel estético y político del 
artista e investigador contemporáneo. 
 
PALABRAS CLAVE: procesos creativos; colaboración; juego; arte relacional 
 

 
 
Notas introdutórias sobre a arte de criar 
 
 

 A arte começa a partir de grupos. O coletivo é a base da produção artística. 
Certas formas especiais de relações sociais são a arena as quais os artistas 
estão enraizados. Nessa arena, brotam as flores da arte, que logo são 
cortadas e levadas para os vasos, como aqueles que vemos na entrada do 
Museu Metropolitano de Arte em Nova York. Ali, podem ser interpretadas 
como emblemas, como uma linguagem das flores, falando universalmente 
para todos e a cada um dos nós, acima e além de suas origens. 

 
Alan Moore 

 
 
Muitos são os artistas e pesquisadores que se dedicam a discussão dos processos 

de criação em arte. O tema, como sabemos, tão antigo quando a própria noção de 

arte, não se restringe à uma concepção consensual de como esses processos se 

elaboram. Ainda assim, podemos destacar uma reflexão comum àqueles que se 
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debruçam sobre o tema nos dias de hoje: a criação não se processa individualmente 

mas, em maior ou menor medida, de forma coletiva, tendo em vista que a criação 

envolve compartilhamentos de saberes, desejos, normas, valores, etc. Essa 

qualidade coletiva da criação não é restrita ao campo da arte, mas diz respeito à 

produção da vida, tal como podemos evidenciar nas produções técnicas, científicas, 

organizacionais, comunicacionais, etc.  

Impulsionados pelo contexto de globalização capitalista do pós-guerra e mais 

intensamente a partir dos anos 1990 – quando as políticas-econômicas neoliberais 

são implementadas em diversos países do mundo –, uma parcela significativa de 

artistas e pesquisadores sentiram a necessidade (geralmente em formações 

coletivas) de se dedicar a compreensão dos processos criativos que ali emergiam – 

dada essa conjuntura de profundas transformações no campo da economia, política 

e cultura. São em grande parte esses trabalhos que nos dão subsídios para 

evidenciar traços comuns aos processos de criação compartilhada em artes visuais. 

Citamos entre outros aspectos: o afrouxamento de hierarquias nas formas de 

organização dos grupos – trabalhando na perspectiva de construção horizontalizada 

e democrática; o fortalecimento de laços de amizade e cooperação entre sujeitos; 

produções com ênfase em aspectos cotidianos e relacionais do espaço vivido; 

pensamentos críticos sobre os processos de globalização do capital; trabalhos 

críticos sobre processos de mercantilização da cultura e suas relações com os 

espaços institucionais de arte; discussões em torno da própria produção coletiva – 

sendo esta última vista como uma necessidade do período atual e como fundamento 

da construção de redes de articulações de forças alternativas ao sistema vigente 

(FELSHIN, 2001; ROSAS, 2007; GOTO, 2008; MESQUITA, 2008; DASSOLER, 

2011).  

Podemos dizer ainda que os processos criativos coletivos em artes visuais – por 

meio do compartilhamento de experiências, saberes, subjetividades, técnicas, 

autorias, etc. –, apresentam-se na contemporaneidade indissociavelmente como 

objetivo e método de diversos grupos. Em tempos de violência, individualismo e 

competitividade, diversos coletivos de arte realizam-se na busca pelo 

fortalecimentos de relações sociais horizontais e democráticas (SANTOS, 2006; 

DASSOLER, 2011).  
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Sobre a arte de compartilhar: produções coletivas 

A perspectiva de crítica ao capital e aos modos de operação do sistema das artes 

(incluindo discussões sobre produção, distribuição e recepção) apresentam-se 

inseridos, cada vez mais, no debate sobre o fazer artístico. Nessa perspectiva 

percebemos coletivos de pesquisadores e artistas que buscam em seus cotidianos 

rediscutir as bases e os estatutos sociais dos sistemas aos quais participam. Essas 

reflexões, que de diferentes modos perpassam os processos de criação, visam, por 

exemplo, discutir possíveis formas de organização – incluindo os usos das técnicas 

e da divisão do trabalho; objetivos políticos e estéticos dos grupos; estratégias 

propositivas e de relações com o público; meios de registro e divulgação dos 

trabalhos; construção de redes de cooperação, etc. 

Ensaios poéticos, entrevistas, cadernos de artistas, manifestos, textos ficcionais e/ou 

críticos, entre outros tipos de publicação, apresentam-se como espaços privilegiados 

onde artistas e coletivos podem compartilhar com seus pares, público e crítica seus 

processos criativos em diálogo com seus pensamentos sobre o mundo. A antologia 

Escritos de Artistas: anos 60 e 70, organizados por Glória Ferreira e Cecília Cotrim, 

nos parece um bom exemplo dessa situação em que podemos ter acesso à essas 

falas em “primeira pessoa”, que denotam, dentre outros aspectos, o ingresso do 

artista “[...] no terreno da crítica, desautorizando conceitos e criando novos, em 

franco embate com diferentes agentes do circuito” (FERREIRA, 2006, p. 10). 

A arte de compartilhar emerge assim como uma necessidade intrínseca ao mundo 

sentido e praticado. Sobre essa necessidade que está na base da criação, citamos 

aqui as palavras do filósofo francês Gilles Deleuze, que nos diz: “É preciso que haja 

uma necessidade, tanto em filosofia quanto nas outras áreas, do contrário não há 

nada. Um criador não é um ser que trabalha pelo prazer. Um criador só faz aquilo de 

que tem absoluta necessidade” (DELEUZE, 1999, p. 03).  

Alan Moore (2005), autor britânico de histórias em quadrinhos, também vai ao 

encontro dessa ideia quando argumenta que o que há de comum em toda a história 

da arteem relação ao surgimento de trabalhos coletivos– especialmente de 

preocupações políticas democratizantes – é a condição da necessidade de se juntar. 

Nesse viés, nos diz: “[...] os grupos se formam em resposta a condições específicas, 
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quando há algo particular para se fazer” (MOORE, 2005, p.02. Tradução nossa). 

Esta perspectiva de refletir sobre os contextos, e de como estes acionam nossa 

sensibilidade e imaginação enquanto artistas e pesquisadores, parece-nos 

indispensável nos tempos atuais – tendo em vista as crises da modernidade e da 

urgência de investigar novas formas de habitar, trabalhar, produzir arte, cultura e 

conhecimento, “[...] formas que se deem de modo solidário e compartilhado, que 

respeitem a diversidade humana e que sejam de fato democráticas” (DASSOLER, 

2011, p. 17).  

Sobre essa relação imbricada da arte em seus contextos sócio espaciais, podemos 

citar, na história recente dos anos 1960 e 70, uma enorme trama de “necessidades 

em diálogo” tecida em múltiplas escalas geográficas. As lutas pelos direitos civis e 

pelo fim da Guerra no Vietnã nos Estados Unidos, assim como as lutas anticoloniais 

e de independências na África e Ásia e de repúdio aos golpes civis-militares na 

América Latina, condensavam entre si desejos de liberdade. As pautas construídas 

no interior desses movimentos sociais heterogêneos exercem ainda hoje, grande 

influência e são em muitos casos retomados e resignificados nas formações de 

artistas e seus movimentos.  

Materializadas em práticas discursivas híbridas, a arte contemporânea produzida 

coletivamente catalisou, de acordo com a pesquisadora estadunidense Nina Felshin 

(2001), impulsos estéticos, sociopolíticos e tecnológicos dos últimos anos no intuito 

de “[...] desafiar, explorar ou apagar as fronteiras e as hierarquias que definem 

tradicionalmente a cultura tal e qual esta é representada pelo poder” (FELSHIN, 

2001, p. 74. Tradução nossa). A partir do questionamento de valores e normas 

vigentes, da autoridade e do poder das instituições hegemônicas, coletivos de arte 

rompem com grande parte da tradição modernista da arte (que via suas últimas 

expressões no formalismo) e propõem uma nova concepção de arte, agora mais 

crítica ao Sistema das Artes e ao modo de organização dos artistas.  

Para Felshin (2001), podemos apontar dois principais objetivos dessa arte 

compartilhada e de caráter ativista: 1. Dar voz e visibilidade aos sujeitos que 

historicamente não tiveram seus direitos de participação assegurados;2. Conectar a 

arte com um público mais amplo, transpondo, na medida do possível, os espaços 

institucionais de fruição artística (FELSHIN, 2001). 
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Em sua argumentação teórico-metodológica, a referida autora descreve ainda outras 

tantas características marcantes da arte produzida coletivamente na atualidade. 

Nesse sentido, citamos aqui apenas três que elencamos como as principais para 

nos ajudar a refletir sobre os processos de criação em contexto de formação 

acadêmica em Arte Relacional: 1. A qualidade processual, tanto em suas formas 

como em seus métodos; 2. A qualidade temporal de algumas intervenções (como, 

por exemplo, na realização de performances e instalações de curta duração); 3. O 

uso de métodos colaborativos, tendo como estratégia central a pesquisa coletiva 

(FELSHIN, 2001). 

A partir dessa breve apresentação conceitual e metodológica, em que se procurou 

destacar a arte como instância da vida – dos encontros, das necessidades, das 

interações e conflitos –, apresentamos a seguir a experiência da realização de um 

jogo onde a produção de mediações, no sentido de articulação e negociação de 

subjetividades, diferenças e desejos, se apresentou como um caminho interessante 

e possível na perspectiva dos estudos e práticas processuais em arte 

contemporânea.  

 
Sobre a arte do jogo: arte relacional e o papel da amizade 

No intuito de articular as discussões tecidas acima, sobre arte de criar e 

compartilhar, trazemos aqui como proposta de reflexão empírica a experiência 

acumulada na disciplina “Arte relacional: nos limites do real”, ministrada no segundo 

semestre de 2013 pelo professor José Luiz Kinceler, no Programa de Pós-

Graduação em Artes Visuais da UDESC. 

Segundo Nicolas Bourriaud, a chamada arte relacional pode ser entendida como um 

“[...] conjunto de práticas artísticas que tomam como ponto de partida teórico e 

prático o grupo das relações humanas em seu contexto social, em vez de um 

espaço autônomo e privativo” (BOURRIAUD, 2009, p. 151). Assim, com o objetivo 

de produzir reflexões teórico-práticas nesse campo, foram realizados ao longo do 

semestre, dentre outras atividades, oito seminários (todos em dupla), no intuito de 

apresentar de forma criativa e experimental práticas e conceitos relacionados à Arte 

Relacional. As duplas foram escolhidas aleatoriamente pelo professor e depois cada 

par ficou responsável por escolher, dentre a bibliografia da disciplina, um ou mais 
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textos que seriam utilizados como referência para a produção dos chamados 

“Seminários Criativos”. 

Meu par foi Pedro Franz1e nosso primeiro encontro para produção do Seminário se 

deu no Laboratório de Informática da universidade onde estavam disponíveis os 

arquivos da bibliografia. Escolhemos ali a publicação Rizoma.net – livro Artefato, 

organizada por Ricardo Rosas e Marcus Salgado. O livro eletrônico é uma coletânea 

de 77 textos, o que, evidentemente, nos abriu para uma infinidade de temas e 

abordagens para se discutir os processos colaborativos e relacionais em arte 

contemporânea. Assim, decidimos analisar o material, com calma, para depois nos 

reunirmos para a escolha dos textos.  

Diante de uma lista de seleção, definimos no encontro seguinte trabalhar com o 

texto “Coletivos de arte e a ocupação Prestes Maia em São Paulo”, do artista visual 

e pesquisador brasileiro Gavin Adams (2006), e mais dois textos curtos, “Vernissage” 

e “Sabotagem Artística”, do historiador e poeta estadunidense Hakim Bey (2006). 

Ainda que diversas conexões de crítica ao sistema das artes nos saltassem aos 

olhos, foi para nós um grande desafio conseguir articular os textos desses distintos 

autores e mais, elaborar uma proposição em arte relacional que, em alguma medida, 

desse conta desse “complexo” apresentado nos textos.  

Em linhas gerais, Gavin Adams (2006) versa em seu texto– com tom de relato de 

experiência– sobre os desafios da colaboração e do engajamento político dos 

artistas junto à ocupação Prestes Maia, organizada pelo Movimento Sem-Teto do 

Centro (MSTC), em São Paulo/SP. Com o objetivo de destacar a importância do 

entendimento do contexto político-cultural em que os artistas atuam, Adams relata 

que, em alguns casos, a falta desse entendimento por parte dos artistas, no sentido 

do reconhecimento das estratégias de resistência escolhidas pelos sem-teto na luta 

contra os processos de gentrificação, desencadeou uma crise de intencionalidades 

na ocupação e uma séria discussão sobre os processos de cooptação da arte 

ativista e da apropriação privado do comum.  

Por outro lado, mas também inserido nessa discussão dos processos de 

colaboração e cooptação da arte, Hakim Bey (2006), em seus escritos dotados de 
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ironia e crítica radical, discorre sobre as contradições latentes do circuito das artes, 

principalmente quando se trata de produzir uma arte que se busque autônoma ao 

capital. Para ele essa busca é “impossível”, entretanto, “é preciso buscar o 

impossível”. Nas palavras do autor: 

Tanto quanto possível, qualquer coisa que façamos deve ser feita fora da 
estrutura psíquica/econômica gerada pela totalidade como espaço 
permissível para o jogo da arte. Como, você pergunta, nós ganharemos a 
vida sem galerias, agentes, museus, publicação comercial, a National 
Endowment for the Arts e outras agências em benefício das artes? Bem, 
ninguém precisa pedir pelo improvável. Mas se deve com certeza exigir o 
“impossível” – ou então, por que diabos uma pessoa é artista?! Não é o 
suficiente ocupar um pedestal sagrado e especial chamado Arte de cima do 
qual se zomba da estupidez e injustiça do mundo “quadrado”. A arte é parte 
do problema. O Mundo da Arte está com a cabeça enfiada no seu próprio cu 
e faz-se necessário se desprender disto – ou então viveremos em uma 
paisagem cheia de merda (BEY, 2006, p. 451). 

 

Em meio a tantas provocações (tanto dos textos como das discussões 

desencadeadas nos encontros semanais da disciplina), Pedro e eu sentimos a 

necessidade de nos encontrar diversas vezes para que a nossa proposta de 

Seminário ganhasse forma e sentido. Esses “encontros poéticos” se deram em 

diversos contextos como almoços, cafés, passeios, trocas por e-mails, telefonemas, 

etc. Além da construção do trabalho, uma bela amizade foi se produzindo nesse jogo 

de ideias, posicionamentos políticos e desejos. Vivenciando a criação no cotidiano, 

fomos ao longo de três meses discutindo algumas possibilidades de proposta para o 

nosso Seminário. De uma intervenção no espaço público à escrita de um manifesto, 

decidimos por fim em produzir um jogo em que todos da nossa turma construíssem 

conosco uma discussão ética, estética e política sobre os processos de criação 

colaborativa e de cooptação da arte, tal qual fizeram nossos interlocutores.  

Nossa proposta foi construir coletivamente um “mapa rizomático” como um campo 

visual de articulação e representação do debate sobre as principais questões 

suscitadas nos textos e na disciplina em geral. Como forma de dinamizar essas 

discussões, sugerimos aos participantes (colegas de turma e professor) que 

assistissem alguns vídeos sobre a atuação dos artistas na ocupação Prestes Maia e 

lessem os textos de Gavin Adams e Hakim Bey (2006). No momento da realização 

do jogo, foi sugerido que os participantes sentassem em círculo em torno de um 

tecido aberto ao chão, que foi utilizado como base para o posicionamento das cartas 
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e imagens. Três temas foram indicados por nós como “eixos articuladores” do 

debate: ética, colaboração e ação. 

 

 

Figuras 1 e 2: Realização do jogo durante a disciplina de Arte Relacional PPGAV/UDESC.  
Fotos de Elisa Dassoler e Pedro Franz em 12/novembro/2013. 

 

 

Figuras 3 e 4: Mapa sendo construído pelo jogo das cartas de imagens e textos.  
Fotos de Elisa Dassoler e Pedro Franz em 12/novembro/2013.  

 

Nossa ideia era que os participantes, ao receberem no início do jogo algumas 

imagens da ocupação (com referência aos trabalhos artísticos ali realizados) e mais 

algumas cartas com temas e frases extraídas dos textos, jogassem esse material 

espontaneamente na base (quando achassem os momentos oportunos durante o 

debate), comentando-as em seu conteúdo e localizando-as ao lado de outras cartas 

e imagens – com o objetivo de relacionar as discussões e tecer visualmente o mapa. 

Os desafios do trabalho coletivo e a relação conflituosa da cooptação da arte ativista 

pelo mercado, como imaginávamos, guiaram o debate. Ainda assim, por não terem 
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sido estabelecidas regras fixas para o jogo, ele funcionou de forma livre e intuitiva 

pelos participantes que avançaram nas discussões sobre os processos de 

gentrificação nas cidades, da apropriação privada “do outro” e do espaço público e, 

seguindo as provocações de Hakim Bey, de como ganhar a vida com a arte e de 

como nós, artistas e pesquisadores, podemos ou não construir formas solidárias e 

não mercadológicas, não só de arte, mas de produção da vida.   

A grande acumulação de cartas e imagens em torno da palavra ética veio a 

corroborar com as discussões mais gerais da disciplina – de que o compromisso e o 

respeito ao outro são virtudes basilares nos processos de criação em arte relacional. 

A busca por entender e, na medida do possível, dimensionar as implicações 

estéticas e políticas dos trabalhos artísticos colaborativo sem seus contextos foi, na 

nossa percepção, a tônica do Seminário proposto.   

Sendo desenhada desde o início como uma instância de intercâmbio de saberes e 

aproximação afetiva (dada a nossa percepção de que esses encontros poéticos se 

deram como uma necessidade, como espaços profícuos de troca e negociação para 

que Seminário Criativo pudesse ser construído), nossa proposta de reflexão teórico-

prática em arte relacional foi também nessa mesma direção, construída 

coletivamente em torno da figura do jogo como situação, acontecimento – onde, 

segundo Bourriaud (2009), subjetividades e discursos se entrecruzaram no 

interstício social. 

Destacamos, entre outros aspectos, que o papel da amizade (como instância de 

“domínio das trocas”) foi de grande valia no referido processo criativo. Essa 

assertiva corrobora com as discussões elaboradas por Claudia Paim (2005) em sua 

pesquisa de Mestrado em Artes Visuais da UFRGS. Foi ela quem nos levou às 

contribuições do filósofo espanhol Francisco Ortega, que enfatiza a relevância da 

amizade na investigação política e filosófica. Para ele, a amizade “[...] representa um 

exercício do político, um apelo a experimentar formas de sociabilidade e 

comunidade, a procurar alternativas às formas tradicionais de relacionamento” 

(ORTEGA apud PAIM, 2005, p. 02). Compartilhamos, assim, com este autor de que 

a amizade não é baseada necessariamente na igualdade e concordância, mas no 

respeito às diferenças. Uma amizade é virtuosa, portanto, como incitação, “[...] num 

desafio para nos transformarmos”. Nessa perspectiva, diz Claudia Paim:  
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Essa associação entre o individual e o coletivo com a manutenção das 
diferenças e tensões encontradas num tecido relacional indica uma validade 
mais abrangente nas iniciativas coletivas onde os artistas participantes 
desenvolvem, através de seus laços de amizade, ações que não devem ser 
vistas apenas como frutos de interesses privados, porque a prática da 
amizade, ao contrário, é uma ação pública e política no mundo (PAIM, 2005, 
p.01). 

 

Desse modo, entendemos que as relações de amizade construídas em meio ao 

trabalho coletivo podem contribuir para o fortalecimento do caráter solidário e 

horizontal de práticas sociais. Como nos diz Bourriaud, sobre a participação e 

transitividade na esfera da arte relacional, o artista contemporâneo “[...] concentra-se 

cada vez mais decididamente nas relações sociais que seu trabalho irá criar em seu 

público ou na invenção de modelos de socialidade” (BOURRIAUD, 2009, p.40). O 

caráter relacional encontra-se, assim, intrínseco à obra e por isso figuras de 

referenciada esfera das relações humanas como reuniões, encontros, 

manifestações, jogos, festas, entre outras, tornam-se conjuntamente “formas” e 

“conteúdos” possíveis da arte contemporânea.  

Concordamos também com Bourriaud sobre a importância que o pensamento de 

Karl Marx teve na história da arte em criticar “[...] a distinção clássica entre práxis 

(ato de transformar a si mesmo) e poiésis (ação ‘necessária’, servil, com vistas a 

produzir ou transformar a matéria)”. De acordo com ele, Marx entende que “[...] a 

práxis passa constantemente para a poiésis, e vice-versa” (BOURRIAUD, 2009, p. 

144). Nesse sentido, entendemos que a produção da arte coincide com o processo 

de transformação do ser humano, este que, mediante a transformação da natureza, 

transforma a si próprio.  

Nosso trabalho realizou-se, assim, nessa perspectiva, num movimento dialético 

onde a criação (poiésis) se deu juntamente como práxis – visto que os nossos 

“encontros poéticos” foram capazes de elaborar não somente em seu discurso, mas 

especialmente no exercício do cotidiano, relações sensíveis de partilha e reflexões 

acerca das nossas transformações enquanto sujeitos sociais.  
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Considerações Finais 

 

Para voltar aos encantadores vasos de flores do Museu Metropolitano, que disse 
no início, os coletivos de artistas não fazem tanto as flores, fazem o solo mesmo. 
E o solo não se vê normalmente no museu. Os coletivos não aportam 
quantidades de coisas com as quais nos deleitamos ali, os ídolos pelos quais 
expressamos nosso amor pela arte. Os coletivos de artistas não fazem objetos, 
fazem transformações. Fazem situações, oportunidades, realizações, 
entendimentos. Trabalham com nossos desejos, e isto tem profundas 
implicações para os objetos de arte. Os coletivos trabalham sobre a relação 
pública em direção a arte. Trabalham sobre o problema da recepção. Trabalham 
para manter a experiência de um coletivo, ao invés de ceder todo o território ao 
devaneio solipsista e a reificação de investimentos de capital. 

Alan Moore 

 

Produzir novas experiências em arte, em contexto de formação acadêmica, foi o 

desafio colocado a nós discentes e apresentado aqui como forma de reflexão crítica. 

As discussões sobre processos criativos coletivos e, em especial, àquela sobre a 

experiência de elaboração e realização de um jogo (em contexto de sala de aula), 

buscou ressaltar a importância da problematização coletiva da função social da arte 

a fim de contribuir para um redimensionando permanente desta a partir de seus 

produtores, pesquisadores e público.  

Apresentado como processo, de sua concepção à realização, o jogo nos propiciou 

do ponto de vista metodológico momentos favoráveis de reflexãos obre as 

possibilidades e potencialidades do fazer artístico relacional e suas implicações 

estéticas e políticas. As questões suscitadas nesse processo foram em alguma 

medida sistematizas neste texto que visou, em última instância, apresentar 

criticamente metodologias criativas de produção coletiva em contexto de formação 

acadêmica em Artes Visuais. 

Nesse sentido, o artigo buscou em sua construção argumentativa destacar a 

importância da noção de encontro, assim como de compartilhamento, como caminho 

metodológico de negociação e articulação de forças, tanto no meio acadêmico como 

nas demais áreas de produção da vida.  
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Dar visibilidade a práticas de construção coletiva, especialmente aquelas tecidas no 

exercício cotidiano, nos pareceu uma proposição pertinente de estímulo à 

construção de redes dialógicas de saberes e desejos. Nosso anseio, por 

conseguinte, é que estas possam em movimento apontar novas sugestões do fazer 

e pensar da arte relacional.  

 

Notas 

1  Pedro Franz é graduado em Design Gráfico (UFSC) e mestrando em Artes Visuais 
(PPGAV/UDESC). Autor de histórias em quadrinhos como “Promessas de amor a desconhecidos 
enquanto espero o fim do mundo”, “Bukkake”e“Suburbia”, e de histórias curtas e ilustrações 
publicadas em revistas como Piauí, Samba e kuš!. 
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