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RESUMO 

O artigo propõe o conceito de “emergência artística coletiva” para referir-se a um tipo de 
agrupamento de artistas – o Sim ou Zero – surgido entre os anos 1991 e 1993, no Brasil. A 

relevância desse conceito, ligado ao caso específico, dá-se pelo fato de os artistas que o 
fundaram salientarem, em texto publicado em 1993, não constituir um grupo de artistas. Ao 

mesmo tempo, criaram uma produção artística colaborativa e coletiva, num período em que 
o conceito de coletivo artístico ainda não existia. Neste sentido, o artigo apresenta o 
conceito hospedado neste estudo de caso e sugere que essa emergência, entre outras, está 

na gênese do que mais tarde – nos anos 2000 – passaria a ser chamado de Coletivo 
Artístico. 
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ABSTRACT  
This paper introduces the concept of "collective artistic emergence" in reference to a type of 
artists grouping – Sim ou Zero – which appeared between 1991 and 1993 in Brazil. The 

relevance of this concept, on the specific case study, is due partly to the founding artists 
stating in a text published in 1993 they do not constitute a group of artists. However, at the 
same time they created a collaborative and collective artistic production, in a period when the 
artist collective concept did not yet exist. In this sense, this paper presents the concept 
hosted in this case study, and proposes that this emergence, among others, is at the roots of 
what later – in 2000 – would come to be called Artist Collective. 
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Introdução 

Atualmente, quando alguém refere-se a um agrupamento de artistas realizando 

algum trabalho coletivo ou um conjunto de pessoas envolvidas com a criação 

artística, o nome coletivo artístico surge “naturalmente” para definir esse tipo 

específico de organização. No entanto, nem sempre foi assim: as datas pesquisadas 

indicam que, no Brasil, esse tipo de organização, com esse nome – coletivo artístico 

–, surgiu, mais ou menos, entre 1995 e 2000. Ricardo Rosas (2002), ao referir-se 

aos coletivos, aponta suas primeiras ocorrências “entre meados dos anos 90 e início 

dos anos 2000”. Já Daniela Labra (2009) diz que “no campo da arte, os coletivos 

artísticos irrompem [no Brasil] no final dos anos 90”. Embora isso não faça muito 

tempo, é o suficiente para que possamos pensar acerca de sua história, de sua 

genealogia e dos acontecimentos que geraram sua emergência na arte 

contemporânea, de modo que surge a pergunta: o que são os coletivos artísticos?   

Neste sentido, aponta-se para o estudo de caso ocorrido alguns anos antes da data 

de suas primeiras ocorrências, no intuito de colaborar para uma outra compreensão 

sobre a história dos coletivos artísticos. Trata-se do Sim ou Zero, nome de uma 

exposição e de um agrupamento de artistas no estado do Espírito Santo. Essa 

emergência, do início dos anos 1990 (1991-93), envolveu-se coletivamente na 

criação e produção de uma exposição “coletiva” que transcendeu o espaço 

expositivo da galeria, ocupando o espaço público urbano de várias cidades em 

mídias diversas. Devido a essa exposição-ação ampliada e coletiva, seus 

participantes foram considerados um grupo, mesmo que tenham se autodefinido 

como um não-grupo de artistas. Com esse exemplo, anterior às datas que 

referenciam o aparecimento dos coletivos, pretende-se constatar a hipótese de uma 

“emergência artística coletiva”, a qual não se comportava nem como um grupo de 

artistas nem como um coletivo artístico, uma vez que estes, no Brasil, ainda não 

existiam. O Sim ou Zero estaria junto, certamente, com muitos outros arranjos de 

artistas que surgiram nesse mesmo intervalo de tempo no início da década de 1990. 

Percebe-se, pela diversidade de definições como eram tratados, que esses arranjos 

comportavam-se como emergências, surgimentos, acontecimentos sem identidade 

definida, sem serem notados como uma novidade com novas atitudes organizadas 
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dentro (e fora) do sistema de arte: “cooperativas entre artistas”, “colaborações entre 

artistas”, “agenciamentos artísticos”, “articulações artísticas”, “organizações de 

artistas”, “parcerias poéticas”, “produtores artísticos” e, claro, como “grupos de 

artistas”. Sugere-se que esses arranjos, isto é, que essas emergências artísticas 

coletivas, pelo fato de não constituírem grupos, encontram-se na gênese daquilo 

que, nos anos 2000, seria chamado de coletivo artístico. Vale lembrar que, segundo 

Rosas, aqui, no Brasil, esse formato de ação coletiva perdeu-se em algum lugar 

entre os anos 1980 e 1990.      

                              [...] Talvez seja um exagero afirmar que não temos tradição em 

coletivos artísticos. Afinal, os anos 1970 e 80 assistiram a ações de 
vários coletivos[ 1 ], como Viajou Sem Passaporte, 3Nós3 ou Tupi 
Não Dá, mas esse liame se perdeu em algum lugar dos anos 80, e 
tais formações só retornariam em meados dos 90 para cá, sem 
nenhuma ligação aparente com seus predecessores. (ROSAS, 2002, 
p. 137) 

Nesse relato, Rosas dá uma pista e abre uma brecha no tempo, justamente nesse 

intervalo, entre os anos 1980 e meados da década seguinte – período em que surgiu 

o Sim ou Zero –, possibilitando não a restituição do nó desse liame perdido, mas, 

talvez, preenchendo (ou inventando) uma lacuna no tempo para novas 

possibilidades históricas e teóricas. 

A história dos coletivos artísticos carece de mais pesquisas acerca de seu 

surgimento e no que diferem ou assemelham-se quanto aos grupos de artistas, tão 

confundidos nos raros textos que pretendem historicizá-los. Fernanda Albuquerque, 

por exemplo, em pesquisa sobre os coletivos artísticos junto ao Programa de Pós-

Graduação em Artes Visuais pela UFRGS, em 2008, identificou mais de cinquenta 

coletivos no Brasil, além de suas datas e locais de aparecimento. Chelpa Ferro, do 

Rio de Janeiro, desponta como o mais antigo, datando de 1995, seguido do Bijari 

(1996), de São Paulo, e do Camelo, de Recife.  

Um ano após o surgimento dos coletivos Bijari e Camelo, em 1997, o crítico Martin 

Grossmann identificou, no Brasil, um movimento de formação de parcerias artísticas 

como uma estratégia para a organização de exposições alternativas, publicações de 

revistas, manutenção de ateliês coletivos e criação de fóruns paralelos de discussão. 

Mas, somente em 2001, com a exposição Panorama da Arte Brasileira, no Museu de 
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Arte Moderna de São Paulo, curada por Paulo Reis, Ricardo Basbaum e Ricardo 

Resende, que esses agrupamentos artísticos passaram a ser expostos como uma 

novidade. Em texto, no catálogo-livro da exposição, Luiz Camillo Osório (2001, p. 

121)  afirma que “a criação recente, em várias cidades brasileiras, de organizações 

artísticas que buscam ampliar os canais de circulação para o trabalho de arte é uma 

novidade bastante positiva”. Na mesma publicação, Ricardo Basbaum comenta que 

“o interesse em relação aos projetos coletivos de artistas revela as pistas de uma 

investigação em curso”. Neste sentido, o Panorama 2001 é de fundamental 

importância para a história dos coletivos, ao revelar, institucionalmente – e 

tardiamente –, a novidade significativa para a arte contemporânea.  

Em pesquisa bibliográfica realizada sobre os coletivos artísticos, percebe-se que há 

um destaque maior para a listagem dos coletivos existentes e para reflexões acerca 

de suas ações artísticas, mas, raramente, tentativas de definições desse formato ou 

mesmo de sua história. Nota-se que, em muitos casos, os agrupamentos são 

chamados ora de grupos de artistas ora de coletivos artísticos, entre outros nomes, 

sem que essa diferença conceitual seja comentada, principalmente sobre os casos 

acontecidos nesse intervalo de tempo, entre o fim dos anos 1980 e início dos 1990. 

No entanto, segundo Nicolas Bourriaud (2009, p. 9), isso não deve soar tão 

incomum assim, visto que a crítica da década de 1990 ainda estava muito arraigada 

aos modos e pensamentos da arte conceitual dos anos 1960-70. Já Ericson Pires, 

no livro Cidade ocupada (2007, p. 30) – antes de Bourriaud, portanto –, ao comentar 

sobre os agenciamentos e os agentes artísticos dos anos 1990, diz que “é óbvio que 

certas noções de valor, anteriormente estabelecidas através de critérios 

determinados pela crítica especializada não são mais suficientes – e não interessam 

mais – para a realização de uma leitura desta produção [coletiva]”.  

Como se constata, esse retardo crítico e a falta de entendimento do que acontecia 

em relação aos novos arranjos, deve-se, em parte, por estes serem vistos – 

erroneamente – como grupos de artistas e, por isso, como uma repetição tardia da 

arte conceitual.  

Neste sentido, pretende-se cruzar alguns pensamentos “em e sobre coletivos”, com 

pensamentos em e sobre os grupos, acreditando que, com eles, seja possível 
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entender o Sim ou Zero em sua emergência artística coletiva e, talvez, lembrando 

Rosas, apresentar um exemplo do liame perdido entre os anos 1980-90 dessa 

novidade de fácil aceitação, mas de difícil definição, considerando sua diversidade, 

maneiras de ação e organização. Do mesmo modo, não se pretende generalizar ou 

afirmar relações entre os grupos e os coletivos, e sim apontar para essa 

problemática conceitual em seu sentido genealógico, vendo, no Sim ou Zero, o 

exemplo de um caso em que a noção de grupo artístico não se adequava àquilo que 

se realizava no âmbito das artes em 1993, mesmo que apresentasse sintomas 

históricos dessas agrupações.  

                                         [...] Apesar de atuarmos conjuntamente, não constituímos um “grupo” 
[de artistas]; apenas, por conveniências particulares e por 
concordarmos em alguns pontos, viabilizamos esta série de 
intervenções. [...] Ao invés de grupo, preferimos a idéia de 
indivíduos, atuando dentro de um mesmo espaço ampliado do 
cotidiano. (SIM ou ZERO, 1993, p. 1) 

Suspeita-se, então, que estaríamos, nesse caso, diante de um fenômeno novo ou 

em transformação, tanto na forma de atuar artisticamente, quanto na forma de 

organizar-se, isto é, uma emergência. Como emergência, Michel Foucault entende 

ser “o ponto de surgimento”, “a entrada em cena das forças; é sua interrupção, o 

salto pelo qual as forças partem dos bastidores para o teatro”, “um ‘não-lugar’ de 

afrontamentos”, “uma pura distância entre as forças adversárias, pois se produz no 

interstício”, ou ainda, “o resultado entre as forças” (FOUCAULT, 2012, p. 65-66-67-

68). E no dizer de Edgar Morin, em seu pensamento complexo, emergência “é uma 

qualidade ou propriedade produzida ou gerada a partir da organização de um todo, 

em relação às qualidades e propriedades das partes isoladas deste todo”, sendo que 

essas novas qualidades e propriedades “retroagem sobre o todo”, modificando-o 

(MORIN, 2000, p. 55-209). 

Por esse viés, o Sim ou Zero estaria na gênese do coletivismo artístico, como um 

acontecimento 2  emergente daquele momento e situação específicos; como uma 

complexidade que é, ao mesmo tempo, fruto, mas também formadora de uma nova 

situação artística. Conhecer mais acerca do Sim ou Zero poderá colaborar para 

outros entendimentos dos coletivos e/ou ampliar as datas da sua recente história no 

Brasil.  
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Contudo, não parece conveniente traçar uma linha histórica entre os grupos de 

artistas e os coletivos artísticos, uma vez que se corre o risco de afirmar que estes 

últimos são consequência dos primeiros. Certamente, um historiador desavisado nos 

colocaria nessa linha de ação e reação sem considerar os entremeios, os desvios, 

os saltos ou os fantasmas warburguianos que espreitam e deslocam a história da 

arte para fora de seus trilhos historicistas. No entanto, é claro que referências e 

sintomas de um passado existem entre as várias associações de artistas da história, 

desde as guildas medievais até o Fluxus, desde a participação nas proposições de 

Lygia Clark e Hélio Oiticica até os coletivos artísticos atuais. Alan W. Moore, em 

artigo de 2004, por exemplo, traçou relações entre a arte e os agrupamentos de 

artistas na história da arte, ao dizer que: 

                                     [...] a arte começa a partir de grupos, sendo a coletividade, a base 
para a produção artística. Formas especiais de relações sociais são 
o solo em que os artistas estão enraizados. O coletivo de arte 
ocidental está enraizado na estrutura de oficinas de arte e na 
produção de artesanato, enraizada também nas rotinas de ensino da 
academia de arte. Ele também é produzido na economia do artista 
da pobreza. Tempo, espaço, materiais, idéias e oportunidades 
constituem as condições em que a arte pode ser produzida. Nem 
tudo isso é comprado e pago. Artistas recebem e dão presentes em 
operações contínuas e intercâmbios. Esta rede de intercâmbio não-
monetário é a área social do coletivo. (MOORE, 2004, p. 1) 

Serão considerados, portanto, tanto os grupos de artistas quanto os coletivos 

artísticos, a partir das definições e características apontadas pelos 

pesquisadores citados. Com isso, busca-se encontrar possíveis relações entre 

essas características e o Sim ou Zero, acreditando que, com essa análise, 

será possível situar a referida agrupação nesse “entre” grupos e coletivos, 

confirmando-a como uma emergência artística coletiva. 

Grupos de artistas 

Veja-se, primeiramente, algumas definições e pensamentos sobre os grupos de 

artistas. Fernando Cocchiarale (2005, p. 3-4) define como uma das características 

dos grupos artísticos o fato de serem “formados a partir da defesa comum de 

princípios plástico-formais e estéticos”, com “compromissos estáveis (de linguagem 

e grupo)” e “com questões sociais e temas da vida nacional”. Já Fernando do 
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Nascimento Gonçalves (2010) refere-se ao engajamento político dos grupos de 

artistas dos anos 1960-70: 

                                  [...] grupos de artistas que se organizam nos Estados Unidos e na 
Europa para questionar códigos culturais, fazer protestos e promover 
uma forma de arte que desse sequência ao projeto de aproximação 
com o quotidiano, através de happenings, performances e 
manifestos, conjugados não raro com as lutas pelos direitos das 
minorias e contra a sociedade do espetáculo. (GONÇALVES, 2010, 
p. 3-14) 

Essas definições e características podem ser constatadas com o exemplo do grupo 

Nervo Óptico, de Porto Alegre, do final da década de 1970. Em manifesto – um meio 

recorrente usado pelos grupos de artistas –, o grupo aponta, com clareza, seus 

objetivos contra o mercado de arte e seus ideais artísticos, com e a partir do qual 

seus artistas devem atuar e seguir. 

                                  [...] O grupo que nessa época estava se reunindo [...], começou a ter 
como tópico principal de sua discussão uma atitude crítica à 
produção cultural encampada pela Secretaria de Turismo e os 
excessos do mercado [de arte]. Essas discussões se prolongaram 
por diversas semanas, até que se chegou à redação de um 
manifesto, que nessa altura exigia uma atitude radical, inclusive de 
quem o assinasse, de afastamento das galerias [de arte] como meio 
para veicular seu trabalho. (BARCELLOS, 1981 apud CARVALHO, 

2004, p. 30) 

Por sua vez, Pires, ao comparar os ideais dos anos 1960-70 com os agentes 

produtores de arte do início dos anos 2000, comenta que: 

                                     Se na década de 60/70 tinha-se esboçado a possibilidade real de 
transformação radical dos regimes e sistemas de manutenção das 
ordens institucionais, a partir das mais diversas formas de 
pensamento e ação, elaboradas e explicitadas em projetos e 
programas, o que se percebe e se vive hoje é diametralmente 
oposto. (PIRES, 2007, p. 28) 

Neste sentido, pode-se pensar que a definição de grupo artístico ou grupo de 

artistas forma-se em torno de um comprometimento específico idealizado em 

relação à arte ou a questões político-sociais, em que os artistas envolvidos criam 

seus trabalhos individuais, seguindo determinadas ideias objetivadas e 

preestabelecidas pelo grupo, geralmente através de manifestos escritos.  

Já com o Sim ou Zero, quando seus artistas declaram, no editorial de sua publicação 
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(mas não em manifesto), que não constituem um “grupo”, denotam uma crítica aos 

grupos de artistas. Mas também, ao nomearem a exposição como “Coletiva” Sim ou 

Zero, colocando o referido termo entre aspas, constata-se que têm plena 

consciência de uma produção artística conjunta, gerada por “indivíduos dentro de 

um mesmo espaço cotidiano”.3  

Como participante do Sim ou Zero, e em conversa-entrevista com o também 

participante Alexandre Antunes4, lembramos que, sempre que havia a oportunidade, 

respondíamos esse argumento, ao reafirmar que não éramos um grupo, porque não 

havia um ideal de arte comum entre nós, nem uma posição clara em relação à arte. 

Em outras palavras, não havia um desejo pré-determinado de fazer algo comum em 

arte, não havia um projeto nem um manifesto artístico e, muito menos, um líder ou 

uma referência artística comum.  

                                     [...] creio que o fato de não nos considerarmos um grupo, já apontava 
para um modelo desgastado e anacrônico para nós no campo da 
arte. O momento era de transição [...]. Naquele momento não havia 
ainda uma clareza deste processo, mas algo nos incomodava em 
relação a sermos classificados enquanto grupo. (ANTUNES, 21-01-
2015) 

Observa-se, nesse comentário, que a negação aos grupos artísticos pelos 

componentes do Sim ou Zero denota, ao mesmo tempo, não uma crítica contra esse 

formato, mas sim, a consciência de sua inadequação em relação ao que faziam. E 

pelo fato de não haver, naquela época, um nome ou uma definição para esse novo 

formato que emergia, definiram-se como indivíduos, atuando dentro de um mesmo 

espaço ampliado do cotidiano. 

Coletivos artísticos 

Ademais, buscar uma definição para coletivo artístico talvez seja arriscado em vista 

de sua diversidade de arranjos. Mesmo assim, Albuquerque (2008) afirma que “são 

agrupamentos de jovens artistas, que se organizam de forma coletiva para 

desenvolver trabalhos de arte”. Como se vê: é arriscado. Mas, ao final de seu artigo, 

a autora reconhece essa diversidade e a dificuldade de uma definição, ao apontar 

para as “características centrais observadas nesses agenciamentos”: 
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                                 [...] embora tenha apontado pontos em comum em relação à sua 
atitude e proposto uma reflexão sobre os seus possíveis significados, 
são muitas as particularidades de cada grupo [ 5 ]: seja em relação às 
motivações que levaram à sua criação, à produção artística 
desenvolvida, às atividades praticadas ou mesmo às formas de 
organização. (ALBUQUERQUE, 2008, p. 81) 

Ao concordar com Albuquerque sobre o problema das definições, Lucía Naser 

Rocha (2009) também faz um levantamento dos coletivos, indicando outras 

características:  

                                  [...] O propósito é apresentar um leque de possibilidades e 
pensamentos existentes entre quem pensa em e sobre coletivos, 

mais do que propor interpretações sobre eles. Trata-se de um 
convite à reflexão conjunta (coletiva) e não uma apresentação de 
conclusões definitivas. (ROCHA, 2009, p. 123) 

Na tabela abaixo, listam-se as características elencadas pelas duas pesquisadoras, 

lado a lado, com a intenção de encontrar possíveis relações entre ambas. E, de fato, 

é possível perceber algumas relações e semelhanças entre essas particularidades. 

Esse fato faz considerar, e acreditar, que tais características podem ajudar a 

compreender as emergências artísticas coletivas, a partir de uma análise do Sim ou 

Zero. Por meio delas, pode-se saber o quanto essa emergência está contaminada 

pelos grupos de artistas e/ou o quanto inova na direção dos coletivos artísticos.  

Características dos coletivos artísticos 

Fernanda Albuquerque, 2008.  Lucía Naser Rocha, 2009.  

A constituição de organizações 
flexíveis e descentralizadas. 

 Práticas político-estéticas: estratégias 
para intervir artisticamente nas realidades 
políticas cotidianas e conjunturais. 

A ênfase na troca de ideias, 
conhecimentos e experiências entre os 
integrantes. 

 Linguagem estética relacional. 
 

A opção pela criação em parceria.  Subjetividade política contra-hegemônica 
e anti-institucional. 

A realização de produções que 
avançam nos espaços do mundo. 

  Metadiscurso intertextual. 

Mix de linguagens. 

O investimento em trabalhos capazes 
de dialogar com o grande público. 

  

  Quadro marcado por práticas coletivas 
anteriores e por uma crítica e ceticismo 
em relação à ação política organizada. 

  Provocações às fronteiras disciplinares e 
problematizações do termo “Arte”. 

Esquema de relações entre as características dos coletivos artísticos de ambas as autoras 
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Por haver relações e semelhanças entre as duas listas, adotar-se-á a relação de 

Lucía Naser Rocha, por ser a mais recente. Mas antes é preciso saber um pouco 

mais do Sim ou Zero para seguir com a análise. 

O SIM ou ZERO 

Suas atividades iniciaram no ano de 1991, sem o nome Sim ou Zero, quando seus 

participantes moravam juntos em Porto Alegre, mas sua primeira aparição pública 

coletiva deu-se com a “Exposição ‘Coletiva’ Sim ou Zero”, no ano de 1993, após 

mudarem-se para o estado do Espírito Santo. Essa exposição, a convite do Espaço 

Universitário do Centro de Artes da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, 

embora combinada para ser na galeria de arte da UFES, não se limitou somente a 

esse espaço, uma vez que se realizaram intervenções simultâneas na paisagem 

urbana em três municípios vizinhos, entre eles: Vitória, onde foram feitas 

intervenções em um canal de TV aberta (TV Gazeta/ES), em uma Rádio FM (FM 

Universitária) e na Festa de Abertura da exposição, que aconteceu em um espaço 

diferente da galeria da UFES, noutra cidade. Foram realizadas também uma 

projeção de vídeo e uma publicação 6  com textos de convidados, a qual fora 

distribuída gratuitamente e enviada por correio para instituições de arte do Brasil e 

de outros países.  

Mas o que torna o Sim ou Zero um exemplo relevante para a pesquisa que se 

desenvolve é que, no editorial da publicação, seus membros deixaram registrado 

que não são um grupo de artistas, ao mesmo tempo em que todas suas obras e 

intervenções são de “responsabilidade do Sim ou Zero”. Portanto, não sendo um 

grupo, nem um coletivo, o que são? Veja-se algumas imagens de suas intervenções, 

na Figura 1. 
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Registros de algumas intervenções Sim ou Zero, 1993 

Fonte: arquivo do autor. 
 

Na imagem acima, resumidamente, constam alguns registros das intervenções do Sim 

ou Zero ocorridas no espaço urbano em outdoor, placas de trânsito, em vídeo, pintura 

em tela, grafite em muro, em publicação impressa e em um balcão de bar à beira-mar, 

respectivamente. Outras intervenções aconteceram em mídias diferentes, em rádio FM 

e em canal de TV aberta, entre outras estratégias. 

No editorial da publicação que apresenta a exposição Sim ou Zero, participaram os 

artistas Alexandre Antunes, Edmilson Vasconcelos, Renato Coelho e Wagner 

Vasconcelos. Entretanto, nenhum dos trabalhos expostos na galeria da UFES foi 

assinado individualmente, sendo que, na contracapa da publicação, consta o nome 

de vários outros participantes convidados e uma lista de agradecimentos e 

colaboradores que toma o espaço inteiro da contracapa da publicação. Ou seja, 

apesar das individualidades, todos ali atuaram, direta ou indiretamente, sob e/ou 

sobre o nome da exposição/intervenção/ações Sim ou Zero. E, aqui, desponta um 

fantasma da arte conceitual, mais precisamente do Fluxus, de George Maciunas, 

para quem “o Fluxus é uma coletividade”, onde “nenhum artista individual, mas 

apenas a própria coletividade, deve se beneficiar da arte feita em nome do Fluxus” 

(MACIUNAS apud HENDRICKS, 2002, p. 30). 

Mas se abordarmos o Sim ou Zero como coletivo? 

Neste sentido, é possível encontrar muitas relações de proximidade. Se 

compararmos com a característica Quadro marcado por práticas coletivas anteriores 
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e por uma crítica e ceticismo em relação à ação política organizada, pode-se afirmar 

que o Sim ou Zero não inventou nada de novo com suas intervenções urbanas e 

midiáticas. Conforme o viés de algumas linguagens ou estratégias artísticas 

utilizadas, apenas repercutiu um pouco dos anos conceituais e das ações do Fluxus, 

mas antes como um sintoma de fantasmas do que por referência consciente. 

Todavia, organizou-se com esforços extras, além das ofertas da instituição que os 

havia convidado para expor, como uma “coletiva” dos quatro artistas. Essa atitude 

demonstra sua independência em relação às instituições e às políticas organizadas, 

assim como, implicitamente, uma crítica a estas, embora junto delas. 

Quanto à característica Metadiscurso intertextual, se considerarmos que o 

enunciado Sim ou Zero foi usado tanto para marcar as intervenções, quanto  ser a 

própria intervenção, repetidamente, faremos essa relação intertextual, pois sendo 

imagem-texto em diferentes contextos, implica um metadiscurso que se dá nas 

diversas e variadas estratégias utilizadas. Parafraseando Bakhtin (1986 apud KOCH, 

2012, p. 9), “o texto só ganha vida em contato com outro texto (com contexto)”.  

Não só as intervenções urbanas com o uso de outdoor e placas de trânsito, mas 

também o uso de mídias televisiva e radiofônica, bem como críticas às instituições 

da arte, atestam a característica sobre as práticas político-estéticas como 

estratégias para intervir artisticamente nas realidades políticas cotidianas e 

conjunturais. 

Já a variedade e a quantidade de estratégias usadas comprovam a característica do 

mix de linguagens, desde intervenções espaço-visuais, vídeo, textos e intervenções 

sonoras em Rádio FM e como imagem em TV, além de várias outras, como 

carimbos, adesivos, inserções em produtos diversos, cartas, desenhos etc. 

Na publicação Sim ou Zero, constata-se a característica das provocações às 

fronteiras disciplinares e problematizações do termo “Arte”. 

                                  [...] Todas estas intervenções são de nossa inteira responsabilidade; 
sua globalidade e diversidade constituem um bloco único com o qual 
procuramos caracterizar de forma ampliada a situação “Exposição 
Coletiva”. Porém, independente de coletiva ou não, vimos 
necessidade de expandir tanto na forma quanto no conceito, as 
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maneiras de atuação e ação dentro do quadro contemporâneo das 
artes. Não sabemos ao certo – e esta é uma das questões – se o 
termo “artes plásticas” ou “artes visuais” são pertinentes, hoje, para 
classificar as ações contemporâneas no que se chama arte, e tão 
pouco o termo “arte”. (SIM ou ZERO, 1993, p. 1) 

Vale colocar que a pesquisa de doutorado em andamento no PPGAV-UDESC sobre 

o Sim ou Zero tem como um dos seus fundamentos a Estética Relacional de Nicolas 

Bourriaud, o que coincide com a característica que se refere ao uso da linguagem 

estética relacional. Segundo Bourriaud, nos anos 1990, foi desenvolvida uma nova 

maneira no fazer artístico, fundada nas relações entre seus participantes. A 

abordagem do Sim ou Zero, por esse viés relacional, surgiu a partir da comparação 

com The land (1998), do artista Rirkrit Tiravanija, obra relevante para a estética 

relacional de Bourriaud. Neste sentido, e de maneira muito semelhante à obra de 

Tiravanija, o Sim ou Zero, em 1992, operou sua emergência adquirindo uma grande 

área à beira-mar capixaba, onde construíram casas, um lugar e muitas relações, 

juntando várias pessoas entre artistas, não artistas e instituições. E assim como 

Tiravanija, que intitulou sua obra como The land, os participantes do Sim ou Zero 

chamaram o lugar-casa-obra adquirido e construído pelos artistas, amigos e 

colaboradores de “lugar de viver”, o qual ampliava seus limites, não somente da área 

do terreno onde se instalaram, mas também das relações entre as pessoas, 

instituições públicas e privadas, além das obras (de arte). 

Para finalizar, a característica que se refere à Subjetividade política contra-

hegemônica e anti-institucional, apesar de o Sim ou Zero “nascer” a partir de uma 

exposição a convite da UFES, portanto, do próprio sistema de arte institucional 

acadêmico, criou muitas estratégias artísticas independentes dessa instituição, 

assim como das instituições de arte. Seu próprio questionamento sobre o termo 

“arte” e do “ser artista” é uma constatação dessa característica contra-hegemônica e 

anti-institucional. Neste sentido, e retornando a Pires, “a contradição é um elemento 

comum” nesses novos arranjos de artistas.  

                                     [...] não se trata de pensar esses grupos, agentes e ações como 
reação ao contexto descrito [sistema institucional falido]. [...] O 
quadro de produção de arte que se delineou do fim da década de 90 
até agora está mais ligado a modos de concepção e a políticas de 
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afirmação outros, que escapam às ranhuras de sistemas e equações 

preestabelecidas pelo contexto (PIRES, 2007, p. 23). 

Conclusão 

Se, de um lado, há fantasmas dos grupos de artistas dos anos 1960-70, 

principalmente, via Fluxus, por outro, há aspectos e ações que levam a pensar em 

coletivos, se levarmos em conta as características elencadas por Rocha. Sendo 

assim, conclui-se que o Sim ou Zero é um exemplo que pode ser definido como uma 

emergência artística coletiva, bem como a pertinência dessa proposição conceitual 

para essa situação organizacional, naquele intervalo temporal, entre as décadas de 

1980 e 1990; entre os grupos de artistas e os coletivos. É uma emergência porque 

não é nem grupo nem coletivo, sendo um híbrido, como toda a emergência, uma vez 

que possui características de ambos os formatos, mas diferente deles.  

Portanto, o conceito operatório7 aqui, é o de emergência, pertinente para analisar 

esse acontecimento relacionado ao surgimento sem planos ou projetos, mas com 

estratégias a partir de circunstâncias que se apresentam e da ação de unir vários 

agentes diferentes entre si, em torno de atratores da arte e das relações. Sem falar 

da crença no fluxo dessa união de amigos, de que alguma coisa satisfatória 

aconteceria, espontânea, misturada, caótica e contaminada pelo que passa entre as 

brechas abertas pelas relações. De um lado, um pouco das influências 

fantasmagóricas dos grupos de artistas dos anos 1960 e 1970, inevitáveis, mas não 

identificados com estes, e, por outro, experimentando, inventando, aventurando-se 

na construção de um novo formato associativo e coletivo, à mercê dos 

acontecimentos cotidianos entre amigos e relações afetivas, institucionais e privadas 

mediadas por uma vontade de fazer arte a partir de outros parâmetros e referências 

diversas. Por fim, acredita-se que, com o caso do Sim ou Zero, há a constatação 

dessa emergência e ela como participante da gênese do que mais tarde seria 

denominado como coletivo artístico. 
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Notas 

 
1
 Nesta nota, com meu grifo, saliento que, apesar de Rosas usar o nome “coletivo”, ele referia-se aos grupos de artistas, 

pois os coletivos citados por ele chamavam-se Grupo Viajou Sem Passaporte, Grupo 3Nós3 e Grupo Tupi Não Dá. O 
termo coletivo, usado por ele, é devido à sua existência, ainda no ano de 2002, quando Rosas publicou o referido artigo. 
Já Juliana Monachesi, na Folha de São Paulo, em 06 de abril de 2003, publica o nome coletivo entre aspas: “São 
‘coletivos’ de artistas [...] cuja atuação está voltada para ações diretas de encontro e embate com o público e o espaço”. 
Monachesi, ao colocar o termo “coletivo” de artistas entre aspas, sugere que o seu uso é novo e talvez duvidoso enquanto 
formato de agrupamento artístico, porém, já usado e comentado no sistema de arte. 

2
 A noção de “acontecimento” refere-se ao que é improvável, acidental, aleatório, singular, concreto e histórico. 

(MORIN, Edgar. Ciência com consciência. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998, p. 132). 

3
 Eis aqui um referencial espaço-temporal: “[…] dentro do mesmo espaço cotidiano”. Os artistas do Sim ou Zero 

adquiriram uma área de terreno à beira-mar capixaba. Nesse lugar, construíram uma arquitetura singular a partir 
do conceito de que não queriam uma casa, mas um lugar onde eles pudessem morar, trabalhar, expor seus 
trabalhos, gerar condições autossustentáveis, conhecer pessoas, curtir, etc. Segundo eles, tratava-se de um 
“lugar de viver”. 

4
 Comentário feito durante uma entrevista com Alexandre Antunes, participante do Sim ou Zero, realizada em 

21/01/2015. 

5 Aqui, apesar de a autora referir-se aos coletivos, ela usa a palavra grupo. Acredita-se que essa expressão 
indica conjunto, agrupamento, organização, arranjo, etc., e não os “grupos de artistas”. 

6
 Publicação Sim ou Zero. Cinco mil exemplares. Distribuição gratuita. UFES: Vitória, 1993. 

7
 Conceito operatório é o conceito que estrutura, fundamenta e articula todos os demais conceitos e ideias 

desenvolvidas em uma tese. Segundo Sandra Rey (2002), “cada procedimento instaurador da obra [de arte] 
implica a operacionalização de um conceito. Por isso, os nomeamos conceitos operatórios”.  
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