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RESUMO 
Entre os anos de 1950 e 1960, a Bossa Nova e as linguagens construtivas juntaram-se à 
arquitetura para configurar o que se esperava ser uma “nova” forma de Brasil, 
pretensamente livre de influências exóticas e dos bolsões de pobreza. Esta tríade 
involuntariamente acabou se tornando uma espécie de cartão postal e síntese do Brasil. Em 
especial, o neoconcretismo tornou-se um resumo da arte brasileira e suas potencialidades. 
Através da análise de obras de arte produzidas nos anos 1970 e em anos recentes que se 
conectam pelo fato de explorarem uma dimensão política da arte e fugirem de uma 
referência estereotipada sobre o país, o ensaio indaga se haveria uma certeza sobre a 
identidade de um povo a ponto de construirmos sua personalidade. 
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ABSTRACT 
Between 1950 and 1960, Bossa Nova and constructive languages joined the architecture to 
set up what was expected to be a "new" form of Brazil, supposedly free of exotic influences 
and pockets of poverty. This triad unwittingly become a kind of postcard and synthesis of 
Brazil. In particular, Neoconcretism became a summary of Brazilian art and its potential. 
Through the analysis of artworks produced in the 1970s and in recent years that are 
connected because they explore a political dimension of art and flee a stereotypical 
reference to the country, this paper asks if there is a certainty about the identity of a people 
in a way to build your own personality. 
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Foi longo o percurso para a arte brasileira encontrar um sotaque e, finalmente, uma 

linguagem própria. Nas palavras de Mário Pedrosa: “No Brasil a primazia no plano 

artístico coube à arquitetura” (PEDROSA, 1981, p. 258). Até meados dos anos 1930, 

a arquitetura moderna parecia, apenas, uma nova importação, similar a tantas 

outras. Esse quadro foi radicalmente alterado a partir de 1936, através dos contatos 

da equipe brasileira com Le Corbusier e da releitura tropical de seus princípios para 

a construção da sede do Ministério da Educação e Saúde, no Rio de Janeiro. 

Demonstrou-se que o estilo moderno poderia adquirir escala monumental e ser 

aplicado em regiões com temperaturas diversas do clima temperado europeu. Entre 

os anos de 1950 e 1960, fruto da acelerada industrialização, a Bossa Nova e as 

linguagens construtivas juntaram-se à arquitetura para configurar o que se esperava 

ser uma “nova” forma de Brasil, pretensamente livre de influências exóticas e dos 

bolsões de pobreza. No tocante às artes visuais, esse pode ter sido o início de um 

grande equívoco que se alastra por bienais e trienais mundo afora, pois percebe-se 

um interesse especial de modo geral sobre as operações participativas dos 

neoconcretos Hélio Oiticica, Lygia Clark e Lygia Pape de modo a instaurar uma 

história ou gênese da participação na arte, sendo que esse dado não 

necessariamente foi o “princípio libertador” desses artistas, “que estavam mais 

interessados em uma ideia de corpo do que de espetáculo” (MARTINS, 2012, p. 5). 

Percebam que não há menor intenção de desqualificar essas produções, mas trazer 

à superfície e para debate uma visão estereotipada que a crítica construiu. Parece-

me que uma certa paisagem monolítica sobre o Brasil tem sido sistematicamente 

desenvolvida no exterior: o país de uma natureza selvagem e deslumbrante 

adornado por curvas sensuais – entendam isso em todos os aspectos – e habitado 

por um povo alegre e desinibido. Até que ponto isso é mito ou verdade sobre nós? 

Haveria uma certeza sobre a identidade de um povo a ponto de construirmos sua 

personalidade? À medida que esses conceitos são recebidos, as obras de arte 

produzidas no país podem vir a ganhar uma recepção crítica que é derivada desse 

contexto vago. Ou numa leitura que ultrapassa o contexto específico em que 

aqueles conceitos foram forjados. Parte desse ruído se dá por uma diferença de 

velocidade e circulação da língua portuguesa: o pensamento crítico brasileiro não 

circula na mesma proporção e qualidade que a exibição das obras de arte, o que 

evidencia um campo de disputa entre críticos brasileiros e internacionais e o 
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exercício daquilo que Homi Bhabba chamou de direito de narrar (sua própria 

história). 

A partir dos anos 1970, a apropriação da arquitetura, linguagens construtivas e 

bossa-nova como novos modelos e símbolos do país no exterior, que esta 

perspectiva os reduziu, assim colocados como elementos de propaganda, aos 

grandes clichês sobre a nossa cultura. A referida tríade da modernidade brasileira 

representa criações artísticas e culturais da maior originalidade e importância na 

compreensão do que é o Brasil hoje, mas não são as únicas referências. Há outra 

atmosfera densa, suja, ruidosa, inacabada, pessimista, que convive lado a lado com 

todo o (suposto) otimismo que está embutido nesses outros acontecimentos. Para 

além das artes visuais, essa imagem pouco festiva também está no filme Limite, de 

Mário Peixoto, ou em obras literárias de Cornélio Pena, João Cabral de Melo Neto e 

Lúcio Cardoso, para citar algumas referências que conviveram em tempos mais ou 

menos próximos ao dessa tríade. 

Entre 1964 e 1985 o Brasil viveu sob os auspícios da ditadura, e esse momento de 

perda de identidade em consequência dos sequestros, sumiços, prisões, 

assassinatos, torturas e acima de tudo a constituição de uma atmosfera de medo e 

repressão, produziu posteriormente uma visão deturpada sobre a produção artística 

no país, falando especialmente sobre curadorias de mostras e a visão estereotipada 

e errônea do Brasil vista de fora. Obras produzidas por artistas como Antonio Dias, 

Antonio Manuel, Artur Barrio, Carlos Vergara, Carlos Zilio ou Cildo Meireles não se 

constituíram numa guerrilha artística, como aponta Mari-Carmen Ramírez na 

exposição Heterotopías, realizada no Museo Reina Sofía, em 2000, pois as entendo 

como ações individuais que mergulhavam em alegorias e metáforas do que se 

passava naqueles violentos anos de repressão. É curioso perceber como a figura do 

artista como herói exótico (primitivo) da modernidade é substituída aqui pelo herói 

underground romântico, atuando contra o sistema. Uma grande parcela dos estudos 

recentes sobre esse período da arte brasileira, geralmente praticados por um olhar 

estrangeiro, anula qualquer possibilidade de criação de uma rede de significados 

que não seja uma relação equivocada, mas acima de tudo frágil entre arte e 

ideologia, abrindo mão das potencialidades fenomenológicas que essas obras 

produziram. Por exemplo, veremos adiante nesse ensaio uma importante reflexão 
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que as obras de Dias e Zilio lançaram sobre a ideia de auto representação e o lugar 

do sujeito em um mundo dividido por guerras e confrontos. Apesar de ser uma 

questão latente nessas obras, essa relação muito próxima e fechada entre arte e 

ideologia política faz com que as obras corram o risco de estarem presas a um 

período da história e não percorram um circuito transnacional das percepções e 

sentidos que jorram de suas práticas. Estamos falando portanto de um conjunto de 

obras que têm um compromisso com a vida e não exclusivamente com um tempo 

(histórico), e os vários estudos de caso a seguir tendem a apontar que essas obras 

mesmo tendo sido produzidas, em grande parte, durante a ditadura no Brasil e 

teriam sido influenciadas, em maior ou menor grau, por esse contexto, mantêm um 

modo de resistência a tudo o que se vê e diz, isto é, sua contemporaneidade reside 

nesse fato: sua vocação a uma atualidade sem adesão ao presente. 

Em Incomplete Biography (1971) de Antonio Dias torna-se aparente que o 

sentimento de autoexílio do artista se alinha com o anúncio de uma 

desterritorialização e o compromisso em negar um lugar como produto de si ou 

morada. Não há imagem do artista nem de ninguém, mas alusão a forma e ao 

espaço (a palavra “body” está escrita no centro da tela). É a cartografia de um lugar 

que remete ao infinito nos oferecendo um território sem muros, propício à liberdade. 

Em meados dos anos 1970, não havia como demarcar um espaço porque tudo 

parecia estar sendo insistentemente vigiado. A obra reforça impressionantemente o 

laço entre arte e vida: estamos diante de um artista paraibano que até aquela 

década havia transitado por (ou morado no) Rio de Janeiro, Paris, Milão e Nova 

York. São registros que não passam de forma impune na sua criação poética. Onde 

se situar em um mundo cujas fronteiras se fecham, ao mesmo tempo em que uma 

desconfiança em relação ao outro só tende a aumentar? 

Nesse sentido também cabe salientar que Carlos Zilio possui uma trajetória singular 

no atravessamento desse período: a tensão entre arte e política não se deu apenas 

no trabalho, mas fundamentalmente no envolvimento pessoal que travou com a luta 

armada, entre 1968 e 1972, quando permaneceu preso (mas sempre produzindo e 

sendo obrigado a esconder essa produção de seus “detentores”). Em Lute (1967), 

múltiplo cuja ação pensada mas não executada pelo artista tinha como mote ser 

distribuído aos trabalhadores nas saídas das fábricas, temos um rosto vazio e 
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comum – como a face anônima da multidão – confinado numa marmita. Ao abri-la, 

há uma película plástica, que estampa a palavra que dá título ao trabalho, sob a 

boca da figura. É um grito emudecido. Esta passagem nos remete aos poemas 

visuais neoconcretos, notadamente Lembra (1959) de Gullar. Nessa intersecção de 

palavras e ações, o campo autônomo da arte se converte no próprio tempo da 

vivência poética que se substancializa em espaço vivo e reflexivo. As obras de Zilio 

na passagem dos anos 1960 para os 1970 manifestam um posicionamento imediato 

na atualidade política do seu tempo: a arte inclina-se na direção do engajamento. 

Esse múltiplo representava o sofisticado vocabulário urbano que era, então, o meio 

eficaz para denunciar a condição do indivíduo alienado. 

Em Pieces of mine (1971), Zilio ingressa na prática do autorretrato com um caráter 

denso e provocativo que o artista quer deflagrar, não ilustrar. Identidade simbólica 

do indivíduo alienado e explorado, produzido e reproduzido, o autorretrato se desfaz 

em tripas, sangue, miolos, partes decompostas de um corpo fragmentado de uma 

sociedade uniformizada, voraz e violenta, envolvida cada vez mais fortemente numa 

lógica do capital que tende a anular silenciosamente as subjetividades e o desejo de 

individualidade. 

Em Auto-retrato (1973) de Zilio e O meu retrato (1967) de Antonio Dias, não há 

espaço para investimento no ego ou narcisismo primário diante da morbidez real. 

Enquanto na primeira obra, a palavra que dá origem ao título da obra surge sob uma 

mancha (ou poça) de sangue no plano neutro da tela, demarcando um território (ou 

ilha) de conflito numa área homogênea e desumanizada; na segunda, o corpo insiste 

em apontar as dificuldades em se recompor como totalidade erótica, mostrando-se 

como presença de objeto parcial. Fragmentado, o corpo sofre e deseja. A obra de 

Dias faz referências antropomórficas: duas manchas de spray vermelho no retângulo 

de algodão formam os olhos, que são perfurados (simulando uma cegueira). Outra 

mancha mais abaixo e a fala se instala (em estado de sangue). Os braços enlaçados 

indicam a incapacidade e imobilidade do homem assim como as “pernas” que na 

sua maciez e prostração, dialoga com o desprezo aos conturbados “anos de 

chumbo”. O autorretrato se desindividualiza: ele pode ser qualquer um. A presença 

de um falo reitera o discurso do desejo. No cruzamento entre poder e sexo, a obra 

articula a presença de um objeto e de um fetiche (HERKENHOFF; MOLDER, 1999, 
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p. 37). Na caixa preta de Solitário (1967) de Dias, para se ter acesso a revelação, é 

preciso confrontar-se com um pênis. Na prontidão do sexo, não há desejo mas 

consternação. Mais um arquétipo de corpo... fragmentado, isolado, despedaçado. 

Imagens recorrentes num momento em que o país calava a força quem reagia aos 

mandos, desmandos e autoritarismo de seus governantes. 

Na euforia do surgimento de um dos períodos mais criativos da cultura brasileira 

(Tropicalismo, Cinema Novo, Jovem Guarda, Teatro Opinião, Nova Figuração), o 

poder nos calava. O elemento da caixa também se faz presente em Antonio Manuel 

com as Urnas-quentes (1968) que diversas vezes foi apontada, pela crítica de arte, 

como uma metáfora aos caixões de vários brasileiros mortos pelo governo durante o 

regime militar. Porém, Antonio Manuel faz uma ressalva: 

[...] Para mim, nunca houve essa conotação [a analogia entre as 
Urnas-quentes e caixões]. Quando a Urna surge em 1968, havia sido 
decretado o Ato Institucional no 5, que cerceou e castrou toda a 
produção artística. Fechou-se o tempo no país. Tudo foi censurado. 
Portanto, quebrar a Urna, era como se você tivesse uma antevisão 
dessa situação do AI-5. Era quebrar a Urna, mas num sentido de 
voto, num ato de violentar o objeto e revelar o seu conteúdo poético 
frente a um ambiente de violência extrema. Nunca houve a intenção 
de promover a ideia de anti-vida, caixão ou de pessoas mortas pelo 
sistema. (MANUEL, 2006) 

Para demarcar essa fronteira do confronto com o poder através da ironia, O porco 

(1967) de Nelson Leirner é um ótimo estudo de caso. Consistia de um porco 

empalhado, que encontrava-se dentro de um engradado de madeira, e amarrado ao 

seu pescoço, uma corrente de ferro que trazia na outra extremidade um pernil 

defumado. A obra foi enviada para o IV Salão de Arte Moderna do Distrito Federal, 

realizado em 1967, e aceito pelo júri. Porém, Leirner, um tanto quanto surpreso, 

envia uma carta ao júri questionando os critérios de avaliação. Nesse momento, a 

ironia toma a forma de uma tática de banalizar a seriedade essencial da arte. O 

artista zomba de si mesmo, extrapola os limites de uma “moralidade” e põe a ironia 

num movimento oscilatório. Questionar algo bom? 

Em 1970, Artur Barrio passou (e criou) por uma situação semelhante a de Leirner. O 

artista enviou ao II Salão de Verão, realizado no MAM-RJ, um manifesto contra o 

salão que foi aceito pelo júri na categoria “desenho”. Como informa Barrio, “o 
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manifesto foi inscrito como desenho porque era a única oportunidade que tinha de 

mostrar ao júri o Regulamento Acadêmico do Salão de Verão, como de resto a 

estrutura já caduca de todos os salões” (BARRIO, 2002, p. 148). Entretanto, o artista 

fica furioso ao constatar que “o [meu] trabalho, relacionado aos demais desenhos 

aceitos pelo júri, só pode ser considerado lixo, tal como o lixo das trouxas 

ensanguentadas” (BARRIO, 2002, p. 148) Para Barrio, o desenho/manifesto não 

poderia ser levado em conta como pertencente a categoria de belas-artes e o júri, 

aceitando, causou um efeito inverso na sua potência; ele tornou-se inexistente. Mas, 

“[o júri] iludiu-se, caindo numa baita contradição da qual não pode sair. Essa 

contradição, aliás, é a de toda crítica de arte. Aceitar as críticas contidas no 

Manifesto é dizer que o salão, pelo contrário, está desestimulando novos valores e 

revelando o que já deixou de existir há muito tempo” (BARRIO, 2002, p. 149). A 

crítica de Barrio diz respeito aos critérios usados pelo júri – numa semelhança sem 

precedentes com Leirner: 

[...] Como aceitar meu Manifesto e ao mesmo tempo cortar outros 
trabalhos que são Manifestos? Não dá. Entregando-o à leitura do 
público, o júri assumiu o compromisso de transformar toda a 
estrutura do Salão, deste Salão, e ao deixar de fazê-lo confessa, 
publicamente, sua incompetência. (BARRIO, 2002, p. 150) 

Esse tipo de estratégia cria uma conexão também com a performance O que é arte, 

para que serve? (1978) de Paulo Bruscky. Caminhando pelo Recife com uma placa 

pendurada no pescoço com os dizeres que dão título à obra, Bruscky calado mas 

contundente ao mesmo tempo acaba se transformando em “mercadoria” ao colocar 

como uma espécie objeto à venda quando adentra a vitrine da Livraria Moderna.  

É fato que o clima de tensão no país aumenta depois de dezembro de 1968, e obras 

como as de Carlos Vergara exibem esse estado de atenção e simultaneamente 

como esse agenciamento entre arte, objeto, engajamento e política torna-se cada 

vez mais próximo e latente. Suas fotos sobre o carnaval, e em particular 

documentando o bloco Cacique de Ramos, são um dos testemunhos mais 

engenhosos sobre o encontro entre arte e política. Uma das obras mais icônicas da 

série Carnaval, nomeada como Sem título (Poder), 1972, exibe três jovens negros 

posando e tendo a Avenida Presidente Vargas - a “passarela do samba” por onde 

desfilavam os blocos e escolas de samba até a construção da Apoetese, no Centro 
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do Rio de Janeiro - como fundo. No peito nu de cada um deles a palavra “poder” 

escrita em tinta branca. Suburbanos, pobres, negros, excluídos, a imagem desses 

jovens representa uma espécie de suspensão da ideia de poder que acontece 

durante o período momesco. Supostamente não há distinção porque quem manda é 

a alegria. No reino da utopia (temporária ou não) todos são caciques. O poder nesse 

caso significa paz, liberdade e igualdade, e esse grito surdo (ele novamente se 

expressando) ganha ainda mais qualidade durante o regime de exceção que o Brasil 

sofreu nos anos 1970. Percebam o grau de inserção dessa obra, em particular, num 

momento em que discutimos, nas universidades públicas a política de cotas ou a 

permanência de programas públicos de ingresso à universidade, como o 

Universidade para Todos (UPT), ou ainda o grau de preconceito e violência que é 

investido pela sociedade, em geral, ou pela polícia ou outros órgãos de segurança, 

em especial, contra os negros. 

Fizemos uma síntese de algumas das questões levantadas pela produção das artes 

visuais durante a ditadura, para pensarmos a partir delas modelos, visões e 

perspectivas que continuam presentes no cenário artístico e social brasileiro. A ideia 

foi criar um contraponto às afirmações congeladas e oblíquas de que certa produção 

artística encerra-se no seu próprio tempo, ou ainda que tal perspectiva otimista e 

estereotipada daria conta de uma imagem sobre o Brasil. As obras aqui relacionadas 

perpassaram os novos meios de representação técnica e conceitual das artes; a 

autorepresentação do artista, em particular, e da sociedade, em geral, em meio a um 

contexto de violência e repressão; o ambiente ainda conservador dos meios de 

legitimação da obra de arte; o aspecto corrosivo e irônico dos artistas, que consistiu 

metaforicamente em arma contra o meio árido das artes visuais brasileiras; e, 

finalmente, uma discussão clara e precisa sobre os meios de ação de um poder 

excludente e autoritário.  

Apesar de diferentes em termos de suportes e poéticas, as obras dos artistas 

citados e de dois artistas de uma geração mais recente como Emmanuel Nassar e 

Marcelo Cidade quando colocadas em vizinhança passam a ter uma contaminação 

inevitável. As obras que Cidade apresentou na 27ª Bienal de São Paulo (2006) 

refletem esse caso. Eram a imagem do museu, ou metaforicamente da sociedade, 

sob uma condição de estado de sítio. O artista instalou alegoricamente modelos de 
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câmeras de vigilância feitos em papel (Direitos de imagem) e construiu uma linha de 

tijolos com vidro quebrado sobre ela semelhantes aos usados no espaço urbano 

para separar propriedades privadas (Intramuros). Nesse sentido, deslocou uma 

espécie de estado de espírito do mundo para dentro da instituição: estão lá os 

signos de violência, medo, crime e cerceamento do direito de ir e vir. O espaço 

público, o do museu, reflete o privado de uma forma trágica mas acima de tudo real. 

A tão propagada relação entre arte e vida se deu de maneira mais visceral e cruel. O 

espaço é preenchido por uma suspeita em relação ao outro e de distanciamento do 

mundo. 

Já Nassar não fala de um Brasil, talvez nem fale dos “Brasis” mas de um universo 

que atravessa fronteiras e tempos. Sua obra nos alerta sobre o processo contínuo 

de mudança. Este dado pode ser identificado tanto no título da exposição quanto na 

adoção por parte do artista das letras E e N, que podem simbolicamente representar 

desde uma bússola, ao próprio artista (as primeiras letras de seu nome) quanto as 

iniciais de “efêmero” e “natureza” ou ainda “eu” e “nós”. O sujeito, previamente vivido 

como tendo uma identidade unificada e estável, está se tornando, nas obras de 

Nassar, fragmentado; composto não de uma única, mas várias identidades, “muitas 

vezes contraditórias ou não-resolvidas”, citando Stuart Hall na sua análise sobre a 

identidade cultural na pós-modernidade. Sua obra tem as cores, as formas e a 

história da cidade mas substancialmente a perspicácia daquele que está atento aos 

movimentos e sutilezas da rua. As chapas têm o som e a fúria da cidade. Seus 

desenhos e pinturas exibem um componente malicioso que mescla desde signos da 

história da arte a índices que revelam uma fina ironia ou temas que de forma 

alegórica remetem a violência como são os casos de Mãodrian (1994), Hollywood 

(1989) e Braço Armado (1988). É nesse ambiente hostil e trágico e ao mesmo tempo 

efervescente e satírico que sua obra, como um pêndulo, opera. 

Contextos e circunstâncias tornam-se visíveis e constroem uma rede de sentidos 

que desemboca em uma discussão sobre a ideia de colapso na contemporaneidade. 

É um tema, de certa forma, vago porque nos últimos séculos não faltaram casos de 

colapso, transformação e reconfiguração. Apenas no século XX assistimos às 

chamadas vanguardas artísticas, ou o colapso do objeto que passa pela ironia na 

obra de Manzoni, ou ainda o colapso como sinônimo de ruptura no caso da beleza 
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da indiferença de Duchamp. O colapso na obra de Cidade e Nassar de forma 

alguma pressupõe uma ideia de fim da arte, mas uma visão política e ideológica do 

mundo. Não há uma clara definição de lugar em seus trabalhos, mas a transparência 

de certa falência de mundo, o que não necessariamente impõe uma ideia niilista às 

obras deles. Não há folclore ou exotismo nessas obras justamente porque o que o 

espectador espera, pensa ou imagina do Brasil, está muito longe das experiências 

evocadas por essas obras. O que quero ressaltar é uma prática de interpretação das 

obras que fuja ao clichê sobre o Brasil. O período de produção dos artistas 

brasileiros durante a ditadura foi rico, como ressaltado no ensaio, e devemos avaliá-

lo em diálogo com o seu contexto mas para além disso ressalto que uma história da 

arte através das grandes narrativas deve ser repensada. O que é o contemporâneo 

se não a possibilidade de intuirmos ligações e análises críticas em que tempos e 

memórias dos mais diversos lugares e fundações possam criar um amálgama? Por 

isso o meu desejo em construir relações atemporais nesse ensaio, fundir obras e 

contextos que se aproximam pelo seu caráter atemporal e afirmativamente 

qualitativo, único e especial. A forma como as obras de Dias e Vergara operam a 

ideia de violência encontra eco nos chamadas obras contemporâneas. É esse tipo 

de diálogo transversal e autêntico que em minha opinião falta em muitos casos a 

uma crítica de arte internacional que acaba por sua vez sendo a voz, repercussão e 

pensamento sobre a arte brasileira, visto o problema da circulação da língua 

portuguesa, como ressaltado, e da própria fragilidade das instituições artísticas 

nacionais. Parto agora para um exemplo prático do que venho afirmando. 

Com as retrospectivas de Hélio Oiticica e Lygia Clark sendo realizadas em museus 

americanos e europeus entre os anos 1990 e 2000 concomitantes à emergência de 

artistas como Adriana Varejão, Beatriz Milhazes, Ernesto Neto, Jac Leirner, José 

Damasceno e Valeska Soares no mercado internacional, a participação de artistas 

brasileiros em significativas exposições coletivas ganham espaço. Entretanto, os 

temas aos quais essas obras são conectados ou lidos pela crítica e curadoria 

internacional giram quase sempre em torno de uma visão estreita sobre política, 

corpo ou participação, resvalando num certo tom exótico ou numa produção que 

conjuga invenção e brasilidade, lidando com aspectos como uma sensibilidade 

exuberante ou maliciosa. Não podemos criar um programa impregnado por ruídos 
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num estado de invenção tão privilegiado como foi a passagem da modernidade para 

a contemporaneidade no Brasil. Esse estado, difícil de ser constatado com uma data 

certeira, começa com a chegada da abstração ao país que pouco a pouco substitui 

um desejo das gerações anteriores de exibir o Brasil e seu povo como ele era: vítima 

de descasos sociais e políticos ou então rico em sua cultura e natureza. Nessa 

passagem também descrita como uma modernidade tardia, entre outras 

circunstâncias, houve o início de práticas institucionais maduras e relevantes no 

país, criação de novas condições experimentais e poéticas que dialogavam com o 

sujeito imerso em uma crise de identidade – lembremos novamente do painel 

político brasileiro imerso na ditadura e na vitimização do corpo – e práticas de 

subjetividade altamente complexas, como as obras de Lygia Clark ou Mira Schendel, 

que por sua vez não podem ser confundidas com um estado “diferente” e “exótico” 

ou ainda aproximado com a arte conceitual de forma tão fácil. É interessante notar o 

caso da exposição Global Conceptualism: Points of Origin, 1950’s-1980’s realizada 

entre 1999 e 2000 (e que contou também com obras dos artistas Antonio Dias, 

Antonio Manuel, Artur Barrio, Cildo Meireles, Lygia Clark, Hélio Oiticica e Waltercio 

Caldas), no qual a curadoria dividiu as obras em áreas geográficas (América Latina, 

Japão, Europa Oriental, Austrália e Nova Zelândia, Europa e África) no que já se 

configura como uma contradição: a exposição mapeou um circuito mundial de arte 

conceitual dividindo as práticas artísticas em regiões geográficas, aproximando e ao 

mesmo tempo afastando ou demarcando essas poéticas. Global e local são termos, 

portanto, móveis, e não descrições de territórios bem definidos e isolados. Como 

acentua Dos Anjos, “as relações entre essas instâncias não são estabelecidas de 

modo polarizado, havendo entre elas extensa rede comunicativa, destinada à 

‘negociação da diversidade’, da qual parte a mídia e os museus, por exemplo” (DOS 

ANJOS, 2005, p. 15). E aqui pode estar o maior erro e acerto ao mesmo tempo. A 

intensificação dessas relações as torna gradualmente impuras, integrantes de um 

campo onde, em menor ou maior medida, formas culturais que antes não eram 

“percebidas” são entretecidas. São esses contatos constantes com o que é diferente 

que produzem o caráter multicultural das sociedades. É necessário descartar a ideia 

de “aculturação”, pois não se trata da completa assimilação de uma cultura 

(dominante) por outra (dominada) através de uma bem definida relação de poder, na 

qual não há espaço para permuta alguma, e consequentemente, para a recriação 
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local de sistemas de representação (DOS ANJOS, 2005, p. 16). Mais adequado para 

promover esses “encontros globalizados” é o termo transculturação, o qual contém a 

contaminação mútua, em um mesmo tempo e lugar, de expressões culturais antes 

apartadas por questões geográficas, temporais e históricas. 

Ao tornar visível uma “brasilidade”, certas curadorias internacionais que abrigam 

obras de artistas brasileiros adotam um discurso contraditório: ao mesmo tempo em 

que teorizam sobre uma prática artística que cada vez mais tende a eliminar lugar e 

identidade, suas escolhas nos levam a crer que esse Brasil idealizado como um país 

“quente” e inventivo (quase sempre por meio de uma sensualidade evocada pela 

forma e/ou pela participação do espectador) ainda desperta interesse e admiração 

mesmo que ele nunca tenha existido ou mesmo desaparecido nos dias atuais. Não 

prego, entretanto, até porque ela não existe, uma arte inteiramente autônoma, com 

uma história fechada em si mesma, em seus modelos locais, completamente 

indiferente aos centros hegemônicos. Não há a possibilidade de assumirmos uma 

identidade por oposição, da mesma forma que não somos o que o outro idealiza 

sobre nós. Seria uma confortável ilusão. Mas ainda assim uma ilusão. 

O ensaio não quer construir unicamente uma atmosfera de tragédia para as artes 

visuais brasileiras, mas condensar, apontar e discutir uma imagem que não se limite 

a apenas uma visão estreita, podendo, portanto, ampliar a nossa percepção sobre o 

entorno e as intricadas relações e visões desses múltiplos Brasis. 
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