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RESUMO 
Este artigo analisa de que modo trabalhos artísticos específicos reorganizam, mesmo que 
temporariamente, papéis de atores em um determinado contexto e impulsionam um fazer 
artístico para além da produção de objetos e enraizados no campo específico das artes 
visuais. A partir de dois trabalhos contemporâneos realizados no Brasil, Retrato: substantivo 
feminino e Mônica Nador + JAMAC + Paço Comunidade, ambos realizados com mulheres, é 
feita uma análise de como tais projetos possibilitam em seus lugares de inserção e com 
seus agentes atuantes outros modos de partilhas, ou seja, modos de ser e atuar em um 
comum partilhado. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
arte colaborativa; pós-autonomia; ficção. 
 
 
RESUMEN 
En este artículo se analiza de que manera trabajos artísticos específicos reorganizan, aun 
que temporalmente, los papeles de actores en un determinado contexto y estimular un hacer 
artístico para allá de la producción de objetos y arraigados en el campo específico de las 
artes visuales. Desde dos trabajos contemporáneos realizados en Brasil, Retrato: 
substantivo feminino y Mônica Nador + JAMAC + Paço Comunidade, ambos realizados con 
mujeres, se hace un análisis de como tales proyectos permiten en sus lugares de inserción y 
con sus agentes actuantes, otras maneras compartir, o sea, maneras de ser y actuar en un 
común compartido. 
 
PALAVRAS CLAVE 
arte colaborativo; post-autonomía; ficción. 
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“Posso começar? Oi, meu nome é Maria Luzia Brás dos Santos, tenho 16 anos, 

nasci na cidade de Goiana”, alguma voz feminina pergunta se ela “brinca” em 

alguma cultura, e Maria Luzia responde “Danço Cavalo Marinho, Pastoril, Coco, 

Maracatu e etecetera”. Assim começa um dos 32 vídeos que integram o projeto de 

residência artística Retrato: substantivo feminino1, que em 2009, 2010 e 2011 

desenvolveu residências artísticas em espaços periféricos de cidades brasileiras 

com mulheres ligadas a tradições culturais. Maria Luzia (figura 1) é uma menina que 

integra a primeira geração de mulheres que participam da cultura do Cavalo 

Marinho, popular no estado de Pernambuco, que mescla dança e teatro em um 

festejo de rua. As artistas Laura Tamiana e Tatiana Devos Gentili, idealizadoras do 

projeto, passaram três meses na cidade de Condado, Pernambuco, produzindo um 

material áudio visual e fotográfico junto às mulheres que hoje “brincam” Cavalo 

Marinho e Maracatu Rural, tradicionalmente conduzida somente por homens. 

 

Fig. 1 – Frame do retrato em vídeo de Maria Luzia do Brás Santos, produzido durante residência 
artística de Retrato: substantivo feminino, 2009.2 

Tatiana tem uma relação com cinema e artes visuais e Laura se insere nas artes 

visuais, música e artes do corpo, e também é integrante dos grupos Boi Marinho e 

do Maracatu Rural Piaba de Ouro, além de realizar o evento de artes cênicas em 

torno da cultura do Cavalo Marinho de Condado (PE), o Conexões Cavalo Marinho. 

As duas artistas moram em lugares diferentes: Tatiana no Rio de Janeiro e Laura, 

que embora seja paulistana, reside atualmente em Recife. O projeto de residências 

é, para elas, de antemão, uma possibilidade de encontros: encontros entre 
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mulheres, abrindo espaço para falas e escutas. A primeira residência, com mulheres 

participantes da cultura do Cavalo Marinho e do Maracatu Rural na cidade 

pernambucana de Condado, se deu por uma aproximação de Laura com a prática 

“brincante” da tradição. Munidas de câmeras fotográficas e de vídeo, as artistas 

propuserem, durante os três meses de residência, que um grupo de 10 mulheres, 

entre 14 e 77 anos, retratasse em vídeo e fotografia, objetos e lembranças a partir 

de três motes: “1 amor em 3 imagens”, “1 música para mim”, “3 partes do corpo”. 

Como resultado, fotografias coloridas impressas em grandes formatos foram coladas 

como lambe-lambe nas fachadas de casas de Condado (figura 2), além da exibição 

dos vídeos-retratos no que elas chamam “Caixinhas”, dispositivos de exibição dentro 

de uma caixa, referenciando as caixas que se guardam relíquias, lembranças, uma 

espécie de relicários.  

 
Fig. 2 – Intervenção em lambe-lambe de fotografias realizadas na residência artística  

Retrato: Substantivo feminino. Condado, Pernambuco, 2009. 
 

Nos dois anos seguintes, em 2010 e 2011, o projeto aconteceu com mais dois 

grupos de mulheres: em 2011 com um grupo de mulheres ligadas a cultura do 

Congado, em Belo Horizonte, e em 2011, com mulheres ligadas ao Batuque, nas 

cidades de Piracicaba e Capivari, no estado de São Paulo. Diferentemente da 

residência em Condado, da qual as mulheres participantes não demostravam 

intimidade com a câmera, pois, conforme acreditam Laura e Tatiana, quando jornais 

ou outros meios entrevistavam pessoas ligadas à tradição, eram os homens quem 
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atendiam, nas duas residências seguintes, por outro lado, as mulheres já 

demonstravam maior intimidade em falar diante a câmera, por serem tradições de 

certo modo, menos patriarcais, como a forte presença de Dona Isabel na tradição do 

Reinado e da representatividade das mulheres na tradição do Batuque, conforme as 

artistas relataram em entrevista cedida.3  

A começar, a segunda residência foi realizada, em 2010, com mulheres entre 12 e 

80 anos ligadas à tradição do Reinado, ou popularmente conhecida como Congado, 

sendo integrantes da Guarda de Moçambique e Congo Treze de Maio de Nossa 

Senhora do Rosário e da Guarda de Congo São Jorge de Nossa Senhora do 

Rosário. Reinado é um a procissão sob influência da cultura africana, principalmente 

advindas do Congo e de Angola que ocorre no mês de outubro. Assim como ocorreu 

na residência em Condado no ano anterior, as mulheres produziram fotografias e 

vídeos em forma de retratos mostrando suas rotinas e a tradição da qual estão 

vinculadas. Além dos vídeos, que também foram expostos em caixas 

confeccionadas artesanalmente, a impressão das fotografias em grandes formatos 

foram realizadas em tecidos, inspirados nos estandartes presentes na tradição do 

Reinado.  

A terceira residência artística, em 2011, partiu da curiosidade de Laura e Tatiana nas 

canções tradicionais do Batuque. Com um grupo de mulheres ligadas à religião de 

matriz africana, nas cidades paulistas Piracicaba e Capivari, um ônibus serviu de 

espaço expositivo para as fotografias e vídeos. Em todo o processo, nas três 

residências, Laura e Tatiana participaram não só como propositoras como também 

participantes, realizando também retratos e vídeos próprios. Para elas, não havia 

qualquer objetivo de capacitação destas mulheres para a prática fotográfica, mas 

possibilitar um espaço para trocas, um espaço para falas e escutas. Embora não 

seja um projeto realizado para um edital de cultura, Retrato: substantivo feminino foi 

contemplado, nos três anos consecutivos, pelo Prêmio Interações Estéticas em 

Pontos de Cultura, do Ministério da Cultura. O prêmio previu, desde 2008, 

residências artísticas em Pontos de Cultura, espaços culturais localizados em sua 

maioria em zonas periféricas e rurais de cidades brasileiras.  
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Um outro projeto, que irá conduzir esta análise, sob moldes diferentes e realizada no 

Paço das Artes, espaço expositivo situado dentro da cidade universitária da USP, 

desenvolveu um projeto com a artista paulista Mônica Nador e um grupo de artesãs 

moradoras da São Remo entre 2014 e 2015. Localizado ao lado da cidade 

universitária da USP, São Remo pertence ao bairro Vila Butantã. A comunidade é 

repleta de ladeiras e ruas estreitas, com casas de alvenaria e pequenos comércios 

e, em uma casa cor de laranja ocorre a ONG Agente, que acolhe crianças da 

comunidade com atividades extraclasse da escola e, desde 2011, reúne mulheres, 

em sua maioria donas de casa, para a produção de peças artesanais, o chamado 

grupo Delinearte.  

Com o propósito de abrir diálogo entre o campus da USP e a comunidade da São 

Remo, o Paço das Artes promoveu três edições do projeto Paço Comunidade4. A 

cada edição, a curadora Priscila Arantes convida um artista visual para desenvolver 

um projeto junto à localidade vizinha, produzindo algo a ser exposto no Paço ou na 

própria comunidade. Na terceira edição, Arantes convidou Mônica Nador para 

desenvolver o projeto porque, para a curadora, Nador “[...] é uma das artistas 

brasileiras, senão a única, que tem um trabalho muito sério voltado para a 

comunidade”.5 

Desde os anos 1990, Nador, que teve uma produção mais voltada para a pintura e 

uma significativa inserção no mercado de arte, desenvolve junto a zonas periféricas 

de grandes e pequenas cidades, no Brasil ou no exterior, oficinas de estêncil que 

culminam na pintura de fachadas de casas ou espaços de convívio daquela 

comunidade: o projeto Paredes Pinturas. A fim de promover uma aproximação mais 

duradoura com uma das comunidades que promoveu o projeto, Nador criou o 

JAMAC, Jardim Miriam Arte Clube, uma casa que, além de promover oficinas e 

rodas de conversas voltadas para moradores da São Remo, também é residência da 

artista.  

O projeto no Paço das Artes com a São Remo, Mônica Nador + JAMAC + Paço 

Comunidade, desenvolveu oficinas com as mulheres participantes do grupo 

Delinearte por cerca de seis meses. Desde o início da produção de Nador voltada 

para comunidades, ela propõe que cada participante de suas oficinas crie uma 
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estampa a partir de seus referenciais culturais. Durante as oficinas de estamparia na 

São Remo, duas artistas parceiras do JAMAC conduziram as propostas, que 

começou com uma apresentação do trabalho desenvolvido pelo JAMAC, logo depois 

a produção de desenhos, que foram recortados em estêncil e depois pintados em 

alguns metros de algodão cru. Uma das participantes do projeto, Joana Nunes de 

Souza, relata em entrevista6 como surgiu a sua estampa:  

Foi a casinha. Ela disse que tinha que ser uma coisa, assim, 
que a gente ia lembrar. Aí eu lembrei que eu morava numa ilha, 
na Bahia, e a nossa casa antes era de barrinho, não era casa 
com tijolo. Aí eu lembrei dessa casa que a gente morava e era 
muito feliz quando nós morávamos lá. Aí lembrei da casinha de 
barrinho e fiz. Ficou bem bonitinho, elas gostaram. Em princípio 
não ia ser nada, mas quando eu comecei a desenhar e fazer, 
dos dois lados, ficou uma coisa mais bonitinha. Morei nessa 
casa desde a minha infância. Desde criancinha a gente tomava 
banho lá. Primeiro a gente morava de um lado da ilha, aí 
depois com um tempo, porque todo ano enchia, o rio enchia, e 
a gente tinha que mudar. Aí a gente foi para um lado mais alto. 
Mas a casinha era do mesmo jeito. 

Com os tecidos estampados com os estêncils a partir de cada desenho, Renato 

Embroise, parceiro de Nador em outros projeto e ligado à produção de moda, criou 

um desfile de moda a partir dos tecidos estampados. Cada mulher participante da 

oficina escolheu uma roupa sua para que servisse de molde para que, uma 

costureira, a reproduzisse nos tecidos estampados.  Na abertura da exposição no 

Paço das Artes, no dia 25 de janeiro de 2015, as mulheres do Delinearte desfilaram, 

sozinhas, ou com suas filhas ou netas, vestindo as roupas confeccionadas com os 

tecidos estampados na oficina. Todo o processo, de oficinas à exposição e o desfile, 

foram registradas em vídeo por Tais Scabio, cineasta parceira do JAMAC do qual 

está disponível na internet e integra o catálogo da exposição, em um CD anexado 

(figura 3).  
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Fig. 3 – Frame do vídeo produzido por Tais Scabio documentando o projeto  

Mônica Nador + JAMAC + Paço Comunidade, 2015. 
 

É diante estes dois projetos, além de tantos outros, que o sistema da arte vem se 

deparando, gradativamente, com outros modos de se consumir e produzir arte. 

Trabalhos em arte que mais parecem projetos, que são conduzidos por atores além 

de um artista, que acontecem em espaços para além dos protegidos muros dos 

museus e das academias manifestam-se como propostas de artes visuais, 

comunicação, teatro, dança, e algumas vezes, produções das quais estas 

nomeações tornam-se fronteiriças.  

O sociólogo Néstor Garcia Canclini abre seu último livro A Sociedade sem Relato: 

Antropologia e Estética da Iminência (2012) questionando a relação das artes, 

principalmente as artes visuais, com outras áreas do conhecimento, como o design, 

a comunicação, as ciências sociais e a economia. Se no século XX, aponta, a 

sociologia mostrou a necessidade de entender as produções artísticas e seus 

movimentos com os processos sociais e políticos, hoje as outras áreas do 

conhecimento se deparam com outras questões suscitadas pela arte: obras que 

alavancam a economia, artistas que se inserem na mídia e nas propagandas 

publicitárias e, o que aparece nos casos aqui apresentados, obras e artistas que se 

inserem em outras áreas e espaços, muitos deles historicamente distantes do 

sistema da arte.  

É muitas vezes, em trabalhos em arte que circulam em espaços não só pertencentes 

ao sistema das artes, mas nas mídias, por exemplo, ou lugares geograficamente 
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localizados fora desses espaços protegidos e privilegiados que vemos como a arte 

não cumpre mais seu papel de distinção social e simbólica, como teceu Pierre 

Bourdieu mas, como aponta Canclini, sobre algumas produções em arte atuais: 

[...] as artes dramatizam a agonia das utopias emancipadoras, 
renovam experiências sensíveis comuns em um mundo tão 
interconectado quanto dividido e há o desejo de viver essas 
experiências em pactos não catastróficos com a ficção. (2012, 
p.18) 

Luiz Sérgio Oliveira (2009) localiza que uma parcela da produção contemporânea 

em arte está enraizada em contextos sociais, políticos e culturais específicos, da 

qual busca ir contra a noção de autonomia da arte, viabilizando, agora, um processo 

de mundanização da arte. Se a modernidade, com a figura central do artista como 

criador – que no seu atelier produzia obras onde o ponto de partida era basicamente 

seus embates pessoais -, e do espaço da galeria como meio de exposição, 

silencioso e alheio ao mundo exterior a ele, o questionamento a essa “privatização 

da arte” passa, de algum modo, desde os anos 1960, a um lançamento dos artistas 

em outros espaços e dialogando com atores algumas vezes distantes dos espaços 

da arte, fazendo-se comunitária e socialmente engajada.  

Embora aqui se esteja analisando trabalhos advindos de contextos específicos, que 

são os contextos brasileiros, com suas particularidades culturais, políticas e sociais – 

reafirmo-o enquanto pluralidade –, pode-se, em alguns aspectos, ligar estas 

produções com questões levantadas por autores de outros países, embora, por 

exemplo, suas raízes e contextos sejam destoantes. Autores, na sua maioria, 

advindos da Europa oeste e norte, assim como Estados Unidos, ou atuando nestes 

espaços hegemônicos, debruçam-se sobre trabalhos advindos desses lugares, com 

suas realidades bastante específicas. Fica evidente que tentar encaixar estes 

projetos distintos em uma única categoria seria errôneo. Se em alguns casos, 

trabalhos que buscam dialogar com outras esferas criam zonas de convívio, um 

espaço ficcional, e em outros, se rearranjam sujeitos em processos mais ou menos 

longos, todos estes projetos têm em comum criar coletivamente, de uma forma ou de 

outra, trabalhos em espaços fora dos museus – embora volte para ele, muitas vezes 

– e com pessoas algumas vezes invisibilizadas pelo sistema da arte. Deste modo, 

embora estejamos diante trabalhos muito distintos, eles são trabalhos em arte que 
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buscam, de uma forma ou outra, colaborações. Críticos e historiadores da arte 

olharão pera este fenômeno a fim de entendê-lo, e inclusive, tentar nomeá-lo.   

Para o curador Pablo Helguera (2011), ainda não há um consenso sobre este tipo de 

trabalho no sistema da arte, por estas práticas perambulam entre a arte 

propriamente dita e outras áreas, como a sociologia, a etnografia e a política. 

Helguera define tal prática artística como “arte socialmente engajada”, deixando 

claro que tal terminologia é provisória. O autor localiza que foi nos anos 1960 que 

artistas passaram a buscar suas descentralizações nos processos artísticos a partir 

de preceitos conceituais, que também abriam para uma reflexão quanto à 

materialidade da obra. É nos minimalistas, segundo Helguera, que a “arte 

socialmente engajada” se enraíza. Todavia, diferente dos artistas conceituais dos 

anos 1960, a arte socialmente engajada está pautada em uma relação de 

“comprometimento”, ou seja, sua dependência com as relações sociais, guiadas por 

“práticas sociais”:  

A “pratica social” evita fazer alusões ao papel moderno do 
artista (como um visionário iluminado) e à sua visão pós-
moderna (que é a do artista como um ser crítico e 
autoconsciente). Esse termo, pelo contrário, democratiza a 
construção, tornando o artista um indivíduo cuja peculiaridade é 
trabalhar com a sociedade com profissionalismo. (HELGUERA, 
2011, p. 36)  

Claire Bishop (2008), que se dedica à análise deste tipo de produção em arte, 

apresenta de maneira ampla como estas heterogêneas abordagens e modos de se 

produzir arte podem ter inúmeras nomenclaturas: arte socialmente engajada, arte 

baseada em comunidades, comunidades experimentais, arte dialógica, arte litoral, 

participatória, intervencionista, arte baseada em pesquisas, colaborativa.  

Frente à heterogênea produção que vem agregando inúmeros atores e que ocupa 

espaços museológicos ou é incorporado em editais de cultura, podemos visualizar 

que estes trabalhos, ou projetos, modificam em inúmeros âmbitos posições de 

atores e geram ruídos em seus lugares, seja de produção ou inserção. Quando um 

grupo de mulheres ligadas de forma inovadora – e resistente – a uma tradição 

cultural conduzida somente por homens ou quando mulheres, moradoras da 

periferia, que embora geograficamente próximas, estão realisticamente distantes de 

um espaço expositivo dentro de uma cidade universitária aparecem como criadoras 
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de um trabalho artístico, mostram que a arte vem, de diferentes modos, passando 

por um processo de repolitização. Em O espectador emancipado (2012), Jacques 

Rancière acredita que a vontade de repolitizar a arte encontra-se em práticas muito 

diversas, mas que tem um ponto em comum: “[...] a arte é considerada política 

porque mostra os estigmas de dominação, porque ridiculariza os ícones reinantes ou 

porque sai de seus lugares próprios para transformar-se em prática social etc.” 

(RANCIÈRE, 2012, p. 52). A repolitização, agora, não está na preocupação de 

artistas em expor discursos moralizantes, em ser didáticos, mas em repensar o 

contexto do capitalismo tardio, da globalização, do trabalho pós-fordista e da 

comunicação digital a partir do próprio dispositivo da arte, dela servir como meio de 

fissura e de política. A política da arte não está mais na representação, não separa 

mais a performance artística da vida coletiva:  

Ao público dos teatros ela opõe o povo em ato, a festa 
cívica em que a cidade se apresenta a si mesma [...] a 
coreografia da cidade em ato, movida por seu princípio 
espiritual interno, cantando e dançando sua própria 
unidade. (RANCIÈRE, 2012, p. 55–56)  

As obras misturam-se com a vida cotidiana, confundindo-se. Filio esta afirmação de 

Rancière ao que Canclini (2012) localiza na história contemporânea da arte como 

produções paradoxais: algumas dedicadas a afirmar a dependência de um campo 

próprio e independente e outras obstinadas a derrubar os limites que o separa. 

Ambos os projetos que lidamos aqui se encontram no segundo grupo. Canclini 

apresenta o fenômeno que ele chama de desdefinição da arte, quando não é mais 

possível encaixar alguns trabalhos em categorias precisas, como performance, 

política, economia ou espetáculo. A arte, que muito buscou sua autonomia de outras 

áreas do conhecimento e que, por outro lado, busca romper fronteiras, dentro ou 

fora de seu campo, acabou sempre em um processo circular, lidando com agentes e 

instituições próprias a seu meio, não o extrapolando efetivamente.  

A desdefinição da arte, primeiramente, questiona o que muitas vezes é dado como 

posto nas artes visuais, ou seja, a arte enquanto produção de um objeto, objeto este 

a ser exposto em uma sala de museu ou galeria da qual sua forma é por completo 

apreendida opticamente. Quando o processo passa a fazer parte do “produto final” – 

e quando, inclusive, há ainda um produto final –, e quando há a preocupação do 
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registro em fotografia, vídeo ou texto do processo de um trabalho em arte, já 

ultrapassamos o limite da arte como objeto. A partir do momento que a obra não se 

limita a uma única peça, exclusiva, quando os agentes criadores e executores não 

se localizam apenas no artista ou até mesmo na figura do curador, quando há uma 

inserção mais duradoura em espaços para além do museu e com pessoas para 

além dos que Anne Cauquelin (2005) chama de “produtores”, torna-se impossível 

ordená-la sobre preceitos de autonomia do campo. Deste modo, a arte passa a se 

desenmoldurar, a não se encaixar mais em conceitos universalizastes e 

pertencentes apenas à sua área, uma vez que passa a circular em outras arenas. 

Complementando esta análise, Reinaldo Laddaga: 

Não sabemos, verdadeiramente, como falar de projetos com os 
que me interessa falar: projetos irreconhecíveis a partir da 
perspectiva das disciplinas – nem produções de “arte visual” 
nem de “música”, nem de “literatura” etc. – que, no entanto, se 
encontram inequivocamente em sua descendência; produções 
das quais é difícil a que tradição nacional ou continental 
pertencem – se se trata de arte “argentina”. “americana”, 
“francesa” etc. – e onde, todavia, se interroga a relação entre a 
produção de representação de imagens e as formas da 
cidadania, só que agora em mais de uma língua, em mais de 
uma tradição, em mais de um lugar. (LADDAGA, 2012, p. 13) 

Nos dois trabalhos trazidos para esta análise, tal fenômeno torna-se nítido. Os 

formatos utilizados em Retrato: substantivo feminino partem de produção 

audiovisual, fotografia, intervenção urbana, que embora sejam mídias usuais na arte 

contemporânea, têm um enraizamento total naqueles contextos específicos, além de 

uma inserção prévia das artistas nos espaços, realizando quase uma intervenção 

antropológica. Em entrevista, elas comentam que o diálogo, e sobretudo o convívio, 

permeiam o projeto, que se expande para além de um projeto pontual. Trata-se de 

um trabalho processual. No projeto Paço Comunidade com Nador e mulheres 

artesãs da São Remo, embora tenha existido a exposição de peças apreensíveis 

visualmente, houve também um desfile, com show de samba ao vivo. Embora haja 

registro em vídeo da ação, o desfile acabou por ser um evento único, irreproduzível.  

O que vem acontecendo é a fusão entre arte e movimentos sociais, uma mistura 

entre a ficção e a realidade, obras que propõem modos de vida artificial, fazendo 

agora a arte ser “pós-autônoma”, ou seja, vem acontecendo um deslocamento das 

práticas artísticas baseadas em objetos para práticas baseadas em contextos, até 
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chegar a inserir as produções de arte nos meios de comunicação, espaços urbanos, 

redes digitais e formas de participação social. Caduca-se uma produção artística 

pensada hermeticamente e, conforme instiga Canclini ao citar Tício Escobar e sua 

Arte fora de Si, nessa fusão e dependência entre arte e sociedade, talvez seja tarefa 

da arte olhar o que está além do limite, olhar para o mundo lá fora, olhar para a 

história que passa. Não acredito, por outro lado, que o processo seja exclusivamente 

de romper barreiras e das produções se deslocarem para um ou outro lado, mas de 

estarem, como nos casos aqui, na própria zona fronteiriça, não optando por um ou 

outro lado.  

Torna-se evidente que trabalhos trazidos aqui reorganizam lugares e atores em suas 

posições corriqueiras. As mudanças trazidas por estes trabalhos não se limitam 

apenas ao que é gerado em termos de “trabalho em arte”, mas como podem gerar 

deslocamentos de lugares de execução e exibição e, o que mais interessa aqui, 

como redistribui os atores de suas posições usuais. Se Paul Ardenne (2002) acredita 

que trabalhos enraizados na realidade – ou afetados pela mesma – estão distantes 

da ficção, Jacques Rancière coloca estas relações, de redistribuições de agente, 

como ficções.  

Trabalhos que cumprem o que o autor denomina como repolitização da arte e que 

estão inseridos em um âmbito de política da arte, são trabalho que estão, de modo 

mais bruscos ou menos bruscos, rompendo com os lugares que a arte comumente 

circula – e inclusive, é produzida – e com pessoas para além daquelas que já 

circulam com certa intimidade por esses espaços. A eficácia da arte, nesses casos, 

dá-se a partir de desconexões, através desses rearranjos polêmicos. Para isso, 

Rancière detectará que estes trabalhos, no caso os trazidos por ele, mas que muito 

se localiza nos aqui apresentados, são trabalhos em arte pautados por uma relação 

de dissenso. O autor acredita que em uma dada comunidade cada indivíduo exerce 

papéis mais ou menos precisos, cada um partilha com o todo o que lhe é próprio. A 

isso, ele denominará partilha do sensível: 

Denomino partilha do sensível o sistema de evidências sensíveis que 
revela, ao mesmo tempo, existência de um comum e dos recortes que 
nele definem lugares e partes respectivas. Uma partilha do sensível 
fixa portanto, ao mesmo tempo, um comum partilhado e partes 
exclusivas. Essa repartição das partes e dos lugares se funda numa 
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partilha de espaços, tempos e tipos de atividades que determina 
propriamente a maneira como um comum se presta à participação de 
uns e outros tomam parte dessa partilha. (RANCIÈRE, 2012, p. 15) 

Em uma distribuição que já se mostra prévia, quando algumas partilhas já se 

mostram mais ou menos determinadas – embora se saiba que o determinismo seja 

uma condição questionável –, há situações onde essas partilhas se reconfiguram de 

outro modo, mesmo que temporariamente. É aí que localizo os trabalhos em arte 

dos quais aqui são apresentados: eles passam a visibilizar vozes coadjuvantes, 

colocando-as como protagonistas de uma situação. Esse fenômeno fica evidente 

com as mulheres que brincam de Cavalo Marinho em Condado, das quais não 

assumem ainda papéis de protagonistas em seus meios, mas em um trabalho de 

arte, são centrais. Do mesmo modo, quando mulheres moradoras da São Remo, 

próximas geograficamente da cidade universitária da USP, mas distantes 

realisticamente, expõem estampas relacionadas à suas memórias e raízes culturais 

em um espaço destinado à exposição de obras de artistas.  

Estes trabalhos, redistribuem essas partilhas a partir de uma lógica de dissensos, 

por não serem redistribuições dadas. Dissenso não é, para Rancière, conflito de 

ideais ou sentimentos, mas um conflito de vários regimes de sensoridade e de 

partilhas no comum. Ele acredita que é neste ponto que a arte toca a política: 

Política não é, em primeiro lugar, exercício do poder ou luta pelo 
poder. Seu âmbito não é definido, em primeiro lugar, pelas leis e 
instituições. A primeira questão política é saber que objetos e que 
sujeitos são visados por essas instituições e essas leis, que formas de 
relação definem propriamente uma comunidade política, que objetos 
essas relações visam, que sujeitos são aptos a designar esses objetos 
e discuti-los. A política é a atividade que reconfigura os âmbitos 
sensíveis nos quais se definem objetos comuns. Ela rompe a 
evidência sensível da ordem ‘natural’ que destina os indivíduos e os 
grupos ao comando ou à obediência, à vida pública ou à vida privada, 
voltando-os sobretudo a certo tipo de espaço ou tempo, a certa 
maneira de ser, ver e dizer. (RANCIÈRE, 2012, p. 59–60) 

Deste modo, é a política que rompe a ordem das relações, que distribui e redistribui 

quem pode falar e quem pode ver. Ela redesenha o espaço das coisas comuns. A 

política acontece, em sua relação pautada pelos dissensos, quando seres 

destinados a permanecer em um determinado lugar redesenham determinados 

papéis e passam a existir em outros espaços, passam a se fazer escutar em outros 

meios, não mais como ruídos. É neste momento que estas relações, como nos 



 

1052 ARTE COLABORATIVA COMO POLÍTICA, FRONTEIRA E FICÇÃO 
Luiza Abrantes da Graça / Mestranda PPGAV – UFRGS 
Comitê de História, Teoria e Crítica de Arte 

  

casos que foram apresentados aqui, são trabalhos de ficção. Ficção não é um 

mundo imaginário, não é uma separação do mundo real, mas o modo como atores 

relacionam-se em seus meios a partir de outras escalas, outros ritmos, 

apresentando-se de outro modo, assumindo novas posições, agregando novas 

partilhas.  

 

 

Notas 
1 Blog de Retrato: substantivo feminino em <http://retrato-substantivofeminino.blogspot.com.br/.>  
2 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=HZcZWaq_jgo>. Acesso em 20 de mar. de 2016. 
3 Entrevista cedida pelas artistas em 08 de março de 2016, via Skype. 
4 O projeto Paço Comunidade aconteceu, em suas três edições, na São Remo. A primeira edição do projeto 
aconteceu em 2013 com oficinas de pinturas ministradas pelo artista Anderson Rei, e a segunda edição, em 
2014, o artista e arte-educador Alberto Tembo criou, com os moradores da comunidade, objetos tridimensionais, 
como esculturas e brinquedos.  
5 Fala de Priscila Arantes no vídeo produzido por Tais Scabio documentando projeto Mônica Nador + JAMAC + 
Paço Cumunidade. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?time_continue=195&v=QKTPRDvCj_k.>. 
Acesso em 20 de mar. de 2016. 
6 Entrevista cedida em 02 de dezembro de 2015, na ONG Agente, São Paulo. 
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