
 

1231 O TERRITÓRIO COMO MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA NA BIENAL DO MERCOSUL: UMA CONCEPÇÃO 
HISTÓRICO-GEOGRÁFICA 
Walter Karwatzki / Doutorando PPG em Processos e Manifestações Culturais – FEEVALE, Lurdi Blauth / FEEVALE 
Comitê de História, Teoria e Crítica de Arte 

 

O TERRITÓRIO COMO MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA NA  
BIENAL DO MERCOSUL: UMA CONCEPÇÃO HISTÓRICO-GEOGRÁFICA 

 

 

Walter Karwatzki / Doutorando PPG em Processos e Manifestações Culturais – FEEVALE  
 

Lurdi Blauth / FEEVALE  
 

 

 

 

RESUMO 
Este artigo trata da questão do conceito de território quando da utilização desse no campo 
das artes visuais. Para tanto, caracterizamos o conceito por meio de sua concepção 
histórico-geográfica, pois a ideia de territorialidade é indissociável dos fatos e da localização. 
Assim, a idealização de qualquer território em artes visuais nasce do binômio história x 
geografia.  
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RESUMEN 
Este artículo se ocupa de la cuestión del concepto de territorio cuando se utiliza este en las 
artes visuales. Por lo tanto, hemos caracterizado el concepto a través de su concepción 
histórica y geográfica, porque la idea de territorialidad está inextricablemente ligada a los 
hechos y a la ubicación. Por lo tanto, la idealización de cualquier territorio en la historia de 
las artes visuales, es nacido de la geografía x historia. 
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Introdução 

Fato importante para a sustentação e compreensão deste artigo é a assimilação de 

que a interdisciplinaridade oferece uma maneira diferenciada de tratar a pesquisa e 

os problemas ao propor uma aproximação dos saberes e um diálogo entre as 

disciplinas. É importante registrarmos que a visão interdisciplinar não é algo novo, já 

que, ao voltarmos o olhar para o passado, veremos que, em diversos momentos, 

pesquisadores lançaram mãos de diversos recursos e conhecimentos para 

compreenderem os objetos estudados e artistas a utilizaram para enriquecer seus 

estudos e suas poéticas. O olhar interdisciplinar, por ser plural, pode nos ajudar a 

refletir sobre a arte contemporânea, ela mesma cada vez mais livre de limites de 

linguagens e de fronteiras definidas. 

Assim, justifica-se a realização deste estudo tendo como referência as ocorrências 

interdisciplinares em obras de arte que fazem do seu aporte o território. A relevância 

se dá em vista da interdisciplinaridade de arte, geografia e história, inicialmente. 

Como questão norteadora, estabelece-se que o território artístico é o que cria o 

autor, por meio de seu fazer, com base em suas vivências histórico-geográficas.  O 

objetivo central é compreender o território como uma construção artística fruto da 

interação entre artista e o seu tempo e meio, através da arte, geografia e história.  

Como marco teórico, temos Burke (2013), Carvalho (2012), Archer (2008), Raffestin 

(1993), Santos (1985, 1996, 2002), (1999), Haesbaert (2013), que, por intermédio de 

seus estudos, nos ajudarão a compreender o tema em questão.  

Para Carvalho (2012), hoje se discute muito a validade de alguns rótulos ou 

identificações, tal como Arte Naif, Arte Feminina, Arte Afro-Brasileira ou Arte Latino-

Americana. Identificar um artista ou obra a partir de uma dessas categorias 

operatórias seria uma atitude anticontemporânea afirmam alguns críticos, já que 

vivemos num período em que a liberdade expressiva e de linguagens sobrepõem-se 

às correntes ou pretensos movimentos artísticos.  

Sabemos que as ciências são cada vez mais interdisciplinares. À medida em que a 

humanidade avançou em seus conhecimentos científicos, exatos ou humanísticos, a 

aproximação entre as ciências resultou em grandes avanços para todos. Na 
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contemporaneidade, não há espaço para fronteiras. Tudo é tudo, ou quase tudo. 

Precisamos repensar ou criar uma nova palavra para esses novos campos do 

conhecimento. A Ciência se torna híbrida. Nas ciências humanas – que entendemos 

como sendo arte, cultura, geografia, história e outras – o conceito de hibridismo tem 

importante espaço nos dias de hoje, sendo que o historiador Peter Burke escreveu 

um pequeno livro intitulado Hibridismo Cultural para a discussão e análise desse 

conceito. Segundo Burke, com a globalização, não há mais como evitar processos 

de hibridização no campo da cultura, sendo que o autor aceita o conceito de 

hibridização como equivalente a mistura, o que permite que localize tal processo 

(trata-se, agora, de um processo e não de um estado, como ele faz questão de 

salientar) em todas as épocas da história, sob os mais variados nomes.  

Sendo assim, hibridismo não é algo novo. Ainda que, na prática, o entendimento do 

autor sobre hibridismo seja demasiado elástico, na teoria, procura apontar seus 

limites e restrições e considera que o aspecto negativo do fenômeno hibridismo 

cultural “[...] inclui a perda de tradições regionais e de raízes locais.” (BURKE, 2013, 

p. 18). Já pelo lado positivo, é sinônimo de encontro cultural, encoraja a criatividade 

e apresenta-se como inovador à medida em que “[...] evoca o observador externo 

que estuda a cultura como se ela fosse a Natureza e os produtos de indivíduos e 

grupos como se fossem espécimens botânicos” (BURKE, 2013, p. 55). O autor 

salienta que exemplos de hibridismo podem ser encontrados em toda parte, na 

maioria dos domínios da cultura, como na literatura ou na música,  religiões 

sincréticas, filosofias ecléticas, línguas, culinária e arquitetura mistas. 

A arte, também, não escapou desse processo de “quebra de fronteiras” e tem a 

hibridação como uma prática. A arte extrapola a questão da técnica e busca aliar-se, 

apropriar-se de conceitos de outras ciências para ser contemporânea. Nessas 

apropriações, o conceito geográfico de território lhe serve como suporte ideal para 

manifestar suas indignações sociais, políticas, econômicas, ecológicas, etc. 

Richard Hartshorne (1978) propõe que a geografia, assim como as outras ciências, 

deve tratar de fenômenos heterogêneos, focando sempre sua categoria particular e, 

assim, uma ciência deve estar na outra, como  a história, que, para ele, em resumo, 

deverá, em maior ou menor grau, ser geográfica. Diz, ainda, o autor, que o “conceito 
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de presente – ou de qualquer outro momento do tempo – é uma abstração, todos os 

trabalhos geográficos deverão ser históricos, em maior ou menor grau.” 

(HARTSHORNE, 1978).  

Há cinco princípios para a concepção da geografia: extensão, analogia, causalidade, 

atividade e conexão. O mais relevante para este estudo é o princípio da extensão, 

que diz respeito à localização de um determinado fenôme-no/acontecimento. Tudo 

acontece em algum lugar. A história, por sua vez, mesmo com a fragilidade 

epistemológica que apresenta (JENKINS, 2013), é, ainda, a ciência que é capaz de 

nos traduzir o passado, mesmo que desse não seja possível recuperar a totalidade 

dos acontecimentos. Tudo acontece em algum tempo e a arte visual, ao longo dos 

tempos, tem se mostrado, em suas diferentes técnicas de expressão, uma 

“narradora” que preenche lacunas muitas vezes despercebidas pela história e pela 

geografia, trazendo à tona imagens que ora reafirmam, ou interrogam essas duas 

ciências. Tudo acontece de alguma forma. 

Três aspectos se destacam na construção do campo conceitual da história, da 

geografia e da arte visual: temporalidade, espacialidade e corporalidade. O que 

existe em comum entre história, geografia e arte visual? Seu caráter cultural-

ideológico. Aqui, exploraremos o conceito de território como suporte de 

manifestação artística visual e sua hibridação com história e geografia. 

Arte híbrida contemporânea 

Não existe um consenso entre os autores sobre o início do período da arte 

contemporâneo. Considera-se que a arte contemporânea, com suas diferentes 

formas de manifestação , tenha surgido por volta da segunda metade do século XX, 

mais precisamente após a Segunda Guerra Mundial, como ação de ruptura com 

a arte moderna. 

Dos anos de 1950 em diante os limites espaciais foram se tornando, pouco a pouco, 

híbridos, assim como a relação entre as linguagens que passam a coexistir no 

campo da arte. Da pureza de linguagem experimentada no início do modernismo 

passa-se ao “desmantelamento das fronteiras interdisciplinares” (ARCHER, 2008, 

p.61) e à livre articulação das ideias dos artistas, que passam a fazer uso de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_moderna
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procedimentos mistos – hibridismo. A arte contemporânea se mostrou mais evidente 

na década de 60, período que muitos estudos consideram o início do seu estado de 

plenitude.  

A arte contemporânea é caracterizada pela grande diversidade de materiais que é 

empregada nas obras, por usar variadas linguagens e estar em constante busca de 

novas técnicas. Para Michel Archer (2008, p. 9) “[...]: a arte recente tem utilizado não 

apenas tinta, metal e pedra, mas também, ar, luz, som, palavras, pessoas, comida e 

muitas outras coisas.” 

Segundo Costa (2000), o Brasil acompanha os movimentos artísticos internacionais, 

ora com maior, ora com menor distância de tempo. A arte contemporânea começou 

a se mostrar no Brasil a partir da década de 50. O grande evento que serve como 

marco legalizador da história da arte contemporânea no Brasil é a inauguração em 

20 de outubro de 1951 da 1ª Bienal de São Paulo que contou com a participação de 

1.854 obras representando 23 países. Já no catálogo da 29ª Bienal de São Paulo, 

na apresentação, o presidente da Fundação Bienal de São Paulo, Heitor Martins, 

diz: “Criada em 1951, a Bienal de São  Paulo, inspirada na Biennale di Venezia, foi a 

segunda megaexposição de arte contemporânea do mundo, a primeira do 

Hemisfério Sul” (2000).  

A contemporaneidade de uma obra artística não está apenas no estilo. O material e 

o suporte contemplam a condição de contemporâneo. Em uma sociedade 

caracterizada como de consumo, artistas visuais como o brasileiro Vik Muniz, o 

britânico Ptolomeu Elrington, o japonês Sayaka Kajita e o belga Wim Delvoye, todos 

com projeção mundial, que praticam a arte sustentável e se utilizam do descarte em 

suas obras são merecedores do reconhecimento do grande público; mesmo que 

esse não seja um especialista em arte. Um aspecto importante da arte 

contemporânea está no fato de ela lidar com realidades de nossas vidas cotidianas, 

revelando uma vontade transformadora, um desejo de desconstrução de significados 

e de construção de resignificações. O artista se posiciona como um homem de seu 

tempo que se interessa pelo que interessa a seus contemporâneos (GONÇALVES, 

2005). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada
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O momento histórico tem uma influência muito forte sobre o fazer artístico. Na obra 

Do Moderno ao Contemporâneo (2012, p. 11, 12) Katia Canton apresenta um 

pequeno trecho do que diz o crítico de arte brasileiro Mario Pedrosa (1960):  

[...] a arte é o exercício experimental da liberdade. E completa: o que 
é considerado um ato ou pensamento de liberdade em determinado 
momento histórico pode não ser em outro. Por isso, em se tratando 
de arte, é necessário prestar atenção nos sinais dos tempos e em 
seus significados. 

Ao pensar no campo da arte, hoje, estamos, portanto, nos referindo a um território 

que se configura pela invenção de seu fazer:  

a arte toda, não é mais o lugar da metáfora, mas da metamorfose, 
que leva a um comportamento ativo e interrogativo, móvel e 
modelável, interativo, de natureza que convida ao jogo, à 
manipulação, à transformação, ao ensaio e à mudança, à 
experimentação e à invenção de outras regras estéticas. (PLAZA; 
TAVARES, 1998, p.199) 

Território, um espaço híbrido 

Mas, o que é território? Apresentamos o pensamento de Claude Raffestin1 e Milton 

Santos2 sobre o assunto e um conceito de território de Félix Guattari.3 A preferência 

por esses dois geógrafos deve-se ao reconhecimento acadêmico internacional que 

têm.  

Para Claude Raffestin (1993) é essencial compreender bem que o espaço é anterior 

ao território. O território se forma a partir do espaço, e é o resultado de uma ação 

conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer 

nível. Dentro da concepção enfatizada pelo autor, o território é tratado, 

principalmente, com uma ênfase político-administrativa, isto é, como o território 

nacional, espaço físico onde se localiza uma nação; um espaço onde se delimita 

uma ordem jurídica e política; um espaço medido e marcado pela projeção do 

trabalho humano com suas linhas, limites e fronteiras. Segundo Raffestin (1993, p. 

144), ao se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente, o ator o 

territorializa. Nesse sentido, entende o território como sendo: 

[...] um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e 
informação, e que, por consequência, revela relações marcadas pelo 
poder. [...] o território se apoia no espaço, mas não é o espaço. É 
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uma produção a partir do espaço. Ora, a produção, por causa de 
todas as relações que envolvem, se inscreve num campo de poder 
[...].  

Na análise de Raffestin (1993), a construção do território revela relações marcadas 

pelo poder. Assim, faz-se necessário enfatizar uma categoria essencial para a 

compreensão do território, que é o poder exercido por pessoas ou grupos, sem o 

qual não se define o território. Poder e território, apesar da autonomia de cada um, 

serão enfocados conjuntamente para a consolidação do conceito de território. Assim, 

o poder é relacional, pois está intrínseco em todas as relações sociais. 

Para Milton Santos (1985) a formação do território é algo externo ao território, e a 

periodização da história é que define como esse será organizado, ou seja, o que 

será o território e como serão as suas configurações econômicas, políticas e sociais. 

O autor evidencia o espaço como variável a partir de seus elementos quantitativos e 

qualitativos, partindo de uma análise histórica: 

O que nos interessa é o fato de que cada momento histórico, cada 
elemento muda seu papel e a sua posição no sistema temporal e no 
sistema espacial e, a cada momento, o valor de cada qual deve ser 
tomado da sua relação com os demais elementos e com o todo. 
(SANTOS, 1985, p. 9) 

 
Santos (1996) salienta que não podemos confundir espaço com território. Na sua 

obra Metamorfoses do espaço habitado, o autor nomeia território como configuração 

territorial e define-o como o todo. Quanto ao espaço, é conceituado como a 

totalidade verdadeira entre a configuração territorial, a paisagem e a sociedade. 

Para o autor: 

Podem as formas, durante muito tempo, permanecer as mesmas, 
mas como a sociedade está sempre em movimento, a mesma 
paisagem, a mesma configuração territorial, nos oferecem, no 
transcurso histórico, espaços diferentes. (SANTOS, 1996, p. 7) 

Esses espaços diferentes, as espacialidades singulares, são resultados das 

articulações entre a sociedade, o espaço e a natureza. Assim, o território poderá 

adotar espacialidades particulares, conforme o movimento da sociedade – nos seus 

múltiplos aspectos: sociais, econômicos, políticos, culturais, históricos e outros. “O 

território [...] é fundamentalmente um espaço definido e delimitado por e a partir de 
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relações de poder”, (SOUZA, 1995, p. 89). 

O território para Milton Santos (2001) configura-se pelas técnicas, pelos meios de 

produção, pelos objetos e coisas, pelo conjunto territorial e pela dialética do próprio 

espaço. Somado a tudo isso, o autor vai mais adiante e consegue penetrar, 

conforme suas proposições e metas, na intencionalidade humana.  

Félix Guattari (1999, p. 323), apresenta uma noção de território com um sentido bem 

amplo:  

O território pode ser relativo tanto a um espaço vivido, quanto a um 
sistema percebido no seio do qual um sujeito se sente “em casa”. O 
território é sinônimo de apropriação, de subjetivação fechada sobre si 
mesma. Ele é o conjunto dos projetos e das representações nos 
quais vai desembocar, pragmaticamente, toda uma série de 
comportamentos, de investimentos, nos tempos e nos espaços 
sociais, culturais, estéticos, cognitivos.     

Levando em conta o que diz Guattari, podemos afirmar que o território é fruto das 

subjetividades do homem, dos homens. De certa forma o território é a primeira 

“casa” desejada pelo homem. O território é onde os grupos podem manifestar 

“articulações territoriais de resistência, em contraposição ao ‘espaço liso’, 

homogeneizante imposto pela ordem social e política” (HAESBAERT, 2013, p. 13).  

O território é, portanto, um espaço, acima de tudo, de relações de poder, construído 

historicamente, resultante do trabalho, desejo das subjetividades, configurado pelas 

relações sociais, políticas, econômicas e culturais. Enfim, um espaço híbrido.  

A carga histórico-geográfica na arte 

Os artistas nutrem-se, para suas operações artísticas (obras), de nós conflitantes da 

história. O artista contemporâneo é um voraz consumidor da história do seu tempo. 

Os artistas conseguem reverter parte dessa carga adversa em obras densas que 

não representam, exatamente, a superação do conflito ou expressões de sua velada 

realidade (ESCOBAR; PÉREZ-BARREIRO, 2007).  

Uma obra de arte, por mais despretensiosa que possa ser, sempre trará consigo 

alguma digital ideológica de seu tempo histórico. Não importando a técnica ou o 
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estilo, a marca ideológica estará sempre presente, em maior, ou menor intensidade, 

mas estará lá. Nenhum artista está isento de seu tempo e de seu espaço. Sua obra, 

sempre, será uma “imagem” de sua história e de sua geografia.  

A obra de arte que representa um território, por sua vez, é uma narrativa histórica e 

geográfica dele. O artista traz em seu rastro criativo elementos históricos 

verdadeiros que dão subsídio à construção desse território artístico “imaginário”. É 

história desde sua concepção imaginária até sua realização concreta como obra. Por 

sua vez, todo fato histórico acontece em uma área geográfica – território, local, 

espaço geográfico. Assim, podemos afirmar que um território geográfico é um 

acontecimento histórico. Em sua obra A História Repensada, o historiador inglês 

Keith Jenkins nos apresenta a seguinte colocação: “[...] não importando o quanto a 

história seja autenticada, amplamente aceita ou verificável, ela está fadada a ser um 

constructo pessoal, uma manifestação da perspectiva do historiador como ‘narrador’”  

(2013, p. 32).  

O artista, como narrador de sua realidade artística, constitui uma realidade simbólica 

– a desejada. Através de suas técnicas, cada artista vai idealizando, modelando uma 

nova realidade na qual é possível criar uma novíssima sociedade, na qual, como 

criador, mantém o controle sobre todos os aspectos de sua criação; mesmo que, 

nessa, o caos impere. Para Hans Belting (2014, p. 28), “a arte está ligada de modo 

renitente a um artista que se expressa pessoalmente nela e a um observador que se 

deixa impressionar pessoalmente por ela”. Essa identificação não está preocupada 

com a técnica, o que vale é o tema. A arte tem desempenhado o papel de 

personificadora para os fatos históricos.  

Quando o artista uruguaio Joaquim Torres-García (1874–1949), em 1943, realizou, 

em desenho a obra Mapa de Latinoamerica Invertido (Fig.1), em que apresenta o 

mapa da América do Sul de cabeça para baixo, temos acentuado o caráter cultural-

ideológico expresso pela história, geografia (cartografia) e da arte, nos 

proporcionando uma perspectiva visionário de outro mundo. Em seu manifesto La 

Escuela del Sur4, de 1935, Torres-García escreveu: 

Para nós, não deve haver norte a não ser por oposição ao nosso sul. 
Por isso, agora colocamos o mapa ao contrário e, então, já temos 
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uma ideia justa da nossa posição, e não como querem no resto do 
mundo. A ponta da América, a partir de agora, em sua prolongação, 
aponta com insistência para o sul, o nosso norte. A mesma coisa faz 
a nossa bússola: inclina-se inevitavelmente sempre para o sul, para o 
nosso polo. Os barcos quando vão embora daqui, descem, não 
sobem, como faziam antes, para irem para o norte.  

A obra de Torres-Garcia extrapola o meio artístico e penetra no meio acadêmico e 

no dos movimentos sociais como um ícone de resistência política, cultural e territorial 

da América Latina. Obra de apelo ideológica só superada, em números de usuários, 

pela obra do fotógrafo cubano Alberto Korda (1928–2001), Guerrillero Heroico (Fig. 

2) de 1960, que imortalizou a imagem de Che Guevara. Essas duas obras 

pertencem a um imagético que representa artisticamente a história e a geografia da 

América Latina.  

 

 

 

 

Fig. 1 – Joaquin Torres-Garcia 
Mapa de Latinoamerica Invertido, 1943  

Fonte: Museo Torres-García 
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Fig. 2 – Alberto Korda 
Guerrillero Heroico, 1960 

Fonte: Museo Nacional de Cuba 
 

Para o curador Frederico Morais5 (1997 apud FIDELIS, 2005, p. 51), é o seu (de 

Torres-García) “[...] gesto-símbolo, que inaugura, na América Latina, a vertente 

cartográfica.” Ainda, segundo Morais (1997 apud FIDELIS, 2005 p. 57) a “Vertente 

Cartográfica” é uma linha artística que apresenta: 

[...] uma reação ao processo de globalização, isto é, a afirmação do 
território próximo, e abrange não apenas a noção [...] de território, 
geralmente confrontada com a globalização, como, também, 
aspectos antropológicos, etnográficos e arqueológicos que tem 
interessado ao artista contemporâneo. [...] 

Assim, quando uma obra de arte que é vista sob o ponto de observação da 

construção de uma realidade nacional ou internacional, ela ganha uma dimensão 

política. Ela passa a ser uma além-obra. Sua força imagética é capaz de 

desestabilizar concepções cristalizadas.     

Território suporte na arte latino-americana 

A arte e suas instituições não escapam ao fenômeno da globalização, instalado 
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desde a década de 70. O mesmo acontece com os artistas, como parte do sistema 

arte-instituições. Desses, uma parcela significativa adere ao novo modelo neoliberal 

da economia, enquanto outros optam por seu fazer artístico como uma bandeira 

contra essa nova ordem econômica instalada.  

O espaço geográfico (aqui tratado como território) foi absorvido pela arte e torna-se 

um tema universal no meio artístico, gozando de grande amplitude no conjunto das 

artes visuais. Artistas das mais variadas escolas e estilos elegem o espaço 

geográfico como seu enunciado. O conceito de território tem recebido especial 

tratamento e interpretações diversas por uma grande quantidade de artistas visuais.   

Para Paulo Sérgio Duarte6 (2005, p. 48) na temática território “A força do projeto não 

se encontra na autoria pessoal, mas na autoridade e no peso de sua própria 

questão”. Assim, o conceito de território como tema das inquietações artísticas, 

promove visualidade contemporânea aos acontecimentos políticos, sociais e 

culturais. Duarte (2005, p. 48) salienta que: 

A afirmação do espaço como um território comum a todo fenômeno 
plástico não somente resiste como as transformações dessa noção 
podem ser claramente detectadas nas mais vigorosas obras 
contemporâneas. Esse território comum pode ser tomado como um 
eixo de uma rosa-dos-ventos, a partir do qual podemos examinar 
diferentes posições e direções da arte contemporânea.  

Roberto Guevara7 sugere que esses territórios artísticos têm a força de uma utopia, 

de um sonho em criar uma nova sociedade dentro de uma estrutura física e cultural 

inteiramente nova. É criar um “Novo Mundo”. Esses territórios substantivos como 

emancipação, abstração, construção e alternativa, tomam força de “verbo”, de onde 

surgem ações concretas. 

O pluralismo encontrado em obras territoriais latino americanas proporciona uma 

leitura de arte com muitas particularidades de nossas heranças históricas.  Essas 

obras não poderiam ter sido feitas em outro lugar senão na América Latina. São 

obras que têm diversas e variadas referências, uma arte profundamente 

intelectualizada, sofisticada e com grande visão cosmopolita, segundo Irma 

Arestizábal8..  
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A vertente territorial produzida na América Latina é, sem sombra de dúvidas, uma 

das mais criativas e instigadoras atualmente. Para se ter uma ideia, na 1ª Bienal de 

Artes Visuais do Mercosul (Porto Alegre, 1997), dos sete países participantes 

(Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Uruguai e Venezuela) apenas a Bolívia 

não teve representante na chamada “Vertente Cartográfica”, que apresentou 37 

obras com a temática território. Na referida Bienal, os temas territoriais passaram 

pela pintura do argentino Nicolás Uriburu (1937) com o mapa da América do Sul, 

invertido como o de Torres-Garcia, Verde Sur (1993) em forte protesto ecológico. O 

mapa do Brasil em concreto e cacos de vidros, obra de Ivens Machado (1942–2015), 

Mapa Mudo (1979), em alusão à crescente violência no país.                       

Utilizamos a referência 1ª Bienal de Artes Visuais do Mercosul por essa ser um 

marco no que diz respeito ao fato de ser a única bienal do mundo que tem, em seu 

nome  identitário, um espaço territorial: Mercosul. Só para exemplificar com as mais 

conhecidas, temos: Bienal de Artes de Havana (Cuba), Bienal Internacional de Arte 

de Gotemburgo (Suécia), Bienal Internacional de Arte de São Paulo (Brasil), Bienal 

de Istambul (Turquia) e Bienal de Veneza (Itália). Todas como o nome da cidade 

onde ocorre. 

Em geral, as obras territoriais são carregadas de forte apelo, ou linguagem 

dramática social. Os temas, ficcionais, ou não, são repletos de mensagens 

evocativas ao estilo “corações e mentes”. As manifestações se dão em âmbito do 

local até o mundial. Porém, mesmo aquelas de âmbito local, fazem um conciso 

diálogo com o mais ”estrangeiro” dos observadores. Todos são convidados a 

explorar o território do artista.  

Aos poucos, as obras territoriais foram “descendo” as paredes. Na 1ª Bienal do 

Mercosul, das 37 obras da Vertente Cartográfica, apenas sete não estavam em 

paredes. Podemos dizer que certo receio impedia, de alguma maneira, a expansão 

“territorial” das obras9. Assim, com essa característica territorial e forte curadorias 

voltadas ao tema, a Bienal do Mercosul  faz com que os artistas que trabalham a 

questão do território se sintam reconhecidos em sua identidade artística. 

Conclusão 
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A construção de um território artístico tem como substrato o local geográfico e, como 

cobertura, o acontecimento histórico. Por maior que seja a ficção do artista na 

concepção de sua obra territorial, essa ficção ocorrerá em um local e será um 

acontecimento. Não existe território ficcional ou não sem geografia e história; mesmo 

que essas, também, sejam fruto da imaginação do artista.  

Arte, geografia e história formam o tecido da matéria-prima que dá corporalidade à 

obra territorial. Essa interdisciplinaridade possibilita às obras territoriais uma força de 

diálogo entre o artista, a obra e o espectador. Tudo se entrelaça para a construção 

do território que anuncia seu discurso. Como território, o elemento população não 

pode faltar e surge ora dentro, ora fora da obra, pelo espectador.  

A obra de arte territorial é histórico-geográfica em sua realização, porém ela é 

antropológica em sua concepção. Ela é uma “arte fato”, imaginário, mas é um fato. E 

como tal, é história, é geografia. Ela reflete o homem em seus anseios, rebeliões e 

exigências que resultam em ações concretas na busca de suas utopias.  

 
 
 
Notas 
1 Claude Raffestin (1936) é um geógrafo suiço, professor de Geografia Humana na Universidade de Genebra. 
Baseado nas concepções de Foucault sobre o poder, Raffestin escreveu uma de suas mais importantes obras, 
intitulada "Por Uma Geografia do Poder", livro este fundamental para se compreender as relações de Poder 
dentro da visão Geográfica, assim como para se compreender o "Território". 
2 Milton Almeida dos Santos (1926 – 2001) foi um geógrafo brasileiro. Apesar de ter se graduado em Direito 
Milton destacou-se por seus trabalhos em geografia, principalmente em urbanização do Terceiro Mundo.  
3 Félix Guattari (1930 – 1992) foi um filósofo, psicanalista e militante revolucionário francês.  
4 Foi criada por Joaquin Torres Garcia em 1942 em Montevidéu. Por causa dos grandes destaques de seus 
alunos e seguidores, a oficina tornou-se um movimento artístico com excelente identidade uruguaia. 
5 Frederico Morais foi o curador geral da 1ª Bienal do Mercosul em 1997. 
6 Crítico, escritor e professor de história da arte é curador-geral da "5ª Bienal do Mercosul - Histórias da Arte e do 
Espaço". Porto Alegre, em 2005. 
7 Catálogo da 1ª Bienal de Artes Visuais do Mercosul, 1997, p. 399. 
8 Idem, p. 241. 
9 À medida que analisamos outras bienais latino-americanas vemos que as obras territoriais crescem em número 
e em área ocupada. 
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