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RESUMO 
Nas duas últimas décadas tem havido um crescente interesse internacional pela arte de 
linguagem construtiva e seus desdobramentos experimentais na América Latina. A produção 
artística, as teorias e os debates críticos produzidos nesse contexto passaram a circular 
entre críticos e curadores de grandes instituições na Europa e nos Estados Unidos, sendo 
recontextualizados sob perspectivas mais amplas. Nosso interesse aqui é refletir sobre um 
dos conceitos oriundos desses debates no Brasil, formulado no final dos anos 1960 pelo 
crítico de arte Mário Pedrosa: exercício experimental da liberdade. A partir da conexão entre 
alguns de seus textos, vamos refletir sobre a origem e o sentido do emprego desse conceito 
por Pedrosa, buscando abordar alguns de seus aspectos pouco explorados e suas 
possibilidades críticas para um pensamento sobre a arte na América Latina. 
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ABSTRACT 
In the last two decades there has been increasing international interest in the constructive art 
and its experimental developments in Latin America. Artistic production, theories and critical 
debates produced in this context began to circulate among critics and curators of major 
institutions in Europe and the United States, being re-contextualized in wider perspectives. 
Our interest here is to reflect on one of the concepts from these discussions in Brazil, 
formulated in the late 60’s by the art critic Mario Pedrosa: experimental exercise of freedom. 
Analyzing connections between some of his texts, the paper's aim is to reflect on the origin 
and meaning of Pedrosa's use of this concept, seeking to address some of their less 
explored aspects and their critical possibilities for thinking about art in Latin America. 
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Desde a década de 1990 tem havido um crescente interesse internacional pela 

abstração geométrica brasileira e pelo experimentalismo dela derivado a partir de 

1959 com o neoconcretismo. Através de grandes exposições, aquisições para 

importantes acervos e projetos curatoriais ou editoriais na Europa e nos Estados 

Unidos, a produção de artistas, críticos e teóricos brasileiros, sobretudo dos anos 60 

e 70, vem sendo assimilada por discursos e ações de grandes museus, coleções e 

outros agentes institucionais. Tal processo, além de demonstrar e ao mesmo tempo 

construir um lugar fundamental para essa produção no cerne da formação da arte 

contemporânea em contexto global, também revela o modo pelo qual os discursos 

mais hegemônicos ou canônicos da arte procuram dinamizar seu campo de práticas 

e ideias, buscando continuamente testar, criticar e ampliar suas próprias teorias e 

histórias com novos objetos. Essas obras e textos, antes marginais e de 

conhecimento restrito, têm despertado interesse especialmente por serem capazes 

de afetar a autocompreensão da arte dita canônica, por obrigarem-na a desvios e 

revisões, por lhe exigirem maior precisão e complexidade, deflagrando novos 

arranjos e a relativização de conceitos. 

Esse processo começou, nos parece, com a circulação dos trabalhos de Lygia Clark 

e Hélio Oiticica, que ganharam grandes retrospectivas itinerantes na década de 

1990, depois seguidos por mostras de outros artistas da mesma geração e 

traduções dos manifestos e textos que acompanharam sua produção. Em seu novo 

protagonismo no cenário de grandes instituições, esses trabalhos passaram a existir 

como objetos estranhamente próximos a seus contemporâneos europeus ou 

estadunidenses: aparentemente semelhantes e problematicamente diferentes, 

portanto motores estimulantes para o jogo autorreflexivo. É assim que eles foram 

acolhidos dentro de nichos conceituais, recortes temáticos, geográficos e históricos 

operativos nos discursos institucionais, tais como arte latino-americana, abstração 

geométrica, conceitualismo, arte participativa ou performance. Do mesmo modo, 

conceitos oriundos dessa produção, como não-objeto, objeto relacional e exercício 

experimental da liberdade, passaram a circular entre críticos e curadores 

internacionais, de modo a permitirem uma expansão teórica para a abordagem 

dessas semelhanças e diferenças. 
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Nesse contexto, uma das primeiras exposições internacionais a inserir os novos 

protagonistas da arte brasileira em um recorte ampliado foi The Experimental 

Exercise of Freedom: Lygia Clark, Gego, Mathias Goeritz, Hélio Oiticica and Mira 

Shendel, com curadoria de Rina Carvajal e Alma Ruiz, realizada entre 17 de outubro 

de 1999 e 23 de janeiro de 2000 no Museum of Contemporary Art (MOCA) de Los 

Angeles, EUA. As duas curadoras, na época ligadas à equipe do MOCA, 

propuseram seu recorte a partir de uma proximidade cronológica, com trabalhos 

majoritariamente produzidos entre 1960 e 1980, geográfica, com artistas latino-

americanos, e estética, pois as escolhas privilegiaram desdobramentos locais de 

tendências construtivas. Os três artistas brasileiros, a colombiana Gego e o 

mexicano Goeritz foram ainda reunidos a partir de uma questão conceitual: a 

transição da abstração geométrica e do concretismo, com sua relativa adesão aos 

meios mais tradicionais do quadro e do objeto, para as propostas ambientais, a 

dissolução do objeto e o envolvimento do espectador em ações e processos abertos. 

Para essa abordagem conceitual, as curadoras empregaram os termos que o crítico 

de arte brasileiro Mário Pedrosa usou ao final dos anos 60 para definir essa 

transição, como modo de explicar o que ele passara a chamar de arte pós-moderna: 

sua conversão em exercício experimental da liberdade. 

Assim, a exposição de Carvajal e Ruiz estabeleceu claras relações: buscou pensar 

certa unidade na produção de uma geração de artistas que trabalharam em 

diferentes países latino-americanos; buscou compreender essa unidade a partir da 

definição do crítico de arte brasileiro; e tornou possíveis alguns vínculos entre essa 

produção, com seu caráter experimentalista e propositivo, e a arte contemporânea 

internacional, sobretudo nos Estados Unidos. Decerto, a delimitação de um conceito 

de arte latino-americana é um aspecto importante de estratégias recentes de 

institucionalização dessa produção. Talvez, antes mesmo de conhecer mais os 

diferentes artistas, debates teóricos e seus contextos particulares, interesse aos 

agentes internacionais marcar os limites desse grande nicho curatorial e de 

construção de acervo: arte latino-americana. Ao mesmo tempo, é evidente que há 

afinidades, nexos, iluminações mútuas entre as obras dos artistas escolhidos e, 

além disso, a definição de Pedrosa de fato abre muitas possibilidades de reflexão 

sobre o que seria ou não uma arte latino-americana. Nosso propósito aqui é 

justamente aprofundar a discussão do conceito de Pedrosa, que acabou por tornar-
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se emblemático e quase um lugar comum da crítica de arte brasileira (Cf. 

SANT’ANNA, 2011) e, talvez, da arte latino-americana dos anos 60 e 70. 

Ao explicar o emprego das palavras de Pedrosa no título da exposição, em uma 

entrevista concedida pelas curadoras a John Farmer, Carvajal menciona que as 

encontrou em um texto do crítico brasileiro de 1970, A Bienal de cá para lá 

(PEDROSA, 2015a), com o qual ele comentava não apenas a arte brasileira, mas 

uma tendência internacional observada nas últimas Bienais, que seria a superação 

da produção de objetos e uma nova compreensão da arte como produção de 

práticas e proposições abertas a participantes. Os artistas escolhidos pelas 

curadoras dariam corpo a essa tendência identificada com a definição de Pedrosa: 

“Eles recuperaram o conceito de espaço como entidade viva em constante fluxo, 

como campo aberto e dinâmico de ação, mais do que continente de acontecimentos 

completos ou objetos estáticos” (FARMER, 2000, p. 23). A exposição procurava 

ressaltar o que seria a visão particular de Pedrosa do experimental como um 

exercício, prática de autoformação, meio de constituição de subjetividade: “todos 

estavam lidando com uma ética da existência, desalienação e emancipação do 

sensível, e procuravam desfazer a divisão entre arte e vida, imergir a arte no 

substrato da vida” (Ibidem, p. 30). Ficam nítidas as possibilidades de aproximação 

desses trabalhos com as práticas e ideias que marcaram o experimentalismo nos 

Estados Unidos a partir dos anos 50 através de figuras como John Cage, Robert 

Rauschenberg, Allan Kaprow ou os minimalistas, para os quais, afinal, uma visão da 

arte como experiência também fora fundamental. 

Para além dessas aproximações – que certamente não foram o propósito explícito 

das curadoras, mas nos parecem uma leitura viável –, uma investigação mais 

profunda do conceito de Pedrosa pode revelar outros modos de acesso a esses 

trabalhos. Sua formulação aparece em 1967, no texto O ‘bicho-da-seda’ na 

produção em massa, porém remontaria a um período anterior, segundo o próprio 

autor: “Já faz bastante tempo que, tentando analisar o fenômeno, defini a arte de 

nossos dias como o exercício experimental da liberdade” (PEDROSA, 2015b, p. 

401). Aqui, inspirado em Marx, ele identifica essa arte com uma nova consciência de 

que o trabalho artístico seria, no mundo capitalista, um dos últimos tipos de trabalho 

livre, dotado de autenticidade existencial e cuja produção buscaria resistir à sua 
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equivalência a valor de troca, “à mais absoluta das mercadorias, o dinheiro” (Ibidem, 

p. 405). Mas ele nada diz sobre o caráter específico da produção artística que 

emerge dessa nova consciência. Isso acontece no texto O Manifesto pela Arte Total 

de Pierre Restany (Idem, 1975a), publicado em 1968 no mesmo jornal carioca, o 

Correio da Manhã, onde fora publicado o texto anterior. Depois de traduzir e 

reproduzir na íntegra o manifesto Contra a Internacional da Mediocridade, escrito 

pelo crítico de arte francês, Pedrosa faz um breve comentário sobre as ideias que 

convergem com sua definição de arte pós-moderna: esta implicaria uma proposta de 

modificação radical do papel tradicionalmente atribuído ao artista, de produzir obras 

únicas e com expressão individual. Segundo Restany, a nova proposta se voltaria à 

livre experimentação de meios e situações, pois graças aos recursos tecnológicos 

da reprodutibilidade, os artistas estariam liberados para explorar e expandir o caráter 

lúdico das manifestações coletivas e de tipo festivo, catalizadoras de emoções e 

metamorfoses que deslocariam a arte de seu sentido material para o vivencial. É 

isso o que Pedrosa vê surgir como “algo inédito na história: o exercício experimental 

da liberdade” (Ibidem, p. 240). 

Porém, nosso crítico também aponta sua divergência ou, no mínimo, desconfiança 

com relação ao otimismo de Restany quanto ao destino da arte em uma sociedade 

onde a tecnologia afinal reforçava a estrutura do capitalismo, a alienação do 

trabalho, a mercadoria e o individualismo. Nas palavras de Pedrosa: 

Nenhuma sociedade, que negue como a nossa qualquer 
manifestação de ordem coletiva, simbólica ou gratuita, tem forças 
interiores capazes de alcançar algo que nas sociedades culturais 
primitivas foi decisivo para sua conservação e florescimento, as 
manifestações do sagrado entre as quais a arte sem dúvida era a 
mais profunda, comunicativa e integradora. (Ibidem) 

Parece-nos que aqui há algo que tem escapado ao tom celebrativo e ainda tão 

otimista com o qual muitas vezes se fazem referências ao conceito de Pedrosa. 

Este, que alimentara profunda confiança em um projeto construtivo no Brasil, motor 

de uma “revolução da sensibilidade” (Idem, 1975b, p. 247) cuja conquista máxima 

parecia ter se anunciado na criação de Brasília, em 1968 via o fracasso da nova 

capital espelhado em suas periferias e no opressivo obscurantismo político em que 

ela mergulhara (Idem, 2004; 2015c). Pedrosa não aceitaria outra utopia com tanta 

facilidade, muito menos a da revolução tecnológica, e não falaria em liberdade, em 
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1968, sem algum pesar. Há algo de melancólico em sua definição do exercício 

experimental da liberdade, algo que se configura, ainda, numa espécie de visão 

terceiro-mundista onde precariedade, exclusão e mesmo as impossibilidades 

poderiam ser compreendidas como motores para a nova arte. Se estava claro para 

ele que essa arte visava um novo sentido coletivista e vivencial – e nisso concordava 

com Restany –, ao mesmo tempo via como necessária a luta do artista por preservar 

sua autonomia com relação à produção em massa e por resistir à conversão à 

mercadoria, que parecia invadir a pop e o nouveau réalisme dos países ricos. 

Portanto, a condição marginal do meio artístico e da própria vida abaixo da linha do 

Equador poderia permitir o florescimento de uma arte coletivista e vivencial com 

inesperada intensidade, como ele diria em 1975 em seu Discurso aos tupiniquins ou 

nambás (Idem, 1995a). Por mais estranho que isso possa parecer, sua menção às 

sociedades primitivas – ou seja, anteriores ou marginais ao capitalismo moderno – 

talvez esteja no cerne dessa percepção. De fato, já no texto de 1967 o bicho-da-

seda fornecera um modelo de trabalho que seria precedente ao regime capitalista: 

um dom que propicia trocas, avesso à lógica do mercado. 

É por isso que devemos nos deter em outro texto de Pedrosa, publicado no mesmo 

ano de 1968 e no mesmo jornal, o Correio da Manhã, intitulado Arte dos caduceus, 

arte negra, artistas de hoje (Idem, 1975c). Aqui, nosso crítico debate a leitura de 

outro autor francês, o antropólogo Claude Lévi-Strauss, especialmente seu texto O 

Desdobramento da Representação nas Artes da Ásia e da América, publicado em 

1945 (LÉVI-STRAUSS, 1975). Neste texto, Lévi-Strauss retoma análises mais 

antigas de Franz Boas sobre as práticas decorativas dos índios da costa noroeste 

americana baseadas em cortes e rebatimentos de representações de animais sobre 

a superfície de diferentes utensílios e construções. Mas ele amplia tais análises, 

tomando esse procedimento como característico de várias culturas: da China 

arcaica, dos maoris da Nova Zelândia e das pinturas faciais dos índios kadiwéu do 

Brasil. Lévi-Strauss teve contato com estes últimos, habitantes da região próxima à 

fronteira com o Paraguai, durante uma expedição realizada entre 1935 e 1936. Sua 

análise publicada em 1945 tem base nessa experiência, depois retomada em seu 

relato tardio da expedição publicado em 1955 no livro Tristes Trópicos (Idem, 1996). 

Aqui chamados de cadiueu e logo de caduceus, na grafia adotada por Pedrosa, os 

kadiwéu faziam com sua pintura uma ação mais radical do que aquela identificada 
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como desdobramento de uma representação sobre a superfície de um objeto. Ao 

atuar sobre uma face viva, os desenhos assimétricos kadiwéu produzem a disjunção 

de sua natural simetria em prol de uma harmonia artificial, inventada por cortes e 

rebatimentos de linhas. Sua arte, “em lugar de representar a imagem de um rosto 

deformado, deforma efetivamente um rosto verdadeiro” (Idem, 1975, p. 290), 

operação que deve ser entendida como um “desdobramento da personalidade” (p. 

295), agenciamento de relações, oposições e hierarquias no plano individual e no 

plano coletivo. Logo, as linhas kadiwéu queriam efetivamente dar vida à 

comunidade. 

Anos depois, Lévi-Strauss foi além com suas memórias: essas pinturas assimétricas 

seriam ainda um modo de sonhar soluções para dilemas reais, um modo de abordar, 

elaborar e desejar a ultrapassagem das contradições dessa sociedade. As rígidas 

castas hereditárias e endogâmicas dos kadiwéu faziam a natalidade cair a ponto de 

pôr em risco sua existência. As pinturas simbolizariam uma solução que eles 

conheciam através de outros grupos étnicos, como os guaná que foram seus servos, 

mas não puderam ou quiseram adotar: a divisão das castas em metades com regras 

de casamento invertidas, o que dinamizaria a procriação através de uma espécie de 

equilíbrio assimétrico por divisões e rebatimentos sociais. Este “remédio”, que lhes 

faltou no plano social, foi experimentado no plano simbólico: “E, já que não podiam 

tomar consciência dele e vivenciá-lo, puseram-se a sonhá-lo. Não de forma direta, 

que teria se chocado com seus preconceitos; de forma transposta e na aparência 

inofensiva: em sua arte” (Idem, 1996, p. 186). Ao comentar as análises dos kadiwéu 

feitas por Lévi-Strauss nesses dois momentos, José Guilherme Merquior ressalta a 

superação de uma visão da arte como ferramenta da vida social empírica, pois a 

pintura facial é também a forma utópica dessa sociedade, “a imagem de seu 

ultrapassar” (MERQUIOR, 1975, p. 15). 

Podemos supor que essa complexa agência social da arte kadiwéu atraiu o 

pensamento de Mário Pedrosa: a capacidade de atuar material e simbolicamente na 

criação do indivíduo e da comunidade enquanto sistema de ações que visam certa 

eficácia sobre a construção da realidade, mesmo que pela elaboração 

compensadora de seus fracassos e limites. Esse é o tom do texto Arte dos 

caduceus, arte negra, artistas de hoje, que explicitamente aproxima a arte dos 
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kadiwéu (ou, mais precisamente, o raciocínio de Lévi-Strauss) à arte que Pedrosa 

acompanhava como crítico, indicando diferenças entre esse modo de aproximação e 

aquele que se estabelecera entre a arte primitiva e o modernismo no início do século 

XX. A principal dessas diferenças fora marcada pelo antropólogo no estudo dos 

kadiwéu: 

Apesar de todo o seu empenho em fugir a uma arte de 
representação, o cubismo, mesmo picassiano, não deixou de ser, na 
deformação da imagem ou da figura, uma arte de representação. Na 
arte dos caduceus, porém, o que é deformado é uma imagem dada, 
a matéria dada, ou a realidade. A arte picassiana é apenas uma 
deformação da representação da realidade. A diferença é 
fundamental. (PEDROSA, 1975c, p. 222) 

 

Interessados na beleza, na vitalidade plástica e nas qualidades estruturais de 

objetos extraídos de sua função social e coletiva, fauvistas, expressionistas e 

cubistas não se ligaram ao caráter agentivo e participante desses objetos no 

contexto de suas culturas tribais, onde a arte seria “a própria realidade, ou uma das 

fontes de recriação dessa realidade” (Ibidem). Os artistas atuais, ao contrário, 

estariam sensibilizados por essa capacidade da arte de realizar ações e conduzir a 

sociedade a comportamentos coletivos: 

Nessa diferença de atitude do artista de hoje com a dos Derains e 
Matisses do começo do século está toda a diferença que vai da arte 
de então, da arte cubista de um Picasso ou da arte abstrata de um 
Mondrian, à arte pós-moderna, popista ambiental ou de um 
Oldenburg ou um Segall, cinética com um Le Parc ou Schoffer, 
ambiental participante com uma Lígia Clark ou Hélio Oiticica. (Ibidem, 
p. 223) 

 

Os artistas pós-modernos buscariam, sobretudo, uma equivalência entre seu 

trabalho e a arte negra ou a arte kadiwéu em seus contextos sociais tradicionais, ou 

seja, aquela capacidade agentiva que parecia cada vez mais utópica na sociedade 

de massa, onde o trabalho artístico se via cultural e espiritualmente isolado, sem 

ressonâncias coletivas. Para Pedrosa, os artistas que mergulharam no 

experimentalismo a partir dos anos 60 queriam retirar a arte do nicho que lhe fora 

reservado no mundo capitalista como gesto individual e inócuo ou objeto de 

contemplação e consumo. Assim, tendo descoberto uma arte participante nas 

culturas tribais, “o artista de hoje, com algo de um desespero dentro dele, chama os 

outros a que deem participação ao seu objeto” (p. 225). 
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Apesar da menção à arte “da Costa do Marfim e da Costa do Ouro, do Daomé e do 

Benin” (p. 223), referida ao interesse dos artistas modernos, o exemplo que domina 

o texto vem dos índios kadiwéu e aqui, claramente, Pedrosa constrói um nexo mais 

forte entre sua leitura de Lévi-Strauss e o desenvolvimento de uma nova arte que se 

afastaria dos cânones estéticos modernistas oriundos do velho mundo. Os kadiwéu, 

através de Lévi-Strauss, permitem a ampliação do próprio teor da arte 

contemporânea aos olhos do crítico. No entanto, é evidente que sua referência a 

esses índios é genérica: os kadiwéu encarnam um caso clássico da etnografia 

brasileira, que Pedrosa conheceu apenas por livros, imagens e provavelmente 

conversas, pois era amigo de Darcy Ribeiro, etnógrafo desse grupo étnico. Logo, 

sua abordagem vai na direção de uma teorização não sistemática, ensaística e sem 

pretensão antropológica, mas que mobiliza certa ideia da arte indígena para colocá-

la como sistema capaz de ativar a reflexão sobre práticas contemporâneas em que 

ele observava tendências coletivistas, performativas, ambientais e corporais, além 

daquilo que descrevera como uma ansiedade, um desespero dos artistas por refazer 

os vínculos sociais do trabalho de arte para além das tramas do capitalismo. 

Assim, devemos ressaltar a quase coincidência entre a publicação de seu texto 

sobre Restany – onde o conceito de exercício experimental da liberdade fica 

marcado pela dúvida sobre as possibilidades do cenário artístico descrito pelo crítico 

francês – e a publicação do texto sobre a análise de Lévi-Strauss – esta mesma já 

carregada pela aguda observação do declínio cultural e social dos índios no Brasil. 

Em 1968, parece que ficava claro para Pedrosa que, intrínseca à busca por uma arte 

coletiva, existencialmente autêntica e integradora na sociedade contemporânea 

estaria, no fundo, a consciência de sua impossibilidade ou, pelo menos, de seus 

limites como “remédio” (LÉVI-STRAUSS, 1996, p. 186) de eficácia social. Buscar na 

arte o livre exercício de vínculos, trocas e transformações comunitárias implicaria 

saber que tais exercícios encontram difíceis barreiras nos valores e práticas sociais, 

daí seu caráter experimental, como forma utópica da sociedade. É inevitável lembrar 

da lição da arte kadiwéu proposta por Lévi-Strauss: as pinturas faciais conseguem 

abordar, elaborar e desfazer no plano simbólico as contradições do plano social, 

pois permitem que a comunidade experimente harmonias interditadas, mas que 

assim efetivamente participam de sua realidade, seja como compensação por seus 

fracassos e limites, seja como gestação de seu ultrapassar. Lévi-Strauss viu nos 
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kadiwéu uma arte que elaborava seu próprio desaparecimento. Não seria demais 

dizer que a partir do final dos anos 1960, Pedrosa também viu no pós-modernismo 

uma arte que elaborava seu desaparecimento. 

Esse modelo da arte agentiva e comunitária indígena marca fortemente a visão de 

Pedrosa a partir do momento em que ele o conecta à arte pós-moderna; depois ele o 

encontrará em diversas situações, como no coletivismo dos hippies e nas 

cooperativas de artesãos que conheceria no Chile de Salvador Allende na década 

de 1970 (PEDROSA, 1995b). Esses dois exemplos, como no caso das sociedades 

indígenas, encarnam situações de viabilidade limítrofe no mundo contemporâneo, 

enquanto formas de organização social cuja produção parecia resistir à mercadoria, 

ao mercado, ao capitalismo enfim, segundo um olhar que nunca deixou de sondar os 

nexos entre arte e revolução. Especialmente no caso das cooperativas chilenas, ele 

identificou um modelo de produção alternativo às instituições tradicionais e que 

parecia alcançar a promessa que a arte moderna falhara em cumprir – aquela 

reeducação da sensibilidade como vínculo ético entre arte e coletividade que ele 

antes encontrara na arte abstrata, mas agora buscava no livre experimentalismo da 

arte pós-moderna. Refugiado da ditadura militar brasileira a partir de 1971, Pedrosa 

viu no Chile a criação de um sistema de produção artesanal que participava da 

transformação da sociedade, contribuindo para uma “desalienação cultural que se 

expressa inclusive na concepção do lar: trata-se de criar um novo ambiente íntimo 

para o chileno” (Ibidem, p.331). Nessa situação, se apagava a distinção entre artista 

e artesão e “o povo se incorporava a uma tarefa criadora, nela encontrando um 

explêndido alargamento de suas faculdades de inteligência, sensibilidade e 

sociabilidade” (Ibidem). 

Porém, essa nova condição de existência e agência social dos objetos produzidos 

pelas cooperativas chilenas dependia de uma rara condição de “liberdade criativa e 

alegria popular” (Ibidem, p. 332), possível na experiência do governo de Allende, 

mas que se mostraria apenas intervalar, transitória, assim como era então evidente 

que os modos de produção comunitária entre hippies e índios só poderiam 

efetivamente existir em situações marginais, instáveis ou precárias. É desse tipo de 

precariedade e transitoriedade que o exercício experimental da liberdade extrairia 

suas forças, escapando da decadência da arte erudita. De fato, em 1973 Pedrosa 
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viu se desfazerem as experiências no Chile com o golpe militar que o levou ao exílio 

em Paris (ARANTES, 1995). Em 1975, um tanto desalentado pelos impulsos 

narcisistas e autodestrutivos de artistas que ele notava amplamente submetidos às 

grandes instituições da Europa e dos Estados Unidos, afirmaria: “a velha arte perdeu 

sua autonomia existencial e naturalmente espiritual. E não há que chorar por isso; 

tentar restaurá-la é uma tarefa anacrônica” (PEDROSA, 1995a, p. 334). A velha arte 

moderna, que nascera do encontro da Europa com as produções nativas de suas 

antigas colônias, alimentada pela fantasia do progresso e de uma civilização 

mundial, chegara a um tipo de epílogo histórico com o triunfo da pop art, que para 

Pedrosa era a própria contestação das aspirações sociais libertárias e 

anticapitalistas do modernismo (Idem, 1995c, p. 345). Na nova arte, ele vislumbraria 

um caminho alternativo ao consumo complacente do espetáculo de seu próprio fim 

nas bienais e galerias do então chamado Primeiro Mundo: a opção pelo transitório, 

pela realização de ações e processos efêmeros, estruturas ambientais e coletivas, 

“movimentos no plano da atividade-criatividade” (Ibidem, p. 347). Estes são 

exercícios experimentais de uma liberdade que não existe na sociedade da 

produção em massa, logo são próximos ao sonhar, à aspiração utópica de uma 

sociedade em que o homem, “pelo trabalho e pelo lazer, sem mais diferenças entre 

um e outro, aprenda a viver” (Ibidem). 

Afinal, seria demais imaginar que o exercício experimental da liberdade teria em sua 

raiz conceitual pelo menos uma marca de certas ideias sobre a arte indígena? Isso 

pelo menos sugere um componente importante e inexplorado da expressão de 

Pedrosa, capaz inclusive de revelar um aspecto compensatório que muitas vezes 

desaparece em empregos mais generalizados do conceito. Tal marca implicaria, 

como vimos, uma posição crítica, um tipo de estratégia decolonialista em oposição 

aos valores, à lógica e ao modelo de futuro do hemisfério rico. “A civilização 

burguesa imperialista está num beco sem saída. Deste beco não temos que 

participar – os bugres das baixas latitudes e adjacências” (Idem, 1995a, p. 335), é a 

mensagem que ele envia de Paris para o Brasil em 1975. Ele sugere: talvez não 

estejamos tão distantes dos tupiniquins ou tupinambás que sucumbiram à 

colonização, mas podemos recusar as “más historiografias de origem metropolitana” 

e “os produtos ultramodernos das áreas adiantadas da civilização transnacional, que 

de futuro só apresenta a aparência” (p. 336). Inspirado na leitura de Frantz Fanon, 
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Pedrosa argumenta: se os “danados da terra” (p. 338) nunca usufruíram do mundo 

saturado de riqueza, progresso e cultura onde a arte declinara, tampouco deveriam 

segui-lo em sua decadência. Assim, a arte pós-moderna teria no Terceiro Mundo um 

horizonte de promessas: de seus deserdados poderia nascer a arte nova. 

Carregado de todas as ambiguidades, utopias e limites que esperamos ter podido 

indicar, o conceito de Pedrosa sugere vários caminhos de reflexão a respeito de 

como os artistas reunidos por Rina Carvajal e Alma Ruiz poderiam estar ligados a 

uma ideia de arte latino-americana. Fugindo de qualquer posição essencialista, ou 

seja, qualquer crença em um caráter original identificável entre os diferentes artistas, 

o conceito de Pedrosa nos ajuda a pensar no seu posterior encontro nas salas do 

MOCA com um público disposto, talvez até ansioso para participar e interagir com os 

trabalhos. Disposto a passar entre as redes metálicas da Reticularia de Gego e ver-

se envolvido por sua trama delicada; a tocar, ouvir, sentir os objetos relacionais de 

Clark e vestir sua Roupa-corpo-roupa; a tirar os sapatos para caminhar na palha e 

deitar no Bólide cama da instalação Éden de Oiticica, sob a orientação cuidadosa de 

monitores que demonstravam cada ação. 

Decerto tudo isso reflete, ainda, o desafio dessa arte, aparentemente tão próxima 

mas ainda intrínseca e problematicamente distante como proposta vivencial, que 

almeja certa eficácia sobre a constituição subjetiva e coletiva e a consequente 

transformação das contradições e restrições do plano social. O que Pedrosa 

identificara como um certo desespero do artista por refazer os vínculos existenciais 

da arte, por incorporar, pela abertura, precariedade e impermanência de seus 

objetos, o próprio limite dessa ambição, não impediu que em um texto crítico a 

exposição fosse descrita como capaz de “capturar a atmosfera carnavalesca que 

esses artistas cultivaram” (LABELLE, 2000, s/p), frase bem ao gosto de uma visão 

genérica da arte latino-americana, mas supomos que sem olhar pelo menos um 

Goeritz ou uma Schendel. Em sua ambivalência entre modo de experimentar, para 

exercitar mas também para compensar, uma liberdade e sensibilidade ausentes da 

vida social e do trabalho sob o capitalismo – segundo a fórmula de Pedrosa –, os 

trabalhos expostos talvez de fato escapem ao ambiente super mediado e controlado 

do museu, apesar da aparente disponibilidade. Seu horizonte de promessas 

continuaria longe desse lugar. 
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