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RESUMO 
A partir das contribuições de teóricos como Peter Pál Pelbart, María José Herrera, Mari 
Carmen Ramirez e Suely Rolnik, esse artigo investiga como a instrumentalização capitalista, 
cujas estratégias repressivas se fazem notar fortemente durante os períodos de ditadura, 
incide nos corpos dos artistas, mobilizando a necessidade de criar e aproximando poética e 
política. O aspecto político presente nas produções conceitualistas da América do Sul nas 
décadas de 1960 e 1970 pode ser percebido em trabalhos como La Familia Obrera (1968), 
de Oscar Bony, e Miedo (1977), de Regina Vater, utilizados aqui como contribuições 
potentes na elaboração de uma análise capaz de questionar os aspectos institucionais e 
sociais dos contextos em que esses trabalhos se desenvolvem.  
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ABSTRACT 
Based on the theoretical contributions of Peter Pál Pelbart, María José Herrera, Mari Carmen 
Ramirez and Suely Rolnik, this article investigates how the capitalist instrumentalization, 
whose repressive strategies are strongly noticed during periods of dictatorship, affects the 
bodies of the artists, mobilizing the need to create and approaching poetics and politics. The 
political aspect present in conceptualists productions of South America in the 1960s and 
1970s can be seen in works such as La Familia Obrera (1968), of Oscar Bony, and Miedo 
(1977), of Regina Vater, used here as powerful contributions in the elaboration of an analysis 
able to question the institutional and social aspects of the contexts in which these works are 
developed. 
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O modo de funcionamento capitalista tem seus efeitos sentidos em diversas 

instâncias da vida na contemporaneidade, inclusive nas produções artísticas. Nos 

regimes ditatoriais, essa opressão pôde ser sentida fortemente nas práticas 

conceituais das décadas de 1960 e 1970 na América do Sul. A partir desse recorte, 

pretendemos desenvolver uma análise de como essas relações podem incidir no 

corpo do artista, suscitando a necessidade de criar. Utilizaremos para isso os 

trabalhos La Familia Obrera (1968), de Oscar Bony, e Miedo (1977), de Regina 

Vater, comentando suas implicações ético/políticas.   

Algumas mudanças tecnológicas observadas de forma mais evidente a partir da 

década de 1970 apontariam para o surgimento de uma nova configuração 

organizada com base na tecnologia da informação, tendo como contribuição 

fundamental o advento da Internet na década de 1960. O sociólogo Manuel Castells 

(1999, p. 55) defende que o fator histórico mais decisivo para a formação e 

aceleração dessa nova configuração é o processo de reestruturação capitalista, 

empreendido desde os anos 1980, caracterizado por ele como capitalismo 

informacional. Acerca desse novo modo de funcionamento e suas implicações nas 

relações de forças na contemporaneidade, Sander lembra que, para Foucault, a 

microfísica do poder, ou seja, “a generalização das técnicas disciplinares”, “refere-se 

a um exercício do poder que não se concentra no Estado, mesmo que este 

freqüentemente o encarne”, mas produz seus efeitos no corpo: “Foucault nos 

permite divisar um sistema de coerções que, para além do simples interdito, torna o 

corpo produtivo” (SANDER, 2011, p. 136).  Nas palavras do filósofo Peter Pál 

Pelbart, a relação entre vida e poder nos dias de hoje pode ser colocada nos 

seguintes termos: 

[...] o poder "tomou de assalto" a vida. Isto é, o poder penetrou todas 
as esferas da existência, e as mobilizou inteiramente, pondo-as para 
trabalhar. Desde os gens, o corpo, a afetividade, o psiquismo, até a 
inteligência, a imaginação, a criatividade, tudo isso foi violado, 
invadido, colonizado, quando não diretamente expropriado pelos 
poderes, quer se evoque as ciências, o capital, o Estado, a mídia. 
(PELBART, 2008, p. 1) 

Pelbart segue argumentando que a forma rizomática¹, com a qual tal biopoder² se 

efetua, incide sobre nossas “maneiras de perceber, de sentir, de amar, de pensar, 

até mesmo de criar” e que se antes teria sido possível sustentar a ilusão de ter 
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espaços salvaguardados dessa dominação, como o corpo, o inconsciente e a 

subjetividade, “hoje nossa vida parece integralmente subsumida a tais mecanismos 

de modulação da existência” (PELBART, 2008, p. 1).  

As produções artísticas, de forma geral, também não escapariam das investidas de 

instrumentalização características desse sistema. O crítico de arte Ronaldo Brito 

(1975) menciona o bloqueio e a recuperação como algumas operações, dentre 

outras, que poderiam exemplificar como esses movimentos ideológicos do mercado 

buscam reduzir ou mesmo silenciar o potencial crítico dos textos sobre arte, 

promovendo uma leitura recuperada das obras. A despeito desse esforço, as 

contribuições da historiadora e crítica de arte Claire Bishop apontam para a arte 

socialmente engajada como uma forma de pôr em movimento certa “energia criativa 

de práticas participativas” capaz de re-humanizar – ou pelo menos desalienar – 

“uma sociedade entorpecida e fragmentada pela instrumentalidade repressiva do 

capitalismo” (BISHOP, 2008, p. 147). Bishop se faz valer do trabalho de alguns 

“artistas que usam situações sociais para produzir projetos desmaterializados, 

antimercadológicos, e politicamente engajados”, que “levam adiante o apelo 

modernista de mesclar a arte à vida” (BISHOP, 2008, p. 147). O projeto de religar a 

arte à vida presente na obra de Lygia Clark nos anos 1960, por exemplo, é apontado 

por Rolnik como uma estratégia com possibilidades de:  

Libertar o objeto de arte de sua inércia formalista e de sua aura 
mitificadora, criando “objetos vivos”, nos quais se pudesse entrever 
as forças, a processualidade incessante, a potência vital que a tudo 
agita. Misturar materiais, imagens ou mesmo objetos extraídos do 
cotidiano com os materiais supostamente nobres da arte. Livrar o 
espectador de sua inércia anestesiadora, seja através de sua 
participação ativa na recepção ou na própria realização da obra, seja 
através da intensificação de suas capacidades perceptivas e 
cognitivas. (ROLNIK, 1999, p. 2) 

Tais práticas visam, afirma Rolnik, “libertar o sistema da arte da inércia instaurada 

por seu elitismo mundano ou sua redução à lógica mercantilista” (ROLNIK, 1999, p. 

2). As produções artísticas das décadas de 1960 e 1970 promoveram uma 

contestação ao objeto e à instituição artísticos. Assim, a arte, e em especial as 

práticas conceituais, obtinha novos contornos, alargando as concepções e 

considerações a respeito dessas instâncias. A teórica mexicana Mari Carmen 

Ramirez (2001) destaca como a arte conceitual investigou a natureza do objeto de 
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arte e os mecanismos institucionais de suporte. Segundo a teórica, isso tendeu a: 

“[...] retirar a ênfase do objeto artístico ou eliminá-lo em favor do processo ou das 

ideias a ele subjacentes” (RAMIREZ, 2001, p. 155). 

Esse processo de convergência entre arte e vida estaria presente de forma intensa 

nas práticas artísticas conceituais da América do Sul, que, devido às suas estratégias, 

são compreendidas por acadêmicos como Camnitzer (2007) e Marchán Fiz (1974) 

como integrantes da manifestação multicêntrica dos conceitualismos. Apesar de essas 

características apresentarem um ponto em comum acerca das produções conceituais, 

vale observar que, como aponta Ramirez (2007, p. 185–187), existem particularidades 

na arte conceitual latino-americana; o que fica claro, por exemplo, quando menciona 

que essas práticas se circunscrevem em posições de resistência à historiografia 

artística oficial, à hegemonia do eixo anglo-americano, e se articulam a partir de 

turbulências políticas, de repressões do Estado e dos regimes ditatoriais vigentes em 

certos países da América Latina. Essas circunstâncias teriam permitido que os 

trabalhos artísticos dessa região repensassem seus meios de produção e de 

circulação nesse período. As alternativas encontradas para endossar a tentativa de 

resistir aos mecanismos impostos por essas relações sócio-políticas teriam se 

sedimentado com produções voltadas aos coletivos, documentos, meios de 

circulações alternativos, e utilização de materiais perecíveis. O fato dessas propostas 

utilizarem estratégias como essas, com implicações políticas e muitas vezes 

enfrentando a própria instituição artística, dificultaria sua classificação nas categorias 

tradicionais presentes nos museus e galerias. 

Ramirez (2001) lembra que, em 1972, o teórico Simon Marchán Fiz elabora um 

inventário de arte conceitual em que observa a presença de um conceitualismo que 

ele denominaria como ideológico em sociedades que o teórico consideraria mais 

periféricas, como a Argentina e a Espanha. Marchán Fiz (apud JAREMTCHUK, 

2007) realça que esse conceitualismo expande as críticas à institucionalização e às 

práticas artísticas, levando o debate para um nível social e político, o que ele 

acredita ocorrer de forma diferente na arte conceitual do eixo anglo-saxão, que teria 

tido seus temas centrados nas afirmações tautológicas, consideradas por Fiz como 

práticas voltadas para discussões mais direcionadas a questões internas do campo 

artístico. Marchán Fiz (1974) também caracteriza a produção conceitual anglo-saxã 
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como “conceitualismo puro”, em contraposição ao “conceitualismo ideológico” já 

comentado. Ele observa que no denominado conceitualismo puro, há separação 

entre arte e vida, justamente pelo quadro tautológico já evidenciado. Sobre essas 

distinções, Marchán Fiz pontua que: 

O conceitualismo [...] não é uma força produtiva pura, senão social. A 
auto-reflexão não se satisfaz na tautologia, senão que se ocupa das 
próprias condições produtivas específicas, de suas consequências 
no processo de apropriação e configuração transformadora ativa do 
mundo desde o terreno específico de sua atividade. [...] A atividade 
artística, portanto, se converte em um dos modos específicos de 
apropriação prática da realidade. (MARCHÁN FIZ apud 
JAREMTCHUK, 2007, p. 22) 

Segundo Silfarlem de Oliveira (2014), Marchán Fiz liga o conceitualismo ideológico a 

aspectos extra-artísticos, contaminado pelas ações políticas que incidiriam na 

produção, aproximando, assim, as circunstâncias cotidianas dos respectivos países 

afetados por essas práticas. Apesar da heterogeneidade dessas abordagens, 

Oliveira (2014) pondera que tanto o conceitualismo ideológico quanto o tautológico 

não deveriam ser considerados a partir de uma categorização tão delimitada, visto 

que, em alguns trabalhos, é possível identificar características de uma abordagem 

na outra, o que tornaria essas fronteiras mais maleáveis. 

O corpo nos conceitualismos da América do Sul 

Suely Rolnik (2009) também reflete acerca dessas práticas quando enuncia que os 

conceitualismos se circunscreviam no movimento de crítica institucional que 

percorreria o mundo. Isso se daria pela investigação do sistema da arte e pela 

preocupação que os artistas teriam com o destino de suas produções. Os artistas 

passariam a se dedicar às questões relativas aos espaços físicos que abrigam a 

produção artística, à ordem institucional que neles toma corpo, às categorias em que 

a história da arte a qualificaria, etc. (ROLNIK, 2009, p. 155). Na América Latina, não 

apenas as camadas institucionais seriam problematizadas, mas essas indagações 

seriam extrapoladas para os âmbitos social e político, justamente pelas 

singularidades dessas regiões marcadas pela incidência da ditadura no processo 

criativo de seus artistas: 

O que define a singularidade e heterogeneidade das propostas 
artísticas dos anos 1960/1970 na América Latina sob regimes ditatoriais 
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não é uma espécie de militância a veicular conteúdos ideológicos, como 
poderia aparecer numa primeira aproximação. O que faz os artistas 
agregarem a camada política da realidade à sua investigação poética é 
o fato de a ditadura incidir em seu corpo, como no de qualquer outro 
cidadão, sob a forma de atmosfera opressiva onipresente em sua 
experiência cotidiana.  Tal atmosfera passa a constituir, então, uma 
dimensão nodal da tensa experiência sensível que mobiliza a 
necessidade de criar. Mais específico ainda é o fato que estas tensões 
agudizam no corpo do artista, já que a ditadura incide em seu próprio 
fazer, levando-o a viver o autoritarismo na medula de sua atividade 
criadora. (ROLNIK, 2009, p. 156) 

Além dessas constatações, Rolnik comenta também que nesse período o artista 

associa o impulso de criação ao perigo de sofrer uma violência do Estado, que pode 

ocorrer sob a forma de prisão perpétua ou morte, o que reforçaria a dimensão da 

experiência e que passaria a ser um elemento construtivo dos trabalhos 

conceitualistas. Dessa forma, diferentemente de assumir uma postura de cegueira e 

surdez como tentativa de sobreviver à opressão desempenhada pelo Estado, as 

propostas dos conceitualismos da América do Sul desempenhariam trabalhos nos 

quais a questão política se colocaria “nas entranhas da própria poética” (ROLNIK, 

2009, p. 156). Rolnik enfatiza a ideia da camada política agregar-se ao corpo do 

artista, como elucida na seguinte fala: 

Encarnada na obra, a experiência onipresente e difusa da opressão 
torna-se visível e/ou audível num meio em que a brutalidade do 
terrorismo do Estado provoca como reação defensiva a cegueira e a 
surdez voluntárias por uma questão de sobrevivência. Esse tipo de 
ação e seus possíveis efeitos são de uma ordem totalmente distinta 
da ação pedagógica e/ou doutrinária de conscientização e 
transmissão de conteúdos ideológicos, própria da tradicional figura 
do militante. (ROLNIK, 2009, p. 156)  

Nesse sentido, a produção artística se veria atravessada por um repertório político, 

que, consequentemente, seria incorporado na sua poética. Justamente por ser uma 

condição intrínseca à poética que seria elaborada, esses trabalhos que aproximam 

arte e vida também trazem à tona os contornos políticos do seu contexto. Apesar de 

se efetuarem de maneira distinta daquela encontrada nas tradicionais práticas de 

militância, podemos considerar que tais trabalhos artísticos integrariam essas 

competências, compreendendo-as como âmbitos que se hibridizam e se articulam 

conjuntamente. 
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Annateresa Fabris (2007), em seu texto “o corpo como território do político”, aborda 

as ideias do teórico William A. Ewing acerca da categorização do político para toda 

fotografia que tem como objeto o ser humano. Ela defende a idéia de que toda 

fotografia que contém o corpo humano é potencialmente política, principalmente 

quando essas fotografias seriam concebidas para controle de opiniões e influência 

de ações. Fabris ressalta que muitos artistas contemporâneos utilizam a 

problemática do corpo no centro de uma reflexão que se apresenta de forma 

sistemática, ou esporádica. É nessa perspectiva que a seguinte fala de Juan Antonio 

Ramírez se coloca: 

O corpo é um âmbito conflituoso difícil de delimitar, um lugar de 
convergência ou disputa de complexas pulsões morais, biológicas e 
políticas. A batalha social, a luta de gêneros e de classe desenvolve-
se em seu corpo, mesmo que, nem sempre, você se dê conta disso. 
(RAMIREZ apud FABRIS, 2007, p. 121) 

A partir dessa noção de corpo poético e político, desencadeamos aqui uma 

discussão de como algumas práticas conceituais da América do Sul vinculam o 

corpo a uma dimensão política de enfrentamento. 

La familia obrera, de Oscar Bony 

Mari Carmen Ramirez (2001) constata que na produção conceitualista latino-

americana há aproximações com as proposições de Duchamp acerca do 

Readymade. Ramirez frisa que os artistas conceitualistas não estavam preocupados 

com a produção de objetos artísticos, mas, sobretudo, com a apropriação de objetos 

e formas já existentes, como parte de uma abrangente tática de significação. Muitas 

vezes nessa manifestação os readymades foram reintroduzidos no circuito cotidiano, 

atribuídos de novos significados que portam contextos políticos e sociais 

específicos. Um trabalho que também aborda a estratégia do readymade, entretanto, 

com uma materialidade mais específica – o corpo – é La familia obrera (1968), do 

artista argentino Oscar Bony. Nesse trabalho, o artista apropria-se de uma família 

proletária, e a insere em uma instituição artística, o Instituto Di Tella, na exposição 

Experiências’68, de modo que essa família se dispunha como um trabalho de arte. A 

família é tomada como readymade, justamente pela ideia de se retirar algo do 

cotidiano, e o ressignificar em outro âmbito. Entretanto, observamos como a atitude 
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da família em descanso, parada em cima de blocos, gera outras proposições acerca 

daquelas pessoas e daquele período em que esse trabalho se configura. 

A produção La família Obrera compõe-se com a presença de três membros da 

família. Em um plano superior, em cima de um bloco, encontra-se o pai, um 

operário. Já ao seu lado estaria o filho, num patamar inferior, e logo mais a mãe, que 

estaria no mesmo nível que o filho, entretanto devido à sua altura, ela seria a 

segunda figura mais acima. Além desses modelos, o trabalho também contém um 

cartaz com uma mensagem do artista: “Por estar aqui, este obreiro recebe o dobro 

do que receberia por oito horas do seu trabalho.” 

 
Oscar Bony (1941–2002) 
La Familia Obrera, 1968 

Instalação 

No texto “Arte y realidade: La familia obrera como readymade”, a teórica Maria José 

Herrera (1993, p. 177) aponta que o Instituto Di Tella abrigou alguns trabalhos que 

se distanciariam dos cânones tradicionais artísticos e romperiam com a passividade 

vinculada a uma noção de espectador compreendido principalmente como um 

contemplador dos aspectos formais de um trabalho de arte. Essas novas 

proposições estavam presentes em exposições como as Experências’67 e 

Experiências’68. Essas características seriam desencadeadas pelo contexto ao qual 

esses trabalhos pertenciam, inclusive o do artista Oscar Bony, que seria marcado 

pelas tensões sociais e políticas, justamente pela implantação do governo militar do 

General Onganía na Argentina. 
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De acordo com Herrera, em Experiências’68, os artistas indagariam ao espectador a 

respeito de uma consciência crítica perante certas condições da situação social 

daquele período. Nesse sentido, muitos trabalhos incidiriam em noções que 

convergiam arte e vida. Devido à criticidade do caráter da exposição, ela fora 

fechada pelas autoridades do governo após dez dias da data de sua abertura. 

Antes de realizar La familia obrera, Bony já pensava em relação à proposição de 

descontinuidade entre o objeto e sua representação. Contudo, Herrera (1993) 

aponta que, em La familia obrera, a ideia de descontinuidade se romperia, visto que 

o trabalho enuncia um “objeto” que é vivo. Dessa forma, o trabalho se estruturaria 

como um objeto ambíguo, esgarçando o limite que residiria entre arte e vida. Assim, 

a obra como readymade também interpelaria o espectador a propósito de um 

sentido estético. Como Jauss defende: “O estado estético se torna um problema, e o 

espectador frente a um objeto ambíguo retorna a ver a situação de ter que se 

perguntar e se decidir se o dito objeto pode ser todavia, ou também, arte” (JAUSS 

apud HERRERA, 1993, p. 179). Essa produção suscita outras questões quando 

atinge o âmbito da realidade de maneira tão evidente. Herrera argumenta que esse 

trabalho seria analisado por parte dos espectadores com os parâmetros da moral 

cotidiana da sociedade. Sendo assim, algumas interpretações possíveis 

determinariam: que o trabalho observaria a dignidade da família como instituição; 

contestaria quem não emprega o tempo em algo útil; e desmereceria quem aceita 

ser pago para “fazer nada”. 

O rigor da representação da família nessa obra, sendo justamente uma família que 

não se divergiria da concepção da família nuclear tradicional, hibridiza mais a 

convergência da obra com a realidade. Bony ressalta que a potência do trabalho 

estaria mais no cartaz e suas anotações ao lado dessas figuras do que nas próprias, 

como assinala o artista a seguir: “a obra não era as pessoas e sim o pôster com as 

legendas. Nesse que dizia que eles teriam recebido o dobro do que em seu trabalho. 

‘O objeto’ estava ali para sustentar o cartaz. Assim o novo material na arte, não é o 

objeto, e sim um material ético” (BONY apud HERRERA, 1993, p. 181). 

Bony avalia que seu objetivo com o trabalho seria conectar-se com a realidade 

social e seus problemas. Para tal, sua tática fora tomar a própria realidade como 

material para sua obra. Segundo o artista (1993), os modelos foram utilizados para 
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uma obra de arte que denunciava os mecanismos antiéticos da sociedade, pois o 

cartaz seria uma analogia de como as relações de poder do sistema capitalista 

fariam com que nós aceitemos ser exibidos. Essa relação de sujeição seria mais 

explícita quando pensamos na realidade do trabalhador. 

Portanto, apesar de o elemento central da obra ser o cartaz, a composição de 

pessoas aglutina sentido para as informações que a seguem. Quando pensamos o 

corpo dessas pessoas, também nos inserimos naquele espaço, nos identificamos, 

pois, aquelas pessoas nos correspondem em certo nível. Outra interpretação 

possível seria a de que o cartaz não anuncia somente as três pessoas que se 

encontram na obra, mas todos os espectadores como participantes de um sistema 

que não se resume apenas à esfera artística, mas que abarca também a sociedade 

em sua estrutura de organização do trabalho. A obra nos conduz à realidade que 

nos permeia, dando sentido aos nossos corpos, e aos nossos papéis, distanciando-

se da noção modernista que coloca o Olho no lugar do Espectador, noção 

trabalhada por Brian O’Doherty (2002). Dessa forma, o trabalho amplia seu impacto 

aproximando arte e vida. O espectador seria entendido nesse contexto como um 

sujeito social capaz de desenvolver uma consciência crítica que extrapole seus 

limites de apreciador. A obra interpela acerca de um corpo social que existe não 

somente na família exposta, mas em todo o espaço da instituição e fora dela.  

A configuração daquelas pessoas expostas não somente evoca um cenário social e 

nossa sujeição aos papéis que nos são atribuídos, mas também gera uma discussão 

sobre as diferenças entre os sujeitos de uma mesma família e como toda a ordem 

social os elabora. Isso fica mais explícito quando observamos como o trabalhador 

fica um patamar acima dos outros membros da família, sugerindo que ele é o 

provedor, o elemento principal a que os outros membros estão sujeitos. Essa 

observação daria margem para uma discussão acerca do sexismo e de outros 

elementos socialmente fixados na concepção da família tradicional. Então, além da 

sujeição dos membros da família a toda uma relação de poder fortificada pelas 

demandas capitalistas, existe também uma relação de sujeição intrínseca entre 

aquelas três pessoas. Essas sujeições se interligam, e atingem igualmente o 

espectador, que pode voltar à questão de como ele se porta em relação ao campo 

das artes e às relações sociais que se estruturam em sua própria vida. 
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Miedo, de Regina Vater 

A produção da artista brasileira Regina Vater se insere em terrenos de inquietação. 

A teórica Arethusa Almeida de Paula (2015) aponta que Regina Vater seria 

reconhecida no exterior por seu engajamento na produção de Artes Visuais, sua 

aproximação ao movimento da Nova figuração brasileira, além da sua ligação com a 

manifestação dos conceitualismos sul-americanos. De fato, alguns trabalhos da 

artista projetam questões que se insurgem no debate de sua condição como mulher 

dentro da sociedade de efervescentes transformações das décadas de 1960/1970, 

ou do seu contexto social marcado pelas ditaduras, algo que ela não limita somente 

ao entorno brasileiro. 

O uso de seu corpo e de sua imagem para elaborar sua poética é recorrente na 

produção de Regina Vater. Alguns trabalhos que salientam esse aspecto são: Tina 

América (1975), Conselhos de uma lagarta (1976) e Miedo (1977). 

O trabalho Miedo se aproxima muito do contexto do trabalho anteriormente 

analisado, La família Obrera, justamente por também se remeter a um panorama 

ditatorial e interligar os conflitos que estavam em voga em outros países da América 

do Sul. Segundo a teórica Talita Trizoli (2011, p. 173), o trabalho Miedo é concebido 

inicialmente a partir de gravações que a artista realizara nas ruas de Buenos Aires, 

indagando os transeuntes a respeito do que era o medo e do que o ocasionava. 

Essas questões geraram um trabalho de vídeo-instalação no qual a artista faz 

caretas e expressões, de forma a tentar revelar como seria o medo. Trizoli aponta 

ainda que o trabalho remontaria a uma dimensão política por ter seu foco de ação 

nos efeitos da situação de suspensão de direitos civis realizadas pelas ditaduras 

militares na América Latina.  
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Regina Vater (1943) 

Miedo, 1977 
Vídeo-instalação 

Nesse trabalho de Vater, podemos analisar como ela usa seu corpo para denunciar 

receios de diversas pessoas entrevistadas, como por exemplo, de um rapaz 

tupamaro que se encontrava na Argentina por estar fugindo das complicações que 

se desdobravam perante o regime ditatorial no Uruguai. A produção também carrega 

os próprios medos e preocupações da artista, como sua própria condição de gênero, 

ou sua situação social. Nesse trabalho, empaticamente, ela está se pondo como 

mediadora, partindo do medo abordado nesses relatos para expressar esses afetos 

em seu corpo. Mas o trabalho não se encerra aí, ele não é unicamente um trabalho 

de empatia, que toma a dor do outro e a traz à tona. É um trabalho que também se 

constitui a partir de um caráter crítico e satírico sobre o medo que as condições 

ditatoriais empregam nas pessoas, como se essas caretas, por vezes exageradas, 

também proclamassem uma resistência da artista frente a essas condições. Essas 

diversas implicações heterogêneas impressas no corpo da artista são articuladas 

como em um campo de batalha³ em que o corpo seria o suporte desses 

atravessamentos. 

Conclusão 

As condições opressivas da ditadura preconizariam, de certa forma, o que Rolnik 

comenta acerca da camada política agregar-se à poética dos artistas latino-
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americanos, justamente pelo fato desse regime incidir em seus corpos, e, como 

comentado anteriormente, essa atmosfera mobilizaria a necessidade de criar. O 

trabalho de Bony permite que os espectadores reflitam sobre seu papel social, 

avaliando o quanto de sujeição e passividade pode ser percebido nele e abrindo a 

possibilidade de realização de um questionamento mais ativo e transformador 

perante a essas situações. No trabalho de Vater, vemos como toda essa camada 

política fora incorporada. Como as próprias indagações de medo da artista não lhe 

bastaram para articular essa discussão, ela trouxe à tona toda uma camada de 

medo de diversas pessoas, afirmando esses discursos heterogêneos e convocando, 

ao mesmo tempo, uma dimensão coletiva frente aos efeitos do regime ditatorial no 

corpo social. 

A criticidade dos trabalhos conceitualistas dos anos 1960 e 1970 da América do Sul, 

em especial os de Bony e Vater abordados nesse artigo, revelam como a dimensão 

política sustentada por eles pode fazer com que aqueles que entram em contato 

com tais propostas desenvolvam novas formulações capazes de repensar os papeis 

sociais e a opressão desse sistema. Esses trabalhos utilizam o corpo como 

ferramenta de enfrentamento que reforça a potência da arte frente às estratégias de 

submissão expressas principalmente durante o regime ditatorial nos países em 

questão, convocando os espectadores a uma maior participação e reflexão.  

 

Notas 
¹ A noção de rizoma aqui abordada é compreendida a partir das contribuições de Deleuze e Guattari. Ver: 
DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia. Vol. 1. São Paulo: Editora 34, 1995. 
² A compreensão de biopoder que norteia essa pesquisa é trabalhada a partir da obra de Michel Foucault por 
Peter Pal Pelbart no livro Vida Capital: Ensaios de biopolítica. São Paulo: Iuminuras, 2003. 
³ A compreensão do corpo como um campo de batalha é trabalhada aqui em consonância com o trabalho 
artístico de Bárbara Kruger “Sem Título (Your body is a battleground)”, de 1989. 
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