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RESUMO 
Este artigo apresenta analogias entre o metabolismo dos sistemas vivos e processos 
curatoriais específicos onde a abertura ao incerto e o aprendizado contínuo junto ao(s) 
Outro(s) se colocam como via de sobrevivência de povos e espécies. Para isso, percorre um 
estudo de caso da Bienal de Arte de São Paulo, que desde sua criação em 1951, contou 
pontualmente com edições em que pressões e ações da classe artística trouxeram o 
momento político do país para dentro da Mostra. Ainda assim, uma multiplicação mais 
efetiva de locais de fala a partir do interior da prática curatorial da Bienal é recente. A 
estrutura da 32a edição, “Incerteza Viva” (2016), em particular, apresenta indícios de uma 
dissolução de formas-pensamento patriarcais arraigadas na sociedade pós-industrial e no 
campo da arte, e dialoga com o cerne da questão ambiental na contemporaneidade. 
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ABSTRACT  
This paper presents analogies between curatorial practices and the metabolism of living 
systems, where the uncertain and the continuous learning along with the Other(s) and the 
Foreign/Outsider is appointed as a survival pathway to species and folks. In order to do so, a 
case study from São Paulo Biennial is presented. This international art event, since its 
creation in 1951, is a locus for pressures and actions from artists and activists. Even so, a 
more effective increase of speech places in its curatorial practices is very recent. Its 32nd 
edition, “Live Uncertainty”, in particular, shows traces of a dissolution of the patriarchal 
paradigm, speaking directly with contemporary environmental issues.  
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Em 1972, a revista Comentário publicava um texto de Vilém Flusser intitulado “A 

consumidora consumida”, anunciando seu incômodo para com a expressão „sociedade de 

consumo‟. O problema do momento ambiental, no entendimento de Flusser, era de outra 

alçada: soterrada em sua quantidade de produção, a sociedade havia se tornado impotente 

para o consumo de tudo que produzia. Pela primeira vez na história da humanidade, a 

produção de bens, ideias, produtos – lixo – se tornava maior que a capacidade de consumo 

de seus habitantes. Maior que nossa capacidade de metabolismo e transformação 

energética.  

Flusser atravessa a primeira parte de sua reflexão atrelando a importância da Arqueologia 

como alternativa à História para a remoção de camadas recalcadas de lixo sedimentadas 

também culturalmente, e em um segundo momento, correlaciona esta dificuldade coletiva 

com o esquecimento e a eliminação das „raízes da feminilidade‟ desde o fim do paleolítico. 

Atribuindo a concavidade como aspecto do feminino a e convexidade como aspecto do 

masculino (e com a ressalva de que “a oposição masculino:feminino não é oposição 

homem:mulher, mas oposição masculinidade:feminilidade dentro da própria mulher e do 

próprio homem”), trata-se de uma cultura que compreende o que é consumido 

majoritariamente do ponto de vista da convexidade, sendo inimaginável o horror do vazio, do 

incerto, do buraco.  

Não se trata, contudo, da primeira vez que um filósofo denuncia o imbróglio da fuga das 

estruturas discursivas para longe do gineceu. Marcia Tiburi, a este respeito, nos lembra de 

Walter Benjamin, que em oposição à maiêutica socrática como suposta vantagem sobre o 

parto feminino, e  

prestando atenção ao lugar ocupado pelas mulheres e o feminino, 
perguntará pela conversa das mulheres, da qual só podemos 
conhecer o silêncio. É neste ponto que estará evidente a bipartição 
de dois paradigmas filosóficos, o que se determina pelo diálogo 
masculino (o discurso fálico do logos) e o diálogo feminino (o 
discurso oco ou plasmado no silêncio (TIBURI, 2004, p. 94). 

A preocupação de Benjamin na primeira metade do século XX e as inquietações de Flusser 

na segunda metade nos ajudam a vislumbrar, por contraste, a potência da multiplicação dos 

lugares de fala e as subsequentes trocas que se colocam nesta primeira metade do século 

XXI. Elas emergem, naturalmente, de maneira desconexa, não-linear. Mas nos oferecem, 

em tempos de esgotamento de recursos naturais e de esgotamento de ideologias, a 

possibilidade da revisão das obsessões pela violência e pela certeza [discursiva ou de ação] 
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como único procedimento para impor uma visão de mundo ou lutar em prol de uma causa. O 

temido buraco nos oferece a possibilidade da incerteza. 

Também no campo da arte, por conseguinte, o reflexo destas movimentações se faz 

presente. A 32a Bienal de São Paulo, intitulada “Incerteza Viva” (2016), se constitui como 

exercício de representatividade tanto do ponto de vista das escolhas curatoriais para a 

Mostra (com quase sessenta por cento de participação feminina, entre artistas de diferentes 

continentes), assim como através da construção de sua programação complementar, com a 

presença de lideranças, coletivos e até de rituais ancestrais de cura. Acompanhando o fluxo 

de seu Zeitgeist, a mostra se coaduna aos pressupostos da física quântica anunciados há 

quase um século e que, no tempo de seu salto, começam a ser incorporados no 

pensamento curatorial contemporâneo.  

Diante disto, o presente artigo visa, inicialmente, apresentar um itinerário das relações entre 

arte e política nas Bienais de São Paulo, eventos que, em território brasileiro, são parte 

relevante do circuito internacional de arte. A partir disto, seguindo um estudo de caso da 32a 

Bienal, serão discutidas características do metabolismo dos sistemas vivos que podem ser 

correlacionadas com ações curatoriais impregnadas de aspectos da feminilidade, em 

equilíbrio com a ação fálica. 

As relações entre política, arte e alteridade na Bienal de São Paulo  
Para se entender as questões entre a política e arte na Bienal de São Paulo e as 

manifestações presentes na história da mostra, é necessário primeiro perceber que o 

desenvolvimento de expressões políticas na mostra esteve intimamente ligado às questões 

políticas governamentais do país, ou seja, em um primeiro momento, a presença de obras 

com cunho político partia de uma necessidade de resposta dos artistas ao contexto político 

do país. 

A influência da política na Bienal está presente já em sua gênese. A Bienal de São Paulo foi 

criada a partir do Museu de Arte Moderna de São Paulo, o MAM. O empreendimento do 

MAM esbarra em um projeto econômico, social e político de magnitude mundial, o pan-

americanismo, assim definido:  

Realidade fundada em ideias comuns de organização republicana, 
na aceitação da democracia como um ideal, na defesa da liberdade e 
dignidade do indivíduo, na crença na solução pacífica das disputas e 
na adesão aos princípios de soberania nacional – cuja manifestação 
concreta seriam os programas de solidariedade hemisférica. 
(BARROS, 2002, p. 33) 
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Nesse contexto, Nelson Rockfeller, então à frente do Museu de Arte Moderna de Nova York 

(MoMA), firma acordos com o grupo brasileiro que planejava montar em São Paulo um 

museu de arte moderna nos mesmo moldes do museu nova-iorquino. Como resultado 

dessas parcerias, em 1946, Rockfeller doa treze obras modernas às duas instituições 

dedicadas à arte moderna que se formavam no Brasil: o MAM-SP e o MAM-RJ. A ligação 

entre o MoMA de Rockefeller e o projeto do MAM recebeu forte oposição da esquerda 

brasileira, que via na parceria uma atitude antinacionalista. 

Rockefeller, em visita a São Paulo para acelerar a oportunidade patente, oficializa a parceria 

do MoMA. Além da doação de obras, sanciona a relação de cooperação, através da qual o 

MoMA prestaria serviços de consultoria a uma comissão formada para concretizar a 

fundação do MAM em São Paulo. Com o aval norte-americano, Ciccillo, Francisco 

Matarazzo Sobrinho, é escolhido para ser o mecenas do museu a ser fundado em São 

Paulo.  

A discussão que se estendia desde a criação do MAM-SP permeou também o projeto das 

Bienais: para os mais duros críticos ela “seria um braço da política imperialista norte-

americana, um esforço de colonização ideológica no meio da Guerra Fria” (ALAMBERT E 

CANHÊTE, 2004, p.47). De forma geral, o projeto da Bienal sofria a oposição dos 

integrantes do Partido Comunista e dos artistas e intelectuais engajados ao movimento, que 

viam no projeto uma forte aliança com os interesses norte-americanos. Por outro lado, outra 

parte da intelectualidade paulistana direcionava-se em sua defesa, principalmente a que 

havia participado da Revolução de 1932, e que nutria os ideais da democracia liberal.  

As discussões sobre o caráter internacionalista e elitista da Bienal irão se estender por 

muitos anos, mas no centro do conflito ideológico, cabe ressaltar a vocação didática que 

ambas as vertentes assumiam em suas expectativas para com as mostras de arte. O 

visitante/público/trabalhador/cidadão/eleitor está no centro do debate sobre formação de 

gosto e instrução que se intensifica desde o século XVIII com a formação dos Estados-

nação modernos, cujo ideário está atrelado tanto à constituição dos museus públicos quanto 

dos museus privados. McClellan (2003), a respeito das coleções e da formação de públicos 

nos museus e mostras, identifica a emergência da arte como „commodity colecionável‟ com 

a grande era dos patronos renascentistas, momento em que, além da mudança de 

entendimento do objeto de arte como decorativo para portentor de uma finalidade política 

e/ou estética, também a figura do artista visual começa a adquirir um status antes destinado 

apenas a criadores de peças teatrais, escritores e poetas.  
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A Bienal permaneceu ligada ao MAM até sua 6ª edição. Em 1962 a mostra se torna 

independente do museu, com a criação da Fundação Bienal de São Paulo. Em 1964, o 

presidente João Goulart é deposto pelo golpe militar, e assume o poder o Marechal Castello 

Branco. Assim, na 8ª edição da Bienal (1965), os reflexos e o mal-estar da ditadura militar já 

estariam incorporados ao evento: durante a cerimônia de abertura, que contava com a 

presença das autoridades, os artistas Sérgio Camargo e Maria Bonomi entregaram a 

Castello Branco uma moção pedindo a libertação de quatro intelectuais que teriam sido 

presos por se oporem ao regime, entre eles Mário Schenberg. Até então, nota-se que as 

relações entre política e arte dentro da Bienal estavam delimitadas às questões de gestão, 

sendo que as manifestações artísticas com cunho político irão emergir a partir das 

discussões sobre a aliança entre a Fundação Bienal e o regime militar. 

Em 1967, a 9ª Bienal propunha a transformação da mostra em duas vias: no comportamento 

do público e nas proposições dos artistas. A quebra das fronteiras no espaço expositivo era 

um paradoxo em relação ao regime político que o país atravessava: os episódios de 

repressão aumentavam e a Bienal sentiu sua primeira coação. A obra “Políptico Móvel da 

Gênese do Pavilhão Nacional” (1967) de Quissak Junior, com a representação da bandeira 

brasileira dobrada, foi impedida de ser exposta - entretanto, a obra “Flag” (1954)  de Jasper 

Johns era vista como símbolo de ufanismo e foi até premiada. A obra “O Presente” (1967) 

de Cybele Varela também foi retirada da exposição e destruída. A censura neste momento 

já se tornava mais declarada: o júri do prêmio de aquisição do Itamaraty se recusou a 

premiar obras com conteúdo considerado erótico ou político. 

Dentro da Bienal, são nítidos os reflexos da classe artística que buscava denunciar o 

autoritarismo e expor a condição subdesenvolvida do país: a indisposição artística que vinha 

se desenvolvendo desde a 8ª edição da mostra atinge seu ápice na 10ª edição. 

Paralelamente, o regime militar também atingia seu auge, com a instauração do Ato 

Institucional nº 5, em 1968. A postura agressiva da situação política brasileira suscitou 

protestos do setor artístico, culminando no boicote à 10ª edição da Bienal. Segundo a 

historiadora e crítica de arte Aracy Amaral: 

As razões para o boicote têm sua origem em violentos atos de 
censura, praticados desde a II Bienal da Bahia (dezembro de 1968), 
contra seus organizadores, incluindo a remoção de obras de arte da 
mostra e de exposições em Belo Horizonte e Ouro Preto. A atitude 
mais chocante foi o encerramento, pelo governo, da exposição dos 
artistas brasileiros selecionados para a Biennale des Jeunes (a ser 
levada a efeito em Paris), que se realizava no MAM no Rio, devido a 
certas obras de arte que comportavam o protesto, ou eram de 
natureza erótica (AMARAL, 1983, p. 155). 
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Mário Pedrosa, então presidente da Associação Brasileira de Críticos de Arte, escreve uma 

nota recomendando à crítica artística que se recusasse a participar dos júris dos certames 

artísticos apoiados pelo governo. Claramente a nota se dirigia também a Fundação Bienal 

que, naquele momento, havia adquirido um caráter de “emblema oficial” para o regime 

militar, que utilizava a mostra como símbolo de integração do país. Os críticos e artistas no 

exterior também tomaram conhecimento dos abusos que estavam ocorrendo no Brasil. 

Assim, enquanto Pedrosa articulava o boicote à 10ª Bienal no Brasil, no exterior o boicote 

era liderado por Pierre Restany, que liderou o movimento Non à la Bienalle. A efetivação do 

boicote se materializou principalmente na representação brasileira, com ausência de 80% 

dos artistas convidados, a exemplo de Carlos Vergara, Burle Marx, Rubens Gerchman, 

Sérgio de Camargo e Hélio Oiticica.  

Para Carlos Vergara, “havia uma expectativa de que a Bienal de São Paulo resistisse, uma 

vez que era a representação máxima dos artistas e poderia ser, naquele momento, uma 

garantia para nossa liberdade de expressão” (AMARANTE, 1989, p. 182). Mas também 

houve artistas e críticos que viram no aceite à participação na Bienal uma forma de 

confronto ao regime e defesa da liberdade da arte, gerando assim uma arte politizada e 

revolucionária. Este foi o posicionamento de críticos como Mário Schenberg, participante do 

júri de seleção da 10ª Bienal e um dos organizadores da representação brasileira, o qual 

acreditava que o embate por meio da arte deveria acontecer dentro do espaço oficial. 

Também aderiram a esse posicionamento de confronto artistas como Claudio Tozzi e Mira 

Schendel.  

O boicote à Bienal de 1969 marcou o auge do período de crise da Fundação Bienal, que 

vinha se estendendo desde o início dos anos 60.  O protesto motivado pelas censuras do 

regime militar acabou gerando um debate maior sobre o papel da Bienal no cenário cultural. 

Assim, além de uma ação de repúdio à associação entre a instituição e as diretrizes do 

governo, também havia uma ação de questionamento sobre a função da mostra como 

promotora de uma nova arte. A análise do material de arquivo do período denota que 

Ciccillo, por sua vez, negava a existência de qualquer tipo de influência do regime militar na 

Bienal. O boicote à 10ª edição se estende, em menor magnitude, também para a 11ª edição, 

que com pouca aderência acabou realizando na sua edição comemorativa de 20 anos uma 

mostra retrospectiva. 

Seguindo a tendência acompanhada ao longo de seus itinerários, a Bienal parecia mais uma 

vez, no começo dos anos 80, sofrer o influxo da situação política do país: o processo de 

redemocratização do país foi acompanhado por uma maior abertura administrativa e 



 

 
PEREIRA, Verena Carla; SADDI, Liene Nunes. Aprender com a alteridade como via de sobrevivência: Bienais de 
São Paulo entre vocações e políticas curatoriais, In Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes 
Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontificia Universidade Católica 
de Campinas, 2017. p.2220-2233. 

2226 

ideológica da Bienal. Mas o grande salto, na virada de século, é que este(s) Outro(s), dotado 

gradativamente de ferramentas expressivas comunicacionais e artísticas, passa 

evidentemente a reivindicar seu protagonismo nos espaços que outrora se assumiam como 

porta-vozes desta alteridade. Espaços que, ainda que bem-intencionados, mantinham 

resquícios discursivos salvacionistas incompatíveis com a realidade do mundo externo. 

O processo de escolha da curadoria na edição de 2006 (27ª) trazia uma novidade: ao 

contrário da indicação feita pelo presidente, como até então se via, a Fundação abriu um 

processo seletivo, recebendo projetos curatoriais de pelos menos três candidatos. O projeto 

vencedor foi o de Lisette Lagnado que, tomando emprestado o conceito dos cursos de 

Roland Barthes no Collège de France entre 1976 e 1977, desenvolveu seu projeto a partir 

do tema “Como Viver Junto”. Lisette foi a primeira curadora a abolir a chamada “arte 

consular”, eliminando as representações nacionais da Bienal. Como resultado, todos os 

artistas foram escolhidos diretamente pela curadoria da mostra. 

Além da emergência da discussão sobre as contradições entre arte e mercado, para a qual 

esta Bienal propôs como resposta a ação comunitária de ONGs e coletivos em substituição 

ao „valor da individualidade autoral‟ (CARVALHO, 2006, p. 53), houve também o exercício 

de autorreflexão da própria curadoria: em face de uma sociedade fragmentada em 

segregações e violências das mais diversas ordens, seria possível mesmo viver junto? Em 

entrevista a Fabio Cypriano, Lagnado comenta: "No começo, todo mundo gostou muito do 

título, pois acho que as pessoas precisam de uma utopia. Mas à medida que eu ia 

escolhendo as obras e conversando com os artistas, encontrei muitos que não acreditam no 

como-viver-junto" (Folha de São Paulo, 2006). Assim, como proposição, a mostra abraçou 

desencantamentos e utopias na mesma barca, com mais de uma centena de artistas 

participantes. 

A Bienal seguinte, a 28a, em um momento de reflexão institucional, se deparou com reflexos 

diretos da ausência de um olhar efetivo do „fora pra dentro‟. Na inauguração do evento, um 

grupo de 40 pessoas adentrou o pavilhão no Parque do Ibirapuera e realizou, sem 

autorização, uma ação de pixo coletivo no segundo andar aberto para visitação, com frases 

como “Isso que é arte” e “Abaixa [sic] a Ditadura”, o que culminou em discussões 

subsequentes com os mais variados posicionamentos a respeito da ação, e no convite ao 

grupo para integrar a Bienal seguinte, a 29a, com a obra „Pixação SP’ (2010). Nas palavras 

do pixador e ativista Cripta Djan: “Quebramos a ditadura da arte. Desmascaramos a 

curadoria, que havia dito que estava aberta a intervenções urbanas, mas não permitia isso 
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[a pixação]. Agora nos abriu as portas. Dessa vez, vamos entrar na Bienal pela porta da 

frente”. 

Trata-se da Bienal com curadoria de Agnaldo Farias e Moacir dos Anjos, intitulada “Há 

sempre um copo de mar para o homem navegar”, que tinha a questão política como a 

principal norteadora, uma vez que compreendia o fazer artístico a partir da perspectiva 

política, e seu potencial como modificador da realidade. Polêmicas decorrentes de algumas 

das obras envolveram questionamentos da Ordem dos Advogados do Brasil (caso de 

“Inimigos”, do pernambucano Gil Vicente, com desenhos nos quais o artista se representa 

apontando armas para personalidades) e do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (em 

obra de Roberto Jacoby simulando uma campanha política). 

A 31ª Bienal, sob o tema “Como...coisas que não existem”, aproximou-se, em certa medida, 

ao já mencionado projeto de Lisette Lagnado para a 27ª Bienal, potencializando o debate 

político dentro da mostra. O projeto curatorial na 31ª Bienal foi fundado na apresentação de 

projetos colaborativos – em sua maioria comissionados para esta edição da Bienal – 

fomentando a formação de coletivos cujas parcerias pudessem se prolongar para além da 

exposição. Utilizando os diversos pontos de vista de teóricos como Bourdieu, Agamben e 

Rancière sobre a relação entre estética e política, os projetos colaborativos visavam discutir 

conflitos sociais e a necessidade de se pensar e agir coletivamente. Nesse sentido, a 31ª 

Bienal também tem referência no Documenta de Kassel de 2002, que apresentou uma 

grande quantidade de documentários, proposta defendida pelo curador como a melhor 

forma de se dar voz ao outro. A noção de colaboração surge já na formação do núcleo 

curatorial, que nesta edição foi realizada através da parceria entre Charles Esche, Pablo 

Lafuente, Galit Eilat, Oren Sagiv, Nuria Enguita Mayo, Benjamin Seroussi e Luiza Proença. 

A Fundação Bienal pontuou, em seus materiais de divulgação, que a 31ª edição não era 

uma Bienal fundada em objetos de arte, mas em pessoas. 

A tendência desta década se acentua, e a 32a Bienal em 2016, além de evocar a “Incerteza 

Viva”, tem sua obra de entrada (“Ágora: OcaTaperaTerreiro”, Bené Fonteles) ocupada 

semanalmente por um conjunto de encontros da programação paralela intitulado 

apropriadamente de “Conversas para adiar o fim do mundo”, concebidos por Fonteles em 

parceria com o líder indígena Ailton Krenak. Nos deteremos por um momento sobre algumas 

das obras deste evento que, também no processo curatorial coletivo, se depara com a 

impossibilidade de revisitar perguntas sobre a possibilidade ou não de viver juntos: acolher e 

aprender com as alteridades, na situação-limite, já se tornou questão de sobrevivência da 

espécie. 
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32a Bienal de São Paulo: habitando a incerteza 
“Incerteza Viva”, em titulação que a princípio soaria redundante, anuncia em sua entrelinha 

uma escolha: a de vibrar a vida da troca entre o fora e o dentro a partir de sua potência 

sistêmica. Para isso, sua curadoria, composta por Jochen Volz, Gabi Ngcobo, Júlia 

Rebouças, Lars Bang Larsen e Sofía Olascoaga, a pensa como jardim, símbolo da 

conjunção de processos biológicos, botânicos, alquímicos, curativos. Dos 81 artistas de 33 

países, 47 são mulheres. Para além do gênero, a representatividade também se faz no 

mosaico dos lugares de fala, em pontos de vista que se somam e se infiltram conectando os 

o interior do Pavilhão ao Parque do Ibirapuera. Especialmente, os artistas são colocados 

como parte do processo de sistema vivo, não estrelas dele: a Bienal, anunciando a incerteza 

que também se faz presente na vida política, social, econômica brasileira e mundial, assume 

também de forma singela um pensar a política para além da vocação didática de formação 

de seu público.  

Repensar a política, revisitar a polis como algo a mais do que um local de debate controlado 

entre iguais (e não à toa a etimologia de bárbaro remonta a „aquele que não é helênico‟) é 

parte do processo do pensar juntos proposto por esta curadoria, metodologia que não busca 

assumir um ponto de vista, mas observá-los em mosaico, entre artistas, lideranças, modos 

de viver, rituais e públicos plurais. Jochen Volz, em entrevistas à ARTE!Brasileiros, fala de 

um momento de interrogação do que estava acontecendo na sociedade quando o evento foi 

pensado, 

sem necessariamente um posicionamento imediato, 
homogeneizante. E, de novo, o princípio da incerteza permite uma 
possibilidade não só de falar sobre o Brasil, mas também a reflexão 
que isso traz pra gente que está trabalhando procurando diversidade, 
diálogo crítico, e uma possibilidade de reagir ao mundo [...] 
polarizado (ARTE!Brasileiros, 2016, vídeo). 

Este modo mais humilde de aprender com as ecologias é o que 
interessa. Quando um artista trabalha com a produção de fungos, de 
cogumelos, de plantas, não significa que ele vai se tornar um 
produtor de alimentos. É uma questão de entender que existem 
sistemas na natureza, até recentemente muito ignorados, que são 
extremamente sofisticados. E, claro, se trata de pensar esses 
trabalhos como ponto de partida. Não é a divulgação de ciências 
populares, mas a ideia de fazer um trabalho artístico que parta disso 
[...] O artista não é o grande professor, ele tem um desejo de 
provocar o espectador e a imaginação, possibilitando pensar outros 
futuros, muito mais do que fazer as pessoas entenderem como 
funcionam as coisas (in FERRAZ E TESSITORE, 2016, online). 

Um olhar menos atento poderia interpretar que esta Bienal está em silêncio ou inação, uma 

vez que não se propõe fornecer iluminações, esclarecimentos ou sequer conceitualizações 
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sobre seu fazer. Mas em sua incerteza e operando como sistema instável, em seu buraco, 

ela grita. Nos convida a fazermos outras perguntas em conjunto. Obras comissionadas 

como “Nose Ears Eyes” (2016) de Pia Lindman (Figura 1) e “Migração, exclusão e 

resistência” (2016) de Carla Filipe, entre outras, assumem função quase uterina, gerando 

vida própria em seu interior e se ligando em cordões umbilicais à cidade de São Paulo e ao 

momento ambiental do planeta, cabendo ao visitante também a decisão da intervenção 

particular no sistema, bem como a corresponsabilidade na proposição de novas realidades. 

A curadoria, em releitura à sua própria etimologia, opera em favor da cura como cuidado e 

como acolhimento, características deste feminino intuitivo que é contraponto à forma-

pensamento hegemônica fálica. E nos lembram uma entrevista de Eduardo Coutinho a 

Carlos Nader em 2014, onde o documentarista conta que sua maior dificuldade no exercício 

do ofício era o de se esvaziar para se colocar diante do outro. Em suas palavras, sabia que 

jamais seria mulher, jamais iria parir, jamais seria negro, jamais seria peão. Coutinho sabia 

que a voz do outro só caberia dentro do seu buraco. 

 
Figura 1. Nose Ears Eyes [Nariz Orelhas Olhos]. Vista interna. Pia Lindman, 2016. Fonte: 32

a
 Bienal 

de São Paulo. Disponível em http://www.32bienal.org.br/pt/participants/o/2588 . 

 

No ato de abrir espaço para outras realidades reside a poiesis como função lúdica empática, 

em jogos sutis de trocas entre o campo sutil de cada indivíduo e sua reverberação na 

sociedade. O „si‟ e o „outro‟, entrelaçados e mutuamente dependentes, dissolvem o resquício 

das utopias e ideologias de séculos anteriores, que tiveram forte impacto no momento atual 

de esgotamento do planeta. A este respeito, Capra comenta: 
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Essa exaltação do consumo material tem raízes ideológicas 
profundas, que vão muito além da economia e da política. Parece 
que suas origens estão ligadas à associação universal da virilidade 
com os bens materiais nas culturas patriarcais. O antropólogo David 
Gilmore estudou as imagens da virilidade pelo mundo afora – as 
„ideologias masculinas‟, como ele as chama – e encontrou 
semelhanças marcantes em diversos contextos culturais. [...] Além 
das imagens mais conhecidas da virilidade, como a força física, a 
dureza e a agressividade, Gilmore constatou que na grande maioria 
das culturas os homens „de verdade‟ são os que produzem mais do 
que consomem (CAPRA, 2005, p. 269). 

A questão da produção é importante também no campo da arte. O sistema, até pouco 

tempo, mesmo em rede comunicacional, se reduziu a um núcleo hermético de validações 

entre artistas e a figura do filósofo-espectador-crítico ou do marchand, em um paradigma, 

conforme aponta Scoon (2013), que ainda replica chaves oriundas da Antiguidade, 

baseadas na construção do juízo de valor. Sabemos, naturalmente, que a possibilidade de 

produção e circulação discursiva esteve por muito tempo vinculada às elites artísticas e 

econômicas; logo, a conversa do circuito artístico assumia apenas seus pares ou, no 

máximo, o viés salvacionista já mencionado ou um ideário de formação de gosto de seu 

visitante, através dos próprios educativos. A cultura visual, assim como uma infinidade de 

saberes pulsantes no mundo real e que nos ajudam a realizar efetivamente o exercício da 

convivência, permaneceram do lado de fora da galeria. A poiese, interrompida, isolava o 

sistema apartado de um sistema maior, por mais que aquele discursasse a respeito deste, 

pois replicava o desejo da reprodução de um único local de fala – o das próprias instituições 

e seu métier. 

Ora, nos lembra Capra que a essência fundamental de qualquer sistema vivo é seu 

metabolismo, “a química incessante da autoconservação”, sendo que cada membrana 

celular opera como delimitação da identidade do sistema (o „si‟), ao mesmo tempo 

permitindo a troca com seu ambiente (o „outro‟). Opera como rede autopoietica. Assim, 

garante sua sobrevivência em estruturas ativas que, diferentemente da rigidez de uma 

parede celular, “abrem-se e fecham-se continuamente, deixando entrar certas substâncias e 

mantendo outras de fora” (2005, p. 25). Característica que o próprio autor irá correlacionar à 

consciência feminina, “[baseada no] conhecimento existencial que as mulheres têm do fato 

de que todas as formas de vida estão interligadas, de que a nossa existência está sempre 

inserida nos processos cíclicos da natureza” (ibidem., p. 270-271). 

Poderíamos correlacionar a lógica da rede autopoietica às obras „vivas‟ que aprendem com 

a externalidade. O projeto de Carla Filipe apresentado na Bienal (Figura 2) parte de uma 

pesquisa anteriormente realizada pela artista sobre hortas e jardins no espaço urbano, e na 
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apropriação destes espaços com PANCs, plantas alimentícias não-convencionais, além de 

espécies de plantas em extinção. O próprio sistema, que espalha formas de vida nos 

espaços da cidade, é reação à vida urbana e individualista e resistência nutritiva.  

 

 
Figura 2. Migração, Exclusão e Resistência (detalhe). Carla Filipe, 2016. Fonte: 32

a
 Bienal de São 

Paulo. Disponível em http://www.32bienal.org.br/pt/participants/o/2537. 

 

No caso de Pia Lindman, o trabalho “Nose Ears Eyes” se baseou na tradição da Kalevala 

finlandesa, compêndio popular que apresenta, entre mitos e contos, práticas medicinais 

seculares, aplicadas pela artista nos visitantes em datas da programação paralela ao longo 

do evento, resultando também em impressões gráficas da artista. A Bienal, assim, abrigou 

esta cabana construída em barro e bambu, e que se colocou, além como espaço de 

visitação, como local terapêutico que correlacionava fluxo de energia, articulações e ossos. 

Como incerteza declarada – mas possibilidade inegável –, não foi, evidentemente, o único 

espaço do evento onde esta potência se fazia presente. A já mencionada ágora/oca/terreiro 

de Bené Fonteles, em sua extensa programação complementar de “Conversas para adiar o 

fim do mundo”, com bate-papos, documentários, intervenções musicais, debates de 

resistência, encontros de poesia, entre outras atividades, pareceu nos fornecer a síntese do 

assombro contemporâneo: a percepção de que a Ágora só funciona quando também se 

coloca para ouvir o silêncio do que está fora da alçada do discurso. Quando funciona como 

espaço de acolhimento e insere a alteridade no diálogo.  

Considerações Finais 



 

 
PEREIRA, Verena Carla; SADDI, Liene Nunes. Aprender com a alteridade como via de sobrevivência: Bienais de 
São Paulo entre vocações e políticas curatoriais, In Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes 
Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontificia Universidade Católica 
de Campinas, 2017. p.2220-2233. 

2232 

A polaridade, infelizmente, não é exclusiva de nosso tempo, o que torna seu enfrentamento 

mais complicado; é reflexo de uma forma-pensamento patriarcal arraigada em que a 

necessidade de nomeação do diferente se coloca como ferramenta para constituição do 

senso de um self coletivo de um grupo (voltemos à etimologia do „bárbaro‟ em seu fascínio 

entrelaçado ao medo).  Se deparar com formas alternativas do viver, de sistemas de ritos e 

crenças, em diversos momentos históricos e para diversos povos, foi e ainda é a questão 

norteadora que desencadeou guerras, cruzadas, a destruição, a intolerância, o  horror. Mais 

gravemente, isto não se deu apenas antropocentricamente; a natureza, acometida deste 

stuprum, também foi repetidamente e insistentemente violada, até as proporções de 

desequilíbrio de biomas que hoje nos são conhecidas. Até o insustentável. Esperamos que, 

não tardiamente, se amplie a percepção de que o engajamento político está intimamente 

atrelado à disposição de estar aberto ao outro, e também para além de nossa própria 

espécie, como via de sobrevivência.  

Neste estudo de caso da Bienal, fica claro que as primeiras décadas do evento disseram 

respeito à necessidade de liberdade de expressão, ao questionamento da classe artística 

em relação à instituição e ao enfrentamento das desigualdades sociais em um país que 

enfrentava, fragilizado, um estado ditatorial, cujas práticas ecoam até os dias de hoje, a 

despeito da Constituição. Ao mesmo tempo, a questão do protagonismo hoje é colocada, 

enfim, no centro do debate, e a multiplicação de locais de fala gradativamente tem se 

tornado viável no espaço artístico, nem sempre ausente de conflitos ou embates. Ainda que 

incerto, é possível que o compartilhamento de modos de viver anteriormente exclusivos ao 

interior de ocas e gineceus nos permita pensar novas saídas, novas possibilidades de 

existência, em uma estrutura de curadoria (e do próprio viver) como sistema metabólico, em 

contínua transformação e potente para um consumo sustentável e autogerido, em ciclos de 

digestão e aproveitamento dos múltiplos discursos produzidos.  
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