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RESUMO 
Este trabalho busca refletir sobre as relações entre estética e política na arte 
contemporânea, partindo da Amazônia enquanto temática. Investiga-se obras de Antônio 
Botelho, Marcone Moreira e duo Raio Verde, em três exposições realizadas em 2016 em 
diferentes cidades (Marabá, Rio de Janeiro e São Paulo), mas vinculadas à discussão 
política sobre a região. As estratégias artísticas (dimensão estética, indicialidade, 
hipertextualidade e multimidialidade) adotadas nos diferentes exemplos são comparadas, de 
modo a analisar como essa produção busca assumir um teor político. 
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ABSTRACT 
This paper tries to reflect about the relationship between aesthetics and politics in 
contemporary art, starting from the Amazônia as thematic. The works of Antônio Botelho, 
Marcone Moreira and duo Raio Verde are investigated, in three exhibitions held in 2016 in 
different cities (Marabá, Rio de Janeiro and São Paulo), but linked to the political discussion 
about the region. The artistic strategies (aesthetic dimension, indiciality, hypertextuality, 
multimidiality) adopted in the different examples are compared, in order to analyze how this 
production seeks to assume a political content. 
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1. Um tema em debate 
Há algum tempo a Amazônia tem sido uma questão discutida na arte 

contemporânea brasileira, especialmente no que diz respeito à condição de 

colonialidade a que a mesma está submetida. Ultimamente o assunto tem figurado 

em obras e exposições de artistas vinculados à região (em especial à Amazônia 

Oriental), tangenciando as dinâmicas sociais da área conhecida como Bico do 

Papagaio, na fronteira entre Maranhão, Tocantins e Pará. 

Mais especificamente, me refiro a três exposições ocorridas em 2016. Em Marabá 

(PA) se realiza anualmente a mostra fotográfica Ver-a-Cidade, promovida pela 

Galeria de Arte Vitória Barros, que na sua sétima edição, realizada de 27 e abril a 11 

de junho de 2016, trouxe Antônio Botelho como artista convidado, com a Sala 

Especial As faces do Araguaia. Com curadoria de Moacir dos Anjos, ocorreu de 21 

de setembro a 20 de novembro de 2016 a mostra de Marcone Moreira no Paço 

Imperial (Rio de Janeiro), trazendo um conjunto de obras produzidas no decorrer dos 

últimos dez anos. Coincidentemente, em outro paço ocorreu uma mostra que tocou 

em debates muito próximos: 330 (ou sobre uma única viagem), do coletivo Raio 

Verde, no Paço das Artes (São Paulo), de 25 de outubro a 27 de novembro de 2016.  

Este trabalho constitui um esforço crítico no sentido de investigar essa produção 

artística, a partir das relações configuradas entre estética e política nas obras aqui 

tratadas. Para além, portanto, da Amazônia enquanto tema das obras, busca-se 

analisar as diferentes estratégias pelas quais a produção artística contemporânea 

coloca determinado tema em debate.1 

2. A dimensão estética e as estratégias de significação 
Um primeiro ponto: qual o papel da situação estética para a arte contemporânea? 

Ou, para ser um pouco mais específico, qual o papel da situação estética para a 

produção artística de viés explicitamente político? Por situação estética, quero me 

referir à atitude perceptiva que prioriza as características sensíveis de um 

determinado fenômeno – diante da arte, a percepção que atenta à informação mais 

imediata (visual ou relativa a outros sentidos), podendo o sujeito dessa percepção 

obter prazer estético a partir da mesma (VÁZQUEZ, 1999: 105 em diante). 

O prazer ou deleite estético não está, decerto, vinculado apenas à noção de beleza, 

mas também a uma gama de outras categorias estéticas que nos satisfazem. As 
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obras de arte que pretendem trabalhar com a memória da violência política em geral 

se utilizam muito pouco das formas belas, aparentando ser mais apropriado o 

recurso ao feio, ao grotesco, ao abjeto, ao trágico, ao inquietante, ao satírico, entre 

outras categorias, de modo a produzir analogias com a própria incongruência do fato 

que busca rememorar. 

Parece ser o caso de As faces do Araguaia, de Antônio Botelho: a sala principal tem 

as paredes pintadas de preto, abarrotadas de pequenos retângulos em preto e 

branco, no centro pendendo ainda uma corda disposta em forca (Figura 1), objeto 

que instaura um estranhamento evidente. A obra de Botelho buscou rememorar o 

episódio conhecido como Guerrilha do Araguaia, ocorrido na região do Bico do 

Papagaio no contexto dos “anos de chumbo” dos governos militares no Brasil.2 

 
Figura 1: Detalhes de As faces do Araguaia, Antônio Botelho, Marabá, 2016. 

Fonte: cortesia da Galeria de Arte Vitória Barros. 
 

Com o golpe civil-militar de 1964, várias pessoas ligadas ao Partido Comunista do 

Brasil começaram a migrar para a região, considerando as características do local, 

na intenção de estabelecer um foco de resistência na zona rural e promover uma 

revolução socialista no Brasil. Marabá, cidade em que Botelho atua e onde 

apresentou a obra, foi um palco importante do evento, sendo uma das principais 

bases das tropas militares que lutaram na guerrilha. 

A situação estética suscitada pela sala de Botelho é capaz de contribuir para o 

significado político latente nas intenções da obra. O estranhamento provocado 

espelha a morbidez da guerrilha, e por isso é capaz de ativar a rememoração pelo 

público. Seria o caso de afirmar a pertinência dessas categorias estéticas (alinhadas 

ao unheimliche freudiano) para o trabalho da memória política na produção artística? 
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Talvez também se possa recorrer ao belo na estruturação de um discurso político 

por meio da arte contemporânea. A preocupação formal, de cunho construtivo, está 

presente em muitas obras de Marcone Moreira – artista que iniciou sua carreira na 

mesma Marabá de Antônio Botelho. Na maior parte dos casos, essa construção 

formal articula cores e formas vindas de objetos tomados ao mundo pelo artista. O 

artista fricciona essas geometrias sensíveis (do design “popular” e da produção 

artística institucionalizada), semelhantes mas desvinculadas, e ao fazê-lo evoca 

debates a respeito da construção de valores e da hierarquia das visualidades 

inseridas no mundo contemporâneo. Em Visualidade ambulante (realizada pela 

primeira vez em 2009), por exemplo, o artista se apropria da ornamentação de 

caixas de poliestireno expandido (o popular isopor), realizada por vendedores que 

usam o recipiente para acondicionar bebidas, e lhes confere um caráter monumental 

ao sobrepor esses objetos e transformá-los em grandes colunas (Figura 2). 

 
Figura 2: Detalhe de Visualidade ambulante, Marcone Moreira, Rio de Janeiro, 2016. 

Fonte: fotografia de Gil Vieira Costa. 
 

Vejamos também o caso de 330 (ou sobre uma única viagem), do duo Raio Verde, 

formado pela gaúcha Camila Fialho, radicada em Belém há alguns anos, e pelo 

paraense José Viana. A produção artística conjunta parece ter surgido a partir do 

contato de ambos com o sudeste do Pará (especialmente Marabá) e com as 

dinâmicas de exploração dos recursos naturais nessa região. 
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330 (ou sobre uma única viagem) foi, sobretudo, uma instalação composta por 

trezentos e trinta pequenos paralelepípedos de ferro, que trazem o número 330 

inscrito em alto relevo. Tais paralelepípedos estavam montados em fileira e 

pendurados ao teto por cabos de aço, começando ao chão e depois traçando um 

percurso sinuoso em uma variedade de alturas (Figura 3). Suscitavam um ferrorama 

serpenteando no relevo de uma paisagem serrana. Os jogos de luz e sombra, assim 

como a sequencialidade e contraste entre blocos e cabos, conferiam à obra um 

aspecto de leveza e ludicidade ilusório (havia quase meia tonelada pendurada no 

teto do espaço expositivo), que era contrariado apenas pelo acabamento tosco das 

peças de ferro. 

 
Figura 3: Detalhe de 330 (ou sobre uma única viagem), Raio Verde, São Paulo, 2016. 

Fonte: fotografia de Gil Vieira Costa. 
 

A sala também estava preenchida por uma paisagem sonora de inúmeros ruídos 

que associamos a pequenos animais: coaxares de sapos, cantos de cigarras ou 

grilos. O som talvez seja típico do úmido ambiente amazônico, que traz para 330 um 

aspecto certamente distante da paisagem sonora industrial, com seus chiados e 

ruídos metálicos e repetitivos, mais associável a blocos de ferro. A instalação 

despertava a sensação de um eterno entardecer alagado, interrompido apenas pelo 

barulho de um trem que se ouvia a cada trinta minutos. 

As conformações e estratégias estéticas nessas obras, entretanto, em geral não 

importam em si (como no abstracionismo lírico, entre outros exemplos modernistas), 

mas sim enquanto camada de sentido complementar a outras que fazem parte da 



 

 
COSTA, Gil Vieira. O local entre estética e política: arte contemporânea e Amazônia em debate, In Encontro da 
Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da 
Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.1224-1239. 

1229 

origem das obras. A dimensão sensível está vinculada a e é tão importante quanto 

uma dimensão simbólica. Há vários níveis de significado impregnados nas obras, 

alguns dos quais abertamente relacionados às questões da Amazônia. 

3. A indicialidade e sua dimensão política 
Além da valorização da dimensão estética, há, no conjunto de obras aqui trabalhado, 

uma ligeira tendência a valorizar uma dimensão indicial, que se utiliza de rastros do 

mundo para a estruturação das obras. A tendência não é recente, e muito já foi dito 

a respeito da indicialidade enquanto característica fundamental da arte 

contemporânea (SIGNORINI, 2014: 41-57). As obras investigadas articulam essa 

indicialidade de modo a lhe conferir um tom político de reflexão crítica sobre a 

Amazônia e sua posição na conjuntura brasileira. 

As faces do Araguaia, de Antônio Botelho, recorreu tanto a rastros documentais 

(históricos) quanto físicos, resultantes da relação com o público. A obra contava, 

entre outras coisas, com uma instalação que dispunha, nas paredes, as fotografias 

dos rostos dos guerrilheiros, alinhadas com retângulos brancos de formato 

semelhante, para que o público imprimisse neles as papilas de seus dedos. A 

almofada e a tinta para operar as impressões digitais estavam ao lado de um livro 

artesanal, que também relacionava faces de guerrilheiros com espaços para 

intervenção coletiva com marcas papilares. 

Botelho empreendeu um trabalho documental no levantamento de fotografias, 

conferindo visibilidade a homens e mulheres que atuaram na guerrilha – por tanto 

tempo privados de humanidade em discursos sem face, ou mitificados nos cartazes 

da propaganda antiguerrilha empreendida pelos militares. Conciliou este aspecto 

documental com uma função poética: os rostos, ali, mais que informar sobre 

caracteres faciais, disparavam reflexões sobre empatia e identificação. A face e a 

impressão papilar são signos de nossa identidade para o mundo social em que 

habitamos. O artista convocou o público a experimentar empatia e identificação com 

pessoas (mais que com guerrilheiros), vítimas de uma violência estrutural e política, 

convertida em operação militar. A digital, oval como uma face, é tomada por 

substituto desta, talvez afirmando a condição de anonimato e humanidade que 

nivela a todos, rostos e polegares, como um conjunto heterogêneo e uno. A corda 

talvez sugerisse o símbolo do poder opressivo, que empurra para a negação da vida 
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e que, num aspecto mais particular, remete às torturas da ditadura militar no Brasil e 

aos helicópteros que desastrosamente transportaram corpos pendurados de 

guerrilheiros mortos. 

Botelho ainda fez uso da colaboração, trazendo para a mostra textos de Anna Maria 

Martins, Marília Leite e dele próprio (alguns dos textos surgindo como múltiplos para 

distribuição ao público), e entrevistas com camponeses da região que vivenciaram a 

guerrilha, cenas do filme Araguaia: campo sagrado (2011), dirigido por Evandro 

Medeiros. Pode-se falar da colaboração como uma estratégia de memória, já que o 

artista faz da rememoração do episódio um trabalho necessariamente coletivo e de 

múltiplas abordagens, indicando a necessidade de que o exercício mnemônico seja 

um debate público. 

A colaboração como estratégia de memória também aparece como recurso poético, 

já que Botelho convida o espectador a completar a obra por meio de uma 

participação empática, que se coloca em cena através de algo muito particular: não 

mais a face, como nas fotografias dos guerrilheiros, mas as impressões papilares, 

símbolo de um poder de vigilância (o Estado e sua polícia) e, simultaneamente, da 

“assinatura” dos não alfabetizados. Há uma tendência interpretativa, aqui, que 

remete a um jogo de opostos: a face intelectualizada do componente urbano, 

estrangeiro, justaposta à face anônima e de baixa escolaridade do componente 

rural, local, que atuaram juntas na Guerrilha do Araguaia. 

Talvez a obra As faces do Araguaia proponha ao público rememorar também essa 

dimensão camponesa e pouco alfabetizada, em uma empatia com os rostos dos 

fotografados, mas convocada a se identificar dando voz e face para essa 

coletividade anônima e ocultada nos discursos sobre o passado – esquecida mesmo 

em muitas das narrativas da esquerda política sobre o episódio. 

Na produção de Marcone Moreira a dimensão indicial é uma característica sempre 

presente, pois os rastros do mundo parecem fundamentais às operações do artista. 

Em obras mais antigas, essa indicialidade é encontrada na apropriação de vestígios 

materiais suburbanos, cuja memória (a vida desses objetos) está gravada nos 

indícios trazidos em seus corpos mesmo. É o caso de Visualidade ambulante, onde 

o discurso estético se estrutura coexistente ao discurso conceitual e político, fazendo 
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uso de objetos do cotidiano suburbano. Marcone Moreira tenciona os limites entre a 

produção estética na arte contemporânea e em outros circuitos não artísticos, 

principalmente das ditas camadas populares ou menos abastadas. 

Sua prática solicita atenção não apenas às propriedades formais dos objetos, mas 

também aos tempos implicados na história dos mesmos, registrados em suas 

materialidades. Também uma dimensão colaborativa pode ser muitas vezes 

encontrada. Se em algumas de suas obras Marcone Moreira coleta matéria 

descartada para utilizar como elemento estético, em outras estabelece situações de 

troca, como em Visualidade ambulante (DOS ANJOS, 2016: 18-20). 

Algumas obras mais recentes indicam o desdobramento dessas características e, 

também, uma sofisticação crítica a respeito desse tipo de questão. Em Território 

(Figura 4), de 2016, por exemplo, Marcone Moreira se apropria de quatro porteiras 

de fazendas, criando uma instalação que pode dialogar produtivamente tanto com o 

minimalismo norte-americano quanto com o neoconcretismo brasileiro, sem se tornar 

uma filha bastarda de nenhuma das duas correntes. 

 
Figura 4: Território, Marcone Moreira, Rio de Janeiro, 2016. 

Fonte: fotografia de Gil Vieira Costa. 
 

Suas características ecoam discussões a respeito da escultura na 

contemporaneidade, mas, para além da estética, nessa obra o artista prioriza 

também a dimensão política, ao dar importância ao aspecto processual de 

realização da mesma e torná-lo visível por meio de um pequeno parágrafo de 

informações sobre o trabalho, plotado em parede próxima: 
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Ao pensar sobre a arbitrariedade no processo de demarcações de 
território no Brasil e a consequente violência nos conflitos por terra, 
percebo a porteira como símbolo de poder e propriedade. O projeto 
Território consiste em reunir quatro porteiras de diferentes regiões do 
país, as quais tiveram, em diferentes momentos da nossa história, 
importante participação na economia por meio do agronegócio (sul 
do Pará/Norte; Pernambuco/Nordeste; oeste de Minas/Sudeste e 
Paraná/Sul) e promover o encontro delas para, juntas, isolarem um 
novo espaço. 

Um parágrafo semelhante também acompanha a obra Horizonte de ferro (2014). O 

rastro, aqui, adquire formato de imagem técnica audiovisual. São registradas as 

dinâmicas enredadas no trem de passageiros da Estrada de Ferro Carajás, que liga 

o sudeste do Pará ao litoral do Maranhão. A ferrovia é usada pela Vale, empresa 

que possui concessão para explorar o solo na Floresta Nacional de Carajás, onde 

está a maior mina de minério de ferro a céu aberto do mundo. 

Enquanto Território aborda a posse da terra por meio da delimitação de fronteiras, 

Horizonte de ferro o faz por meio da estruturação de um percurso. Ambas se 

complementam na ilustração dos modos como os recursos da região estão atrelados 

a uma lógica perversa, que promove concentração de renda a um custo social e 

ambiental elevado (a Estrada de Ferro Carajás passa inclusive por reservas 

indígenas), marginalizando populações inteiras. Ambas as obras também testificam 

o interesse conceitual de Marcone Moreira pelo trânsito humano e por suas 

condições geopolíticas e econômicas. 

De 2013, Ausente presença (Figura 5) é um díptico fotográfico que mostra, em um 

cenário lamacento, dois pés modelados em argila e a pegada de outros pés gravada 

sobre eles, ao lado da placa fúnebre com o nome dos dezenove camponeses mortos 

(oficialmente admitidos) no episódio do Massacre de Eldorado dos Carajás. 

 
Figura 5: Ausente presença, Marcone Moreira, Marabá, 2013. 
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Fonte: fotografia de Gil Vieira Costa. 
 

A questão fundiária surge não apenas em uma reflexão sobre a posse de terras na 

região, mas a partir de um dos maiores símbolos da violência resultante desses 

conflitos. Mais que em qualquer obra de Marcone Moreira na exposição, aqui 

tínhamos a figuração explícita do elemento humano que estava apenas insinuado na 

maior parte de sua produção: os pés modelados com realismo, as pegadas 

enquanto índices e o registro nominal dos dezenove mortos, são todos elementos 

que evocam a presença de indivíduos reais envolvidos na questão fundiária, e 

contribuem para pensarmos nas consequências efetivas desta sobre suas vidas. 

Em 330 (ou sobre uma única viagem), da dupla Camila Fialho e José Viana, a 

dimensão indicial também está relacionada ao material (ferro) e ao seu trajeto até se 

tornar obra. Mas essa dimensão é bem menos explícita que em Marcone Moreira. O 

ferro, aqui, é um indício que aponta para um amplo processo econômico e social 

investigado pelos artistas. 

Ao se aproximar dos blocos de ferro, o espectador podia observar as diferenças 

existentes entre eles: tão cópias quanto únicos, deixando entrever a precariedade de 

seu processo de fabricação. O fato causava estranhamento, afinal, um 

paralelepípedo de mais de um quilo de ferro não parece executável por meio de 

processos artesanais. De fato, as imperfeições dos blocos decorrem de um processo 

que poderia muito bem ser qualificado como pré-industrial. Em metalúrgicas na 

cidade de Belém, sem os devidos equipamentos e procedimentos de segurança, o 

ferro foi derretido e as peças fundidas e esmerilhadas, com uma rusticidade nada 

habitual aos parques industriais. 330 talvez sirva de alegoria às muitas 

temporalidades que se chocam na Amazônia: o tempo geológico da serra, o tempo 

pré-moderno dos fornos e forjas para metalurgia, o tempo moderno da 

industrialização extensiva, e a contemporaneidade que os fricciona. 

O número 330 foi pensado pelos artistas como uma “palavra-matéria”, o que nos 

leva a imaginar os blocos de ferro como suporte e, ao mesmo tempo, texto. A 

tautologia entre título, inscrição em relevo e quantidade de paralelepípedos não é 

gratuita. 330 é o número de vagões de um dos trens da Vale, que trafega na mesma 

ferrovia registrada em Horizonte de ferro, de Marcone Moreira. Este seria um dos 
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maiores trens de carga em atividade no mundo. A “única viagem” que o título da 

obra/exposição traz talvez fale dessa ida sem volta, das riquezas que migram sem 

retorno, enquanto matéria-prima barata destinada à exportação. 

Um aspecto importante do processo de 330 é a inversão do trajeto geralmente feito 

pelas matérias-primas na estrutura de colonialidade da Amazônia. Por um inusitado 

acaso, Camila Fialho e José Viana acabaram comprando ferro gusa de São Paulo, 

ao não encontrá-lo disponível para venda na região de Carajás. O processo de 

industrialização desse ferro, convertido em bem de consumo (obra de arte), se deu 

em Belém, em metalúrgicas de atuação semi-artesanal, cuja precariedade se 

manifesta na rusticidade das peças resultantes. Das metalúrgicas em Belém os 

paralelepípedos de ferro retornam a São Paulo, para serem exibidos pelo circuito de 

elevado capital simbólico que financiou a realização do projeto. 

Há, aí, uma ironia sutil e não premeditada. Qual o lugar da Amazônia na 

problemática modernidade brasileira? Um lugar que ainda remonta à violenta 

anexação da colônia portuguesa do Grão-Pará ao nascente império do Brasil, na 

década de 1820. Pensemos no papel de fornecedora de matéria-prima barata 

destinado à Amazônia pelas políticas econômicas brasileiras, assim como no papel 

de São Paulo como principal centro de modernização industrial nacional. O ato de 

importar matéria-prima do sudeste do país, beneficiá-la em Belém e devolvê-la a 

São Paulo como um bem de consumo refinado parece configurar uma nova relação 

entre as regiões brasileiras, suplantando (e denunciando) a estrutura habitual de 

colonialidade. A arte é, ainda, um dos palcos para o exercício da utopia. 

4. O limiar entre estética e política na arte contemporânea 
Ao observarmos as relações entre as obras de Antônio Botelho, Marcone Moreira e 

do duo Raio Verde, algumas características comuns podem ser percebidas e 

colocadas em debate. Em primeiro lugar, a questão da Amazônia como tema: se a 

menos de trinta anos grande parte da produção artística (sobretudo local) que se 

debruçou sobre o assunto usou de signos estereotipados ou gerais, hoje se nota que 

os artistas recorrem a questões concretas do local, pensando a região a partir de 

perspectivas sociais e históricas menos idealizadas ou generalizantes. Os novos 

rumos percorridos por Marcone Moreira, por exemplo, tornam esse contraste visível 

mesmo no conjunto de obras de um único artista. Também vale ressaltar a 
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visibilidade dada a essas outras amazônias, impuras e conturbadas, calcadas em 

grandes fluxos migratórios e implicadas nas muitas consequências dos grandes 

projetos de ocupação e exploração da região. 

A busca por referenciais da realidade amazônica leva também, ao que parece, a 

uma maior intenção discursiva, que pode fazer das obras “textos” que apontam para 

episódios e dinâmicas bastante tangíveis. Por outro lado, a dimensão política nem 

sempre se sobrepõe à dimensão estética – ainda se vê muito vivo o debate sobre a 

autonomia da arte em relação a seu aspecto narrativo, assim como a discussão a 

respeito de forma e conteúdo. Em certas obras, ainda que haja a intenção política 

como pano de fundo, o aspecto primordial é estético, pois o discurso permanece 

submerso para o espectador comum, privado de informações específicas sobre tais 

produções. Esse pode ser o caso de Visualidade ambulante, entre outras propostas 

de Marcone Moreira que fazem do objeto sensível o principal mediador para a 

experiência do público com a obra. 

Horizonte de ferro e Território já configuram outro tipo de relação entre a dimensão 

estética e a dimensão política, assim como 330 do coletivo Raio Verde, e As faces 

do Araguaia de Antônio Botelho – relação de equilíbrio ou tensão entre tais 

dimensões, ou, ainda, a experiência da tradução e permuta entre as mesmas. A 

expografia parece privilegiar ambas como mediadoras entre obra e público: tanto a 

esteticidade dos objetos quanto a discursividade dos apêndices textuais que lhes 

servem de suporte. É claro que nessas obras há inúmeros signos, em sua 

configuração mesma, que apontam para um “fora” vinculado à realidade amazônica 

– mas é pertinente indagar se não é somente por meio dos textos escritos que 

acompanham esses trabalhos que o espectador comum terá, de fato, acesso aos 

discursos submersos. 

A obra de Marcone Moreira, na exposição, que possivelmente melhor alcança 

equilíbrio entre o caráter estético e o político, potencializando ambos, é Ausente 

presença. A placa-memorial fotografada pode ser equiparada aos rastros materiais 

usados pelo artista, mas aqui temos a apropriação de um rastro simbólico, uma 

imagem-vestígio que articula simultaneamente referências estéticas e textuais de 

uma situação concreta. A placa-memorial é um rastro capaz de narrar sua história, 

de vincular a obra de Marcone Moreira a um discurso sobre a Amazônia (no caso, 
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sobre o Massacre) de uma maneira pouco provável para os fragmentos de 

embarcações, carrocerias ou porteiras. Justaposta a ela, a fotografia dos pés 

modelados acrescenta sofisticação poética e conceitual ao díptico, provocando o 

espectador a interrogar seus significados. Em meio à lama, os pés-de-barro estão 

visivelmente pisados, esmagados por outros pés ausentes. 

Do rastro do uso humano na materialidade dos objetos ao rastro enquanto imagem 

apropriada, os vestígios na obra de Marcone Moreira apontam sempre para um 

Outro implicado em suas obras. Aqui talvez tenhamos um ponto crítico: a relação 

com esse Outro (geralmente amazônico), sujeito criador dessas visualidades 

suburbanas já tão investigadas por artistas paraenses (cujo nome mais conhecido 

talvez seja Emmanuel Nassar). A complexidade da relação se delineia ao 

pensarmos nas atitudes do campo artístico institucionalizado diante de tais culturas 

visuais, com tendências constantes para a exotização e a fetichização desse sujeito 

amazônico (que é um Outro tanto na relação Norte-Sul do país quanto na relação 

Arte-Sociedade). Discorrer sobre a Amazônia por meio da arte contemporânea, 

então, é também correr o risco de contribuir para a fabricação de uma “fantasia 

primitivista” (FOSTER, 2014: 161) na relação com o campo artístico. 

No caso de 330, do duo Raio Verde, também é nítido o comprometimento político 

com as questões da sociedade na Amazônia. Porém, como em Horizonte de ferro e 

Território, para acessar esta dimensão da obra era necessário recorrer aos textos 

impressos que acompanhavam a exposição. Em 330 havia a apresentação 

institucional do Paço das Artes, plotada na parede, e as reflexões registradas na 

conversa entre os autores da obra e a crítica de arte Thais Rivitti, em texto impresso 

e plastificado em quatro páginas tamanho A4, disponíveis ao público igualmente na 

entrada do espaço expositivo. Outras informações também foram apresentadas 

pelos artistas em comunicação paralela, fornecendo dados que aprofundavam a 

compreensão da exposição e que não estavam disponíveis nela mesma. 

Dos artistas, a exposição Registro do Presente oferece um contraponto interessante 

a 330, realizada no Espaço Cultural Casa das Onze Janelas (Belém) em 2015, 

desdobramento da obra S11D (ou projeto para salvaguardar pedras) de 2014. 

Ambas (S11D e 330) surgiram a partir de processos extremamente complexos que, 

curiosamente, foram apenas parcialmente evidenciados por meio de apêndices 
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escritos nas respectivas exposições. Apenas em Registro do Presente o processo e 

contexto aos quais S11D se vinculava ganharam relevância, ao se tornarem 

mediados por um conjunto de informações em diversos suportes (publicação 

impressa, site, fotografias, audiovisual, escrita). Enquanto instalação, 330 é mais 

refinada que S11D (constituída por um conjunto de pedras advindas da Floresta 

Nacional de Carajás, cuja concessão de exploração pertence à Vale). Sua dimensão 

poética e sensível independe de informações externas para despertar interesse 

estético – mas parece incapaz de articular um discurso político à obra. Como na 

relação S11D / Registro do Presente, talvez falte a 330 um desdobramento capaz de 

melhor visibilizar esse aspecto processual, contextual e submerso que dá força à 

obra e lhe insere no debate sobre a Amazônia – especulando que seja essa uma 

das intenções de Camila Fialho e José Viana. 

Em As faces do Araguaia, de Antônio Botelho, o recurso aos textos escritos adquiriu 

outras características. Como vimos, Botelho recorre a uma ação colaborativa, 

integrando em sua obra textos de outros autores: plotagem de textos críticos; 

narrativas biográficas impressas em múltiplos para distribuição ao público; exibição 

de trechos de filmes documentários sobre o assunto. O discurso sobre a guerrilha e 

sobre a Amazônia ganha um aspecto mais poético que explicativo, mais hipertextual 

que linear. 

Sabe-se que as táticas militares incluíam submeter camponeses da região a torturas 

(para obter informações) e trabalhos forçados (como servir de mateiro). Após o 

período de confronto, as Forças Armadas passaram a articular o apagamento dos 

vestígios da guerrilha, inclusive extraviando restos mortais exumados, para impedir 

sua localização e identificação. Ao promover o desvelamento dessas memórias, em 

suas articulações coletivas, As faces do Araguaia usa a hipertextualidade como 

estratégia de rememoração pública. 

Para além d 

A produção de Antônio Botelho, Marcone Moreira e do duo Raio Verde tem a 

similaridade de se querer política sem abandonar a especificidade estética da arte, 

julgando pertinente atuar politicamente no mundo permanecendo dentro da esfera 

de relativa autonomia do campo artístico. Parece haver um desafio comum a toda 
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essa produção, o desafio de visibilizar o contexto a que as obras se vinculam por 

meio da potencialidade do estético nos vários meios e suportes disponíveis. 

Visibilizar o contexto é optar por configurações discursivas, mas é necessário evitar 

que as expografias da arte contemporânea se tornem cada vez mais dependentes 

de grandes quantidades de texto escrito. Os diversos formatos de publicações, 

impressas ou eletrônicas, ocupam o lugar de veículo da escrita descritiva de maneira 

mais confortável que as exposições. É necessário pensar a condição multimidiática 

desse tipo de produção artística: sua possibilidade de veicular informação em textos 

visuais, sonoros etc., de apuro estético e conceitual, como parte integrante das 

obras e não como um apêndice de menor importância. 

A condição multimidiática nos leva a pensar também na condição hipertextual dessa 
produção artística contemporânea, cuja eficácia discursiva parece estar atrelada à 
capacidade de estabelecer vínculos entre a obra e os diversos textos (para além da 
escrita) aos quais ela se refere. Se há ainda a preocupação formal, que 
positivamente nos lega obras como as aqui analisadas e faz com que se 
investiguem as especificidades do artístico-estético, é preciso que haja cada vez 
mais uma preocupação textual, que ao pensar a obra também como texto (e não 
somente como objeto estético) busca elaborar estratégias discursivas suficientes 
para dar acesso à conjuntura a que a mesma se refere.  
 
 
Notas 

                                                           
1
 Esse trabalho é também um desdobramento das ideias organizadas no artigo Fabricar a memória do massacre: 

imagens da violência na arte contemporânea, inédito. 
2
 O governo brasileiro tomou conhecimento do foco de resistência no começo dos anos 1970. De 1972 a 1975, 

as Forças Armadas promoveram três campanhas para destruir o foco guerrilheiro na região do Rio Araguaia. 
Estima-se que tenham atuado na área menos de uma centena de guerrilheiros – geralmente estudantes 
universitários e profissionais liberais – e cerca de cinco mil militares. A maior parte dos guerrilheiros foi morta ou 
está desaparecida. 
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