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RESUMO 
Partindo da crítica à epistemologia ocidental hegemônica sustentada por teóricos como 
Boaventura de Sousa Santos e Walter Mignolo, propomos investigar como as práticas 
conceitualistas da América Latina desenvolvidas a partir da década de 1960, dentre elas as 
performances e instalações de Maía Teresa Hincapié, Cecilia Vicuña e Rosângela Rennó, 
promoveriam deslocamentos importantes nessa concepção moderna/colonial, apostando na 
memória e na experimentação de outras temporalidades como ferramentas potentes para 
contribuir com a construção de outras perspectivas e epistemologias descoloniais capazes 
de promover transformações culturais, históricas, sociais, éticas e políticas. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
Conceitualismos do Sul; América Latina; Decolonialidade; Política; Epistemologia.  
 
 
RESUMEN  
A partir de la crítica a la epistemología occidental hegemónica sostenida por teóricos como 
Boaventura de Sousa Santos y Walter Mignolo, proponemos investigar cómo las prácticas 
conceptuales de América Latina desarrolladas a partir de la década de 1960, entre ellas las 
performances e instalaciones de María Teresa Hincapié, Cecilia Vicuña y Rosângela Rennó, 
promoverían desplazamientos importantes en esa concepción moderna / colonial, apostando 
en la memoria y en la experimentación de otras temporalidades como herramientas potentes 
para contribuir con la construcción de otras perspectivas y epistemologías decoloniales 
capaces de promover transformaciones culturales, históricas, sociales, éticas y políticas. 
 
PALAVRAS CLAVE  
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Um professor muito querido costumava dizer em suas aulas que “memória é o que 

faz a experiência durar” (LUCERO, algum lugar do passado). Pensando essa 

duração como elaboração, transformação que se dá no tempo, destacamos a 

importância da memória para expandir o presente¹, evitando o desperdício de 

experiência apontado por Boaventura de Sousa Santos (2002) como um dos 

problemas vinculados ao conhecimento hegemônico, “tanto filosófico quanto 

científico, produzido no Ocidente nos últimos [mais de] duzentos anos” (SANTOS, 

2002, p. 240). 

O desperdício de que Boaventura fala estaria vinculado ao escamoteamento de uma 

riqueza social invisibilizada pelos procedimentos ocidentais da  tradição científica e 

filosófica, pois “a experiência social em todo o mundo é muito mais ampla e variada 

do que o que a tradição científica ou filosófica ocidental conhece e considera 

importante” (SANTOS, 2002, p. 238). 

Walter Benjamim, em suas Teses sobre História (1987), constata que as narrativas 

oficiais contam com a empatia que o narrador estabelece com o vencedor. Diz da 

necessidade de se escovar a história a contrapelo, buscando evidenciar aspectos 

que tenderiam a ser desconsiderados no processo de construção histórico. Dar 

visibilidade aos acontecimentos que potencialmente deslocariam essas narrativas de 

sua centralidade hegemônica, colocando sobre suspeita a legitimidade de um 

pensamento que se pretende unívoco e neutro é fundamental para que possamos 

compreender os procedimentos da colonialidade do poder associados à 

epistemologia dominante, criando condição de possibilidade para a valorização de 

um pensamento que se dá na fronteira². 

A dinâmica de produção do conhecimento considerado hegemônico colocaria em 

operação uma estratégia de silenciamento na qual as vozes que expressam 

experiências a partir de lugares de fala deslocados daqueles constituídos nos eixos 

que se pretendem centrais para a produção de uma epistemologia racional não 

encontrariam legitimidade para sustentar a multiplicidade de perspectivas que se 

relacionam com seus contextos. Esses discursos seriam então atrelados a uma 

forma de concepção que os objetifica e os considera exterior aos processos 

hegemônicos e, portanto, não teriam a potência de afetar os modos instituídos na 
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construção dessa hegemonia. 

A forma com a qual a História da Arte é construída e ensinada nas escolas e 

universidades parece que nem sempre consegue escapar dessa dinâmica apontada 

por Santos e Benjamin, uma vez que dedica a maior parte de seus programas às 

produções europeias e norte-americanas. Assim, não sobra muito espaço para os 

trabalhos artísticos que se dariam fora desses centros hegemônicos e, quando há 

oportunidade de se tratar dessas manifestações, a abordagem que se dá é 

geralmente orientada a partir das referências advindas desses centros, como se as 

produções que ocorreram e ocorrem nos outros diversos contextos fossem apenas 

desdobramentos deles.  

Destacamos esse movimento junto ao que Walter Mignolo e outros teóricos, como 

Aníbal Quijano, consideraram a respeito do eurocentrismo. De acordo com Mignolo, 

“Eurocentrismo não dá nome a um local geográfico, mas à hegemonia de uma forma 

de pensar fundamentada no grego e no latim e nas seis línguas européias e 

imperiais da modernidade [inglês, francês e alemão após o Iluminismo; e italiano, 

espanhol e português durante o Renascimento]; ou seja, modernidade/ 

colonialidade” (MIGNOLO, 2008, p. 301). Essa ligação intrínseca que teóricos como 

Mignolo traçaram entre a modernidade e a colonialidade surge do estudo de um  

[...] momento crucial na construção do imaginário do sistema-mundo 
moderno (isto é, o momento da emergência de um novo circuito 
comercial e financeiro que vincula o Mediterrâneo com o Atlântico) 
submetendo-o, simultaneamente, à consideração não só da 
interioridade da sua formação e expansão, como também da 
exterioridade de suas márgens. Assumia, com Quijano e Wallerstein 
(1992) e Dussel ([1992] 1995; 1998a), que o momento específico que 
estava analisando marcou, ao mesmo tempo, a emergência de um 
novo sistema-mundo, assim como o início da 
modernidade/colonialidade (MIGNOLO, 2003, p. 111). 

A presença dessa problemática ficaria evidente ao percebermos como alguns 

estudos que se interessam pelas práticas artísticas desenvolvidas na América Latina 

ainda são norteados pelas produções presentes nos contextos europeu e norte-

americano. A compreensão daquelas práticas como derivadas dessas aponta para 

uma maneira empobrecida e neutralizadora de lidar com os efeitos críticos de uma 

produção marcadamente política, como é o caso das produções conceitualistas 
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latino-americanas. Daí a importância de compor com teóricos como Mari Carmen 

Ramírez e Luis Camnitzer, dentre outros, para quem as produções conceitualistas 

latino-americanas desenvolveriam práticas artísticas intima e intensamente ligadas a 

uma abordagem política voltada para as singularidades de seus próprios contextos 

(RAMIREZ, 2001; 2007; CAMNITZER, 2012). A valorização do viés político dessas 

práticas pode ser potente para pensarmos como elas acionam fatores capazes de 

interferir nos processos de transformação do campo simbólico implicado em nossas 

formas de perceber e agir sobre o mundo. 

Muitas produções artísticas desenvolvidas a partir dos anos de 1960 apresentaram 

questões que tornaram necessária a elaboração de outros critérios em relação 

àqueles aplicados até então à arte moderna. Podemos situar as produções 

conceituais nesse panorama compreendendo-as, com a historiadora e curadora 

Cristina Freire, dentro dessas proposições que deslocam as instituições e valores 

modernos e promovem uma série de contestações nas quais temos, “em vez da 

permanência, a transitoriedade; a unicidade se esvai frente à reprodutibilidade; 

contra a autonomia, a contextualização; a autoria se esfacela frente às poéticas da 

apropriação [...]” (FREIRE, 2006, p 8-9). 

Seria preciso problematizar a historiografia corrente e seus efeitos, levando em 

conta o aparato ideológico que daria suporte para que essas leituras correntes 

sejam recebidas tão naturalmente, como se o estabelecimento dessa maneira de 

operar sobre o estudo em questão fosse sempre a mais viável.  Acreditamos que um 

primeiro passo possível poderia se dar na avaliação de como esses processos se 

dão em nós, reconhecendo a auto-crítica como um caminho necessário para a 

construção de uma outra perspectiva. De acordo com Walter Mignolo, “a opção 

descolonial significa, entre outras coisas, aprender a desaprender [...], já que nossos 

(um vasto número de pessoas ao redor do planeta) cérebros tinham sido 

programados pela razão imperial/ colonial” (MIGNOLO, 2008, p. 290). Nesse 

processo, é oportuno também denunciar os limites do suporte de expressão, como 

esse trabalho do artista argentino Horácio Zabala (1943, - ) explicita muito bem. 
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Horacio Zabala. Este papel es un cárcel, 1972. 

Portanto, é urgente reconhecer os processos de colonização presentes em nossa 

forma de ver o mundo e de (re)produzir conhecimento para que possamos afirmar 

outros modos de funcionamento. Nesse embate, se faz necessário estabelecer a 

importância da construção de significados e práticas que afetam e transformam  o 

âmbito social. Ao refletir acerca da cultura e da política nos movimentos sociais da 

América Latina, Sônia Alvarez, Evalia Dagnino e Arturo Escobar percebem que 

“Um dos aspectos mais úteis da compreensão pós-estruturalista da 
cultura na antropologia é sua insistência na análise da produção e da 
significação de significados e práticas, como aspectos simultâneos e 
inexoravelmente ligados da realidade social” (ALVAREZ, DAGNINO 
e ESCOBAR, 2000, p. 19). 

Cultura, nesse sentido, pode ser compreendida como “o conjunto de práticas 

materiais que constituem significados, valores e subjetividades” (JORDAN E 

WEEDON 1995, p. 8 apud ALVAREZ, DAGNINO e ESCOBAR, 2000, p. 18). Assim, 

[...] nos estudos culturais... a cultura é entendida ao mesmo tempo 
como um modo de vida – abrangendo ideias, atitudes, linguagens, 
práticas, instituições e estruturas de poder – e como uma ampla 
gama de práticas culturais: formas artísticas, textos, cânones, 
arquitetura, mercadorias de produção em massa e assim por diante 
(NELSON, TREICHLER, GROSSBERG, 1992, p. 5 apud ALVAREZ, 
DAGNINO e ESCOBAR, 2000, p. 18). 

De acordo com esses autores, a cultura é política “porque os significados são 

constitutivos dos processos que, implícita ou explicitamente, buscam redefinir o 

poder social” (ALVAREZ, DAGNINO e ESCOBAR, 2000, p. 25). Ou seja, quando 

essas práticas, formas artísticas, publicações, e etc. apresentam concepções 

diferentes daquilo que se compreende correntemente por “mulher, natureza, raça, 
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economia, democracia ou cidadania”, desestabilizando “os significados culturais 

dominantes, os movimentos põem em ação uma política cultural” (ALVAREZ, 

DAGNINO e ESCOBAR, 2000, p. 25). 

As produções conceitualistas presentes na América Latina também colocam em 

movimento questões potencialmente políticas, funcionando muitas vezes como 

ferramenta de transformação que não se esgota no campo da arte, mas provoca e 

intervém amplamente na vida. Nesse sentido, as iniciativas artísticas se aproximam 

muito dos movimentos sociais. Para Alvarez, Dagnino e Escobar, esses movimentos 

colocariam em funcionamento políticas culturais potentes na intervenção em debates 

públicos, por exemplo, e com isso elas  

[...] tentam dar novo significado às interpretações culturais 
dominantes da política, ou desafiam práticas políticas estabelecidas. 
George Yúdice, David Slater e Gustavo Lins Ribeiro, por exemplo, 
chamam nossa atenção para a „habilidosa guerra de guerrilhas na 
mídia‟ desencadeada pelos zapatistas no combate ao neoliberalismo 
e na promoção da democratização no México. Sônia Alvarez enfatiza 
que as batalhas políticas travadas pelas feministas latino-americanas 
que em anos recentes penetraram no Estado ou no stablisment do 
desenvolvimento internacional devem ser entendidas também como 
lutas para dar um novo significado a noções predominantes de 
cidadania, desenvolvimento e democracia (ALVAREZ, DAGNINO e 
ESCOBAR, 2000, p. 23-24). 

O processo de criação das performances de María Teresa Hincapié (1956, 2008) se 

dá na superação da dicotomia teoria/prática. Em Peregrinos (2005), a artista realiza 

uma caminhada de 21 dias a San Agustin, um centro cerimonial indígena localizado 

no sul da Colômbia, seguida por participantes que compartilharam com ela esse 

exercício de presença ao experimentar outra temporalidade. Constanza Ramírez 

Molano afirma que a artista insiste “na ideia de que fazendo é como melhor se 

aprende e não encontra sentido em estudar a teoria por si, é a prática enriquecida 

com suas investigações que melhora sua experiência” (MOLANO, 2006, p. 176). 

Acerca de uma dessas investigações, Hincapié relata o que encontrou ao pesquisar 

sobre filósofos que desenvolveram o tema da multiplicidade e da unidade: 

Minha busca se estendeu até os livros que me permitiram 
compreender o pensamento ocidental que é todo fragmentado para 
ver como eu podia uni-lo, e eu gostava muito dessa busca da 
unidade porque de alguma maneira tudo o que foi a antropologia 
teatral estava baseada nas técnicas orientais de atuação que se 
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relacionavam com aquela (HINCAPIÉ apud MOLANO, 2006, p. 175-
176). 

 

María Teresa Hincapié. Peregrinos, Bogotá, 2005. 

A partir do projeto de unir essa multiplicidade, de colocá-la compartilhando uma 

relação contemporânea horizontal, sem que se estabeleçam instâncias 

hierarquicamente distantes umas das outras, Hincapié parece ter compreendido um 

aspecto muito interessante do pensamento ocidental, que Boaventura de Sousa 

Santos soube explanar muito bem: 

Como Karl Jaspers e outros mostraram, o Ocidente constituiu-se 
como parte trânsfuga de uma matriz fundadora – o Oriente (Jaspers, 
1951, 1976; Marramao, 1995:160). Esta matriz fundadora é 
verdadeiramente totalizante porque abrange uma multiplicidade de 
mundos (terrenos e extraterrenos) e uma multiplicidade de tempos 
(passados, presentes, futuros, cíclicos, lineares, simultâneos). Como 
tal, não tem de reivindicar a totalidade, nem de subordinar a si as 
partes que a constituem. É uma matriz anti-dicotômica porque não 
tem de controlar nem policiar limites. Pelo contrário, o Ocidente, 
consciente da sua excentricidade relativamente a essa matriz, 
recupera dela apenas o que pode favorecer a expansão do 
capitalismo. Assim, a multiplicidade de mundos é reduzida ao mundo 
terreno e a multiplicidade de tempos é reduzida ao tempo linear 
(SANTOS, 2002, p. 243). 

Muitos dos trabalhos conceitualistas latino-americanos contribuem para uma prática 

coletiva sensível às afetações postas em jogo, fazendo emergir uma dimensão da 

experiência na qual o papel da memória e a experimentação de outras 

temporalidades tornam-se imprescindíveis para que se perceba as relações de 

poder implicadas na construção dos discursos hegemônicos, deslocando o efeito de 

verdade que eles provocariam. 
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Nesse sentido, surgiram trabalhos importantes para pensar e deslocar esses fatores 

já tão naturalizados no material vinculado pela imprensa. É o caso de Tucumán Arde 

(1968), que surgiu na atmosfera ditatorial do regime autoritário do general Onganía, 

na Argentina, e de Arte de los medios de communicación ou Happening para un 

Jabalí difunto (1966), de Eduardo Costa, Raúl Escari e Roberto Jacoby, que também 

se desenvolveu nesse contexto.  

A Respeito de Tucumán Arde, Camnitzer avalia que, nesse projeto, a motivação do 

coletivo de artistas envolvidos passava pela necessidade de produção de uma 

cultura subversiva paralela à cultura oficial, na qual o governo se esforçava para 

encobrir a insustentável e calamitosa situação da província de Tucumán (2012, p. 

89). Nesse trabalho, fica evidente a forma com a qual as narrativas oficiais 

escamoteiam as informações que poderiam trazer problemas para a manutenção de 

uma ordem estabelecida, principalmente em contextos ditatoriais. Em Tucumán Arde 

são vinculadas informações de uma maneira potente para convocar a atenção e a 

intervenção para esse contexto, que reverberam ainda hoje, ativando em nossas 

memórias uma dimensão do passado que ainda parece vigorar. Para constatá-lo, 

basta pensar na parcialidade presente na condução com a qual a mídia de massa 

ainda opera. 

Em Happening para un Jabalí difunto temos um procedimento no qual intelectuais 

argentinos conhecidos foram fotografados “enquanto realizavam tarefas assinadas 

ou autoassinadas (podiam sugerir uma atividade para um happening hipotético) e 

logo combinaram tudo em um evento unificado” que, apesar dos registros e 

publicações em periódicos, não teria de fato ocorrido (CAMNITZER, 2012, p. 230-

231).  
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Eduardo Costa, Raúl Escari e Roberto Jacoby. Arte de los medios de communicación, Happening 
para un Jabalí difunto, 1966. 

Trabalhos de concepção e realização coletivas como esses operariam, então, 

questionando a presumida neutralidade e veracidade do material vinculado nos 

meios de comunicação de massa, disputando a produção de sentido com eles. 

Acerca desse debate que viabiliza e valoriza as lutas para dar um novo significado a 

noções predominantes de cidadania, desenvolvimento e democracia, Alvarez, 

Dagnino e Escobar afirmam que 

Jean Franco (1998) defende posição semelhante ao sublinhar que o 
feminismo deveria ser descrito como “uma posição (não-exclusiva 
das mulheres) que desestabiliza tanto o fundamentalismo como as 
novas estruturas opressivas que estão surgindo com o capitalismo 
tardio”, e que a confrontação do feminismo com essas estruturas 
“envolve mais urgentemente do que nunca a luta pelo poder 
interpretativo” (ALVAREZ, DAGNINO e ESCOBAR, 2000, p. 23-24). 

Para Ramirez, nisto consiste o aspecto mais importante das práticas conceitualistas: 

“a fusão entre arte e política num projeto socioartístico de emancipação” (Ramirez, 

2007, p. 190). A constante ameaça que esses artistas sofreram diante da repressão 

do Estado teria reforçado a dimensão da experiência que mescla arte e vida. Assim, 

cabe falarmos em práticas de resistência, adotando o sentido que a compreende nas 

entranhas do processo de criação. O filósofo Paulo Domenech Oneto propõe que 

nos distanciemos das perspectivas que visam tomar o ato de resistência por “um 

mero ato de estar „contra‟, negando ou se opondo ao que quer que seja” (ONETO, 

2007, p. 202); defende que: 

Ao contrário, e seguindo a própria etimologia do termo, “resistir” 
surge agora como “voltar a ser”, no sentido de estar novamente 
lançado na vida como devir (o prefixo “re” mais o sistere, de raiz 
latina). Resistir seria ainda re-existir ou se projetar para fora 
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novamente (re-ek-sistir), continuar permanentemente a tornar-se o 
que se é. O esforço para se ultrapassar ou se superar que 
caracteriza a vontade de potência nietzschiana, e que aparece como 
vontade de arte na dimensão da criação de algo exterior a nós está, 
por conseguinte, muito longe de se reduzir a um esforço de 
resistência por negação ou oposição. (ONETO, 2007, p. 202). 

 
Dessa maneira, não se pode pensar em resistência sem considerar os processos de 

criação envolvidos nos âmbitos político e subjetivo. Percebemos que as produções 

conceitualistas da América Latina mobilizam um conteúdo político que responde ao 

contexto repressor violento no qual elas são forjadas. O aspecto político está 

presente seja de forma explícita, seja de maneira um pouco menos evidente – 

porém não menos potente, visto que as poéticas de artistas como a chilena Cecilia 

Vicuña (1948, -), por exemplo, operam de maneira importante para pensarmos a 

produção de subjetividade em um mundo cujo modelo neoliberal não poupa esforços 

e estratégias para capturar as formas de vida na tentativa de submetê-las ao seu 

modo de funcionamento. 

Cecilia Vicuña é uma das fundadoras do grupo Artistas por la democracia e, de 

acordo com a pesquisadora chilena Soledad Novoa Donoso, as obras produzidas 

por ela expressariam a “vontade de entender o político a partir de outro registro” 

(DONOSO, 2009, p. 144). Trata-se de trabalhos que “coincidem com a busca e o 

desejo de que o/a espectador/a perceba seu entorno de maneira diferente e entre 

em outro tipo de contato com ele” (DONOSO, 2009, p. 141). Um exemplo da 

produção de Vicuña que consideramos importante para possibilitar e ressaltar uma 

maior conexão com os espectadores é El guante (A luva), de 1966. Nessa 

performance realizada durante um percurso de um transporte público em Santiago, a 

artista procura criar uma situação a partir de cada instante, utilizando fios coloridos. 
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Cecilia Vicuña. El guante. 1966/94. 

 Em uma entrevista concedida em 16 de agosto de 2007, Cecília relata a 

experiência: 

Eu estava no liceu... então decidi que a viagem no ônibus não era uma 
viagem entre dois pontos, mas que era uma viagem. (...) Eu tratava de criar 
uma disciplina de ver; então, cada instante, cada momento era um presente. 
Criava diferentes luvas e com as diferentes luvas, criava situações. (...) a 
ideia fundamental era que a consciência era a obra de arte, então você 
podia estar em qualquer situação e se tinha consciência de que isso era um 
ato de criação, portanto as relações entre você e o ônibus, entre você e as 
pessoas no ônibus, tudo o que acontecia com as crianças, tudo o que 
acontecia na relação com as pessoas, essa relação, esse intercâmbio, era a 
obra. (...) A experiência é indubitavelmente coletiva porque a experiência é 
uma interação, então envolve tudo (...) (VICUÑA apud DONOSO, 2009, p. 
145). 
 

Tanto a escolha dos materiais a serem utilizados quanto os procedimentos de 

Cecilia Vicuña parecem reforçar que seus trabalhos lidam com a experiência como 

fonte de efetuação. Donoso lembra que nos anos de 1966 e 1967 “a artista realiza 

uma série de pequenas intervenções nas praias de Concón utilizando gizes 

coloridos, penas, galhos, linhas, marcas sobre a areia úmida, tudo que poderia ser 

apagado pelo mar, levado pelo vento etc.” (DONOSO, 2009, p. 146). Vicuña passa 

então a adotar o termo “precário” para fazer referência às características de seus 

trabalhos. 
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Rosângela Rennó. Espelho Diário, 2001³. 

A vídeo-instalação Espelho Diário, de Rosângela Rennó (1962, -), teve sua primeira 

apresentação em 2001, na cidade de São Paulo. Foi exibida também em Lisboa em 

2001, no Museu do Chiado, e apresentada dentro da programação do Festival de 

Outono de Paris (França) de 2005. Desde então, passou por várias galerias de arte 

no Brasil e em outros países, ganhando versões em inglês e francês. A 

pesquisadora Sophie Biass-Fabiani narra que 

 
(...) acomodado em frente a uma tela de projeção dupla, colocada em 
ângulo de quase 120º, como se fosse um livro aberto, ou uma agenda que 
se vá folheando ou como um espelho – da outra tela ou de si mesmo – o 
espectador não vê passarem as duas horas de projeção sincronizada em 
loop. O título da video-instalação se refere com ironia ao nome do famoso 
tablóide Daily Mirror e sua crônica de faits divers, pequenos assuntos do 
cotidiano. Durante mais de oito anos, a artista colecionou matérias de 
jornais que diziam respeito a mulheres que levavam o mesmo nome que 
ela, Rosângela (...). Rosângela Rennó pediu a Alícia Duarte Penna – 
escritora que escreve um diário íntimo há mais de vinte anos – que 
redigisse monólogos interiores para cada uma das mulheres e 
posteriormente gravou a si própria em vídeo, apropriando-se e identificando-
se assim com as cento e trinta e três pessoas diferentes, individualizadas 
por uma data inscrita na tela. “A idéia era a de situá-las em uma espécie de 
diário, do 1º de janeiro até o 31 de dezembro, ou seja, algo como a 
condensação de oito anos em um”. Encontram-se ali todas as facetas da 
sociedade: pessoas famosas ou pessoas anônimas, donas de casa, 
deputadas ou sem-teto, mães ou filhas, livres, seqüestradas, presas ou 
mortas; todas elas condenadas a uma certa amnésia por parte da 
sociedade após aquele momento de celebridade passageira. A artista 
procedeu a uma escolha clara ao colocar todas as mulheres no mesmo 
plano (BIASS-FABIANI, 2006, p. 3). 

 
Essa escolha contribuiu para que as diferenças circulassem em um mesmo plano 

horizontal no qual a artista personifica todas as Rosângelas, se permitindo lidar com 
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as imagens e memórias dela e das outras. A pesquisadora Luciara Lourdes Silva de 

Assis conta que as personagens que compõem o diário são as mais variadas e: 

Elas se classificam, principalmente, quanto ao aspecto profissional 
(secretárias, empregadas domésticas, empresárias, jornaleiras, 
delegadas), à condição social ou estado civil (mães, esposas, donas 
de casa, viúvas, namoradas de políticos) e à passagem por alguma 
experiência, na maioria das vezes, traumática (fugitivas, assediadas, 
estupradas, assassinadas, feridas, estranguladas, sequestradas, 
assaltadas). Todas elas são coligidas em apenas uma, chamada 
“Rosângelas”, vivendo os oito anos em um, e as cento e trinta e três 
vidas em uma (ASSIS, 2010, p. 2). 
 

Ao recuperar essas histórias e dar consistência a elas em um trabalho artístico, a 

operação desempenhada por Rennó contribui para um processo de tradução das 

experiências subalternas vivenciadas por uma diversidade de mulheres cujas 

trajetórias acometidas pela violência são correntemente banalizadas e logo após 

silenciadas e esquecidas. Para Biass-Fabiane, os efeitos de espelho são numerosos 

e tem por objetivo favorecer o imbricamento das historias pessoais de todas estas 

Rosângelas. A artista destaca que sua: 

(...) intenção era a de provocar no espectador a sensação de já ter 
visto aquela mulher, daí o motivo das repetições: assim, todas as 
mulheres mortas são vistas no mesmo lugar, vestidas da mesma 
forma. Elas são nove mortas, mas a impressão é de que é sempre a 
mesma que reaparece (RENNÓ apud BIASS-FABIANI, 2006, p. 4). 

 

Em 2008, esse trabalho foi lançado na forma de livro, que constitui um making-em-

off do vídeo. Assis ressalta que o “texto que serve de introito a Espelho Diário já 

começa a revelar o caráter ao mesmo tempo múltiplo e uno da(s) personagem(ns) 

Rosângelas, pela constante alternância entre o singular e o plural gramaticais” 

(ASSIS, 2010, p. 3): 

Rosângelas nasceu por muitos e muitos dias. Não que sua mãe 
fossem várias. – Mãe é uma só, dizia aquelas já crescidas, já um 
tanto melancólicas quanto à sua condição. Sequer seu pai eram 
muitos; ao contrário, era um único na vida de sua única mãe. 
Somente elas era umas: Rosângelas, este conjunto unitário, esta 
dízima periódica, este singular plural (RENNÓ; PENNA, 2008 apud 
ASSIS, 2010, p. 3). 
 

Essa alternância problematizaria a noção de individualidade tradicionalmente 

atrelada ao gênero diarístico, segundo Assis. Assim, a artista abre espaço para a 
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discussão a respeito da produção de subjetividade compreendida como um 

processo no qual a artista “se reinventa e se reescreve na encenação das diferentes 

personagens” (Assis, 2010, p. 3). Para a pesquisadora: 

Por meio dessa tensão unidade/multiplicidade, Espelho Diário 
questiona certa concepção de indivíduo, imbuída de caráter 
totalizante, unívoco e centralizador, originada da crença na 
racionalidade como única forma de estar no mundo e cuja máxima 
expressão é o cogito ergo sum cartesiano (ASSIS, 2010, p. 3). 

Essa estratégia é importante na medida em que busca outras maneiras de pensar o 

eu e o outro fora da hierarquia estabelecida pelo pensamento ocidental, totalizante e 

silenciador de alteridade. Assis desenvolve essa perspectiva em outro trecho: 

Espelho Diário, dessa maneira, coloca em xeque as categorias de 
individualidade, temporalidade, referencialidade, na medida em que 
subverte as premissas básicas do exercício diarístico. Rosângela 
Rennó e Alícia Duarte Pena produzem um diário afinado com a 
contemporaneidade, no qual o eu, pela escrita, configura-se como 
elaboração ficcional de outros eus. O fio que conduz o 
entrecruzamento dessas múltiplas existências é o nome próprio, 
único, singular: Rosângela. Assim, a instalação inscreve-se em uma 
prática de escrita autobiográfica que tende a experimentar-se para 
além dos limites de um eu uniforme e centralizador, abrindo-se à 
possibilidade do outro e constituindo identidades diversas e 
heterogêneas. E o uso do espelho como metáfora constitutiva reitera 
a fragmentação do indivíduo em múltiplas imagens de si mesmo 
(ASSIS, 2010, p. 6). 
 

O debate suscitado por trabalhos como esse de Rennó é potente para que 

possamos ampliar o alcance da nossa já tão frágil democracia. Ao experimentar 

outras construções subjetivas e outras temporalidades, a artista parece convidar 

aqueles que entram em contato com o trabalho a considerar outras formas de 

perceber o mundo, de operar nele, multiplicando assim os territórios nos quais a 

diversidade possa se efetuar, configurando o espaço público. Alvarez, Dagnino e 

Escobar são certeiros ao afirmar que: 

Uma vez que os subalternos têm sido historicamente relegados ao 
estatuto de não-cidadãos na América Latina (...), a multiplicação de 
nossas arenas públicas nas quais a exclusão sócio-cultural, de 
gênero, racial e econômica, e não apenas política, pode ser 
contestada e re-significada, deve ser vista também como parte 
integrante da expansão e aprofundamento da democracia 
(ALVAREZ, DAGNINO e ESCOBAR, 2000, p. 42). 
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Os trabalhos de mulheres e grupos de artistas aqui apresentados favorecem o 

florescimento de uma perspectiva que abre espaço para outra experimentação de si, 

do tempo, da narrativa – fatores que podem sempre ser considerados no plural, 

dando visibilidade à multiplicidade tradicionalmente desconsiderada pela 

epistemologia ocidental.  

Finalmente, porém não de forma definitiva, gostaríamos de pensar as questões 

debatidas nesse ensaio como um exercício por meio do qual possamos questionar, 

expandir e emancipar nossas acepções teórico-práticas, favorecendo a abertura de 

nossa perceptividade para a proliferação de vozes que compõem conosco outras 

formas de produção de subjetividade, de pensamento, de mundo. 

 
 
Notas 
1 “[A sociologia das ausências poderia criar condições para] ampliar o campo das experiências credíveis neste 
mundo e neste tempo e, por essa razão, contribuir para ampliar o mundo e dilatar o presente” (SANTOS, 2002, 
p. 249). 
2
 De acordo com Walter Mignolo, “Pensamento de fronteira ou epistemologia de fronteira é uma das 

consequências e a saída para evitar tanto o fundamentalismo ocidental quanto o não-ocidental” (2008, p. 297).  
³ Essa imagem se refere ao vídeo disponível em: http://www.rosangelarenno.com.br/obras/view/26/1. Acesso em 
15/06/2017. 
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