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RESUMO

Reflexões	 teóricas	 e	 imagens/	 fotografias	 abordam	
nesta pesquisa o complexo território que envolve os 
visitantes e os museus de exposições de arte, no Brasil 
e no exterior. Com base nas metodologias de pesquisa 
em arte (Róldan & Marin-Viadel, 2012), imagens indi-
viduais ou compostas como foto-ensaios são conside- 
radas uma forma de conhecimento e impulsionam o 
estudo	e	a	reflexão.	Além	do	diálogo	entre	as	imagens,	
a experiência vivida e o pensamento de estudiosos de 
diferentes áreas, inclui-se a leveza da poesia e das me-
táforas,	além	de	 reflexões	derivadas	da	arte	contem-
porânea e da história da arte.  São discutidas algumas 
questões acerca da paisagem contemporânea que 
podem	dificultar	o	encontro	do	sujeito	com	a	arte,	tais	
como o excesso, o espetáculo, o consumo, a veloci- 
dade, o turismo, que constituem o que foi nomeado de 
penumbra e alimentam as atitudes dos visitantes su-
jeitos fugidios.  Tanto para o visitante, quanto para a 
pesquisadora,	a	fim	de	desvelar	em	meio	à	penumbra	
e as ambivalências, ao labirinto e ao crepúsculo, há que 
se ter a abertura para a experiência estética, terreno do 
peregrino. Abertura que inspira a pesquisa como uma 
trajetória de peregrinação em busca de compreensão 
da complexidade dos fenômenos e o trabalho poético 
de	captura	das	imagens	-	flagrantes	nas	exposições.	A	
pesquisa de cunho fenomenológico adota como refe- 
rencial	 teórico	 autores	 que	 abordam	 reflexões	 sobre	
a contemporaneidade tais como: Calabrese (1988), 
Bauman (2001); e autores que valorizam a sensi-
bilidade e a experiência, entre eles: Bachelard (1988), 
Dewey(2010),	 Merleau-Ponty(1975),	 Ferreira	 Santos	
(2005), Maffesoli (1998).

Palavras-chaves: arte; museus e exposições de arte; 
fotografia;	poética;	experiência	estética.	

AbSTRACT

Theoretical reflections and images/photographies ap-
proach in this research the complex domain which in-
volves the visitors and art exhibition museums in Brazil 
and abroad. Based on research methodologies in Arts 
(Róldan & Marin-Viadel, 2012), single images or com-
pound as photoshoots are considered a mode of knowl-
edge and foster studies and reflections. Apart from the 
dialogue among images, the experience lived and the 
thought of scholars from different areas, the lightness 
of poetry and metaphors is also included in this work 
as well as reflections from contemporary art and 
Art history. Some issues concerning the contemporary 
scenario which can impede the meeting between the 
individual and art are discussed, such as excess, spectacle, 
consumerism, speed, tourism. These issues constitute 
what was named as penumbra and nourish the attitudes 
of the fugitive subject visitors. There must be both 
for the visitor and the researcher an openness for the 
aesthetical experience, land of the pilgrim, in order to 
unveil penumbra, ambivalence, maze and twilight. This 
openness inspires the research as a path of pilgrimage 
in order to search for the understanding of the complex-
ity of phenomena and the poetic work of capturing the 
images – shots at the exhibitions. This research of phe-
nomenological nature adopts the theoretical framework 
of authors who reflect upon contemporaneity, such as 
Calabrese (1988), Bauman (2001); as well as authors 
who value sensibility and experience, such as Bachelard 
(1988), Dewey(2010), Merleau-Ponty(1975), Ferreira 
Santos (2005), Maffesoli (1998).

Keywords: Art; museums and art exhibitions; 
photography; poetics; aesthetical experience.
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INTRODUÇÃO... 
... ou caminhos que me levam a querer ver aquele que vê.

Aquele que vê

A escultura não é mais eterna 
antes que se derreta por completo 
deito sobre ela olhos ansiosos, cansados, marcados 
pela memória e pelo que está por vir. 
Pés que muito caminham, por momentos paralisam 
 e se recusam a seguir a multidão. 
E na contramão, às vezes é possível a deriva, outro fluxo e tempo 
que nada garantem, apenas se perder e talvez se encontrar 
nas cidades, no metrô, nos muros, nos parques, nas igrejas, 
nos salões de tábua corrida, nos galpões, nos templos,  
ah... nos templos onde algumas das mais antigas musas 
ainda habitam, enquanto suas irmãs mais novas e faceiras nos 
convidam a jogar e se divertem em quebrar as próprias regras.   
Vira e mexe alguma delas sussurra em meus ouvidos: 
Chega mais perto e vê. 
E um dia senti um sopro: “Chega mais perto e vê aquele que vê”.

Rita Demarchi (2013)

Somos levados por um caminho ou construímos um 
caminho? Penso que os dois. Um trabalho diz muito 
de nós, de nossa história e de nossos caminhos com 
seus trechos de feliz acaso, de sedução irresistível, 
de surpresa encantadora, de amargas dúvidas, de 
solidão, de obstáculos e escolhas de todo o tipo, de erros 
e arrependimentos, de companheirismo, de potência 
construtiva; bem como das paradas, por vezes neces- 
sárias, silenciosas, desconstruções doloridas e retomadas.

Especialmente ao leitor que não me conhece, 
permita-me abrir com a citação de dois textos 
escritos por mim e já publicados. “Aquele que vê” - é  
um pequeno texto poético publicado na Revista Trama 
com um foto-ensaio1 (Demarchi, 2013) indica o ponto 
de virada em 2011, quando passei a olhar mais 
cuidadosamente os visitantes dos museus e exposições. 

O segundo é uma narrativa publicada recentemente2 

e	aqui	a	trago	com	poucas	modificações.	Um	tipo	de	
memorando que revela algo sobre quem sou, sobre 
onde estou, sobre meu ofício e a vontade de fazer e 
compartilhar determinadas coisas.

1 DEMARCHI, Rita. Ensaio Visual - Aquele que vê. Revista Trama Interdisciplinar. 
São	Paulo,	v.	4,	n.	1.	2013.	Disponível	em:	<http://editorarevistas.mackenzie.br/
index.php/tint/issue/view/352>.	Acesso	em:	15	de	novembro	de	2014.	

2 DEMARCHI, Rita. Estranhamente bonito.... In: MARTINS, Mirian Celeste (org). 
pensar juntos mediação cultural: [entre]laçando experiências e conceitos. 
São	Paulo:	Terracota	Editora,	2014.	p.	22-24.		
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No começo e sempre, o “estranhamente bonito” 

Em Itu, aos nove anos eu tinha aula de catecismo na Igreja 
Matriz. Gostava, mas eu me lembro que o melhor mesmo era 
o caminho da ida e da volta. Foram várias terças-feiras de 
passeios pelo Museu de Arte Sacra e pelo Museu Republicano.  
Junto de uma colega, às vezes corríamos pelo assoalho 
escorregadio, mas a maior parte das vezes percorríamos 
devagar esses espaços sempre vazios de visitantes e repletos 
de objetos e mistério. Tantas vezes, fui sozinha.  A cada semana, 
escolhia olhar mais atentamente para alguma coisa. Hoje carrego 
a nítida sensação de que, em alguns momentos, compreendia 
que esses espaços também traziam algo de sagrado. 

Lembro-me de ver no Museu de Arte Sacra peças usadas na 
missa, como ostensórios e cálices, e ali eles pareciam tão 
diferentes! E havia as pinturas, mágicas, eu tentava entender 
como se faziam aquelas cores incomuns, esmaecidas. 
A minha pintura preferida era uma de Cristo no horto que 
certa vez me fez chorar, com pena de Jesus tão pensativo e 
solitário, mergulhado naquela penumbra em tons de violeta, 
acompanhado apenas pela luz do luar. 

Museu Republicano, museu histórico, outra história. Ali não 
havia motivos para chorar. Um lindo e enorme casarão com 
azulejos portugueses (eu os achava bonitos, só não entendia 
porque precisavam ser de uma cor só). Ao mesmo tempo 
em que eu gostava da escada que rangia a cada passo, dos 
grandes cômodos e seus móveis austeros, tudo me parecia 
tão perto e tão longe... Sabia que ali, em um passado que eu 
não conseguia mensurar, reuniram-se homens importantes 
que decidiram que o Brasil se tornaria uma república, isso 
eu sabia porque aprendi na escola o que foi a “Convenção 
de Itu”. Por outro lado, tudo aquilo me parecia tão estranha-
mente bonito...

No piso superior havia uma sacada, que se abria para os 
fundos, para um jardim inusitado a meus olhos: sem flores e 
com algumas esculturas de inspiração grega, marcadas pela 
ação do tempo. Esse jardim era inatingível, só podíamos ol-
há-lo de cima. Inatingível também porque me parecia muito, 
muito antigo e tão diferente do quintal de casa e das plantas 
de minha mãe!  Associava a cantiga “O cravo e a rosa” a esse 

lugar. Talvez eu considerasse a atmosfera propícia - o cravo 
e a rosa bem que poderiam ter brigado debaixo daquela 
sacada, naquele jardim. 

Minha amiga e eu, adorávamos deixar nossas assinaturas no 
livro de visitantes. Era gostoso marcar presença, ver minha 
letra naquele caderno tão grande de capa preta, o registro de 
que eu pertencia àquele lugar. Nunca tinha ouvido ninguém 
falar que tivesse visitado os museus e escrito o nome no 
livro, o que me era motivo de um secreto orgulho. 

Ganhei de meus pais uma caixa de lápis de cor de 36 cores 
e além do prazer de usá-los, gostava de arrumá-los de jeitos 
diferentes dentro da caixa, buscando novas harmonias. 
As férias eram deliciosas, com alguns longos dias no sítio 
de minha madrinha, despertados pela música sertaneja no 
rádio. Junto dos primos subíamos a montanha para ver a 
paisagem do alto, tudo mudava lá de cima - um prazer sem 
igual. Entre brincadeiras e o carinho com os animais grandes 
e pequenos, alguns desenhos.  

Nessa época, gostava da ir à escola, mas achava que a vida 
era uma coisa e a escola era outra. As aulas de pintura no 
Colégio do Patrocínio também eram uma outra coisa, onde eu 
aprendi com Irmã Ana Lucia a copiar algumas reproduções 
de paisagens europeias e naturezas-mortas. Essas imagens 
me fascinavam, mas não era fácil, eu nunca havia tinha visto 
neve na vida. Para sempre vou me lembrar do cheiro e das 
tonalidades e nomes das cores nos tubinhos de tinta a óleo, 
mas fazer um Cristo no horto não estava nos meus planos, 
era difícil demais e eu não tinha a imagem...  

Anos mais tarde, D. Carolina Pacheco convidou as alunas do 
curso de Magistério para uma viagem a São Paulo. Visitamos 
a Escola da Vila e a Escola Municipal de Iniciação Artística, 
que me impressionaram bastante. Mas o melhor de tudo é 
que ao final do dia fomos de improviso para a Bienal! 

Tudo tão mais estranho e impactante do que o Museu 
Republicano, da arquitetura às coisas que estavam expostas! 
Da rápida visita, lembro-me da surpresa maior: como se 
poderia fazer arte com longos fios de metal, que formavam 
como que gigantescas madeixas de cabelo penduradas? 
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       D. Carolina não sabia responder, apenas sorriu. A invenção 
e os materiais desses artistas eram diferentes. A atitude de 
minha professora também era diferente. Fui invadida por 
um grande orgulho em estar ali e tinha a certeza irrefutável 
de que, mesmo sem entender, aquilo trazia algo de muito 
relevante. Também não era fácil ou tranquilo, mas de alguma 
forma senti que ali se iniciava uma relação de pertencimento 
e mesmo sem livro de visitantes para assinar, um pacto foi 
selado: comecei a penetrar em um lugar que extrapolava as 
paredes da Bienal e esse lugar começava a penetrar em mim.

Depois de algum tempo perdida em uma em uma estrada 
tortuosa que não era minha, mudei-me para São Paulo, onde 
eu viria a ser mais uma paulistana, como na Estação Sumaré 
de Alex Flemming. Na universidade, encontrei afetuosos e 
valiosos intercessores, que me ajudaram e ajudam a fazer a 
travessia para adentrar em outros campos... 

Em outros momentos e lugares, próximos e distantes foi pos-
sível olhar nos olhos de algumas imagens de Aleijadinho e El 
Greco, ajoelhar-me diante de Tintoretto e dos mosaicos da 
San Marco e sentir a solidão outonal do banco de pedra de Van 
Gogh. Compartilhei a saudade do conterrâneo Almeida Júnior, 
assim como a lágrima contida da menina de rosa de Renoir, 
o desespero da órfã no cemitério de Delacroix, a humanidade 
dos retratados de Lucian Freud. Teria sido diferente se eu não 
tivesse padecido com a pintura de Cristo no Horto antes?

Conheci algumas catedrais, trabalhei em uma Bienal, 
conheci outras Bienais e exposições, que se tornaram 
minhas catedrais. Ainda consigo deitar olhos algo 
inocentes diante do que me parece inaugural e ines-
gotável, assim foi e é com Ianelli, Rembrandt, Corot, 
Klee, Pollock, Fra Angelico, Francis Bacon, Bernini, 
Denise Stoklos, Theatre du Soleil, Pistoletto, Leonil-
son, Lygia Pape, Helena Almeida, Cildo Meireles e os 
apaixonantes Fernando Diniz e Alécio de Andrade e 
muitos outros... Entre tantos valiosos companheiros 
de viagem: os anônimos das iluminuras e vitrais, dos 
azulejos, dos bordados, das pietre dure e mosaicos. 
O inesgotável habita os templos que chamamos de 
museus e em tantos outros lugares: na paisagem a céu 

aberto, na rua, no muro, no cinema, no metrô, nos livros... 
o inesgotável habita em nós. 

Não estou sozinha, tenho vontade de conversar, refletir 
sobre o que me é tão caro e ajudou a tecer o ser que 
sou. Tenho vontade de ver e compreender os outros 
em contato com as obras, de celebrar os encontros 
do qual fazemos parte e que se abrem em infinitas 
experiências singulares entre a interrogação, o padecer, 
a travessia e o encantamento - as experiências estéticas.
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Primeiro eu via sozinha. Depois tive a fortuna de conhe- 
cer companheiros de estrada que me possibilitaram 
ver mais e melhor. Agora, penso que “ver” seja um ato 
despojado e complexo ao mesmo tempo. Em meio às 
ambivalências dedico-me a “ver aquele que vê”, em es-
pecial junto aos “templos” que me são tão caros. Vê-lo, 
tentar compreendê-lo em sua existência e circunstân-
cias, sem tocá-lo, sem dirigir-lhe a palavra; e dele cap-
turar uma imagem. 

A	existência	é	e	não	é	coisa	simples.	Flagrar	o	sujeito	
em sua liberdade e depois recorrer às palavras, que 
somam, mas que de modo algum substituem as ima-
gens,	essas	que	deflagram	o	ardor.		

Longe de uma pretensão irreal de se esgotar o as-
sunto,	proponho-me	a	refletir,	com	imagens	e	palavras	
sobre algo que pode ser singelo e complexo ao mesmo 
tempo: o campo da experiência estética, do encontro 
dos sujeitos com a arte junto a alguns museus e 
exposições de arte no Brasil e no exterior. Singelo 
porque os fenômenos existem, são o que são e é 
desejável ter olhos “inocentes” para eles, de acor-
do com a lição essencial de Merleau-Ponty (1971). 
Complexo, como tudo o que envolve arte e gente, es-
pecialmente nos nossos tempos, como o inspirador  
trabalho	de	Alécio	de	Andrade	e	a	sua	série	de	flagrantes 
de visitantes no Louvre, registrados por décadas (2010).

Almejei adentrar em um campo que considero de difícil 
apreensão, subjetivo e fascinante, em um cenário tão 
caro e prazeroso aos amantes da arte. Porém, o caminho 
é tortuoso e para lá chegar, para iniciar, daremos 
uma boa volta em uma estrada pedregosa. 

Há tempos atrás eu pensava que todo museu, que 
toda exposição de arte e que toda visita teriam validade 
incontestável por si só... mas fui aprendendo que “clare-
za absoluta” não combina com esse universo, com-
posto	por	um	emaranhado	de	mil	fios,	do	fio	de	seda	
ao	arame	 farpado.	Fios	entre	o	que	cabe	em	nossas 

mãos, olhos, corações e corpos, e que perpassam 
pelas amplas construções, instâncias e paisagens 
humanas, que atravessam os tempos, os espaços e 
mais que tudo, atravessam-nos e os atravessamos. 
Emaranhados que nos requisitam uma atitude de travessia. 

Uma experiência especialmente dolorida e carregada 
de tensão me convocou para algumas questões mais 
amplas e áridas que envolvem a relação entre os visi-
tantes dos espaços expositivos e as obras. Em outubro 
de 2011, como atividade de uma das disciplinas do 
programa de pós-graduação, nós, como alunos do 
doutorado, realizamos com uma dupla de professores a 
visita	à	exposição	promovida	pela	Fundação	Bienal	em	
São Paulo: “Em nome dos artistas: arte contemporânea 
na	coleção	Astrup	Fearnley”.	

Na ocasião, fui sobressaltada com a frase de um colega 
do meio acadêmico: “Só tem mulher feia nesse vídeo!” 
(sobre	o	vídeo	Fervor	da	iraniana	Shirin	Neshat).	Outra	
colega andava completamente desligada das obras 
expostas e da discussão, mas teceu comentários de 
que	não	se	poderia	trazer	os	filhos	ali,	pois	havia	obras 
com menção à homossexualidade. Justamente essas 
obras me tocaram muito! Na ocasião, fui tomada por 
pesar diante do que julguei como estreiteza e intolerância 
diante do diferente. Não discuti, recolhi-me em silêncio 
e solidão...  À parte do grande esforço empreendido por 
parte da professora organizadora da visita, o mal estar 
de “o encontro parece ser impossível” e do “por quê?” 
instalou-se em mim.  

Mesmo sem formular com clareza na ocasião, a ex-
periência também fomentou questionamentos acerca 
do sistema de arte. Ao passo que a exposição apresen-
tava obras muito interessantes, a curadoria e o próprio 
serviço educativo pareciam querer destacar o caráter 
milionário e espetacular da coleção norueguesa que 
inclui as “estrelas” Damien Hirst, Matthey Barney, Jeff 
Koons e Cindy Sherman. 
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Para além do incômodo, as questões suscitadas na 
visita indicaram que não é possível ignorar a com-
plexidade das relações entre a arte contemporânea e o 
público	diversificado	e	dos	abismos	que	os	separam	por	
vezes.	Parece	que	nada	pode	garantir	de	fato	um	signifi- 
cativo encontro.  Nesse caminho, dar uma topada em 
uma pedra cujas inscrições eram: “nada é garantido” e 
“tudo é mais complexo do que aparenta ser” levou-me 
a compreender que a potência da obra não leva 
necessariamente à consumação da experiência.

Mesmo que não as tome como assunto principal da 
pesquisa, penso que as complexas questões do sistema 
de arte e do mercado de arte também não podem ser 
ignoradas, elas compõem âmbitos onde são inseridas 
as exposições de arte e, consequentemente afetam os 
sujeitos que por ali transitam.

Com base na experiência própria, compreendo que 
a densidade se faz maior frente à arte da atualidade, 
porém essas complexas questões não se restringem 
ao universo da arte contemporânea. A experiência na 
exposição Em Nome dos artistas veio a somar e dar 
corpo a questões que eu já estava há algum tempo a 
elaborar, vindas de meu ofício de docente, de visitas com 
grupos de alunos universitários e outros grupos e a partir 
de discussões recentes e propostas fomentadas no 
Grupo de Pesquisa em Mediação Cultural: Provocações 
e Contaminações Estéticas do qual participo desde 2003.

Há	vários	fatores	que	podem	dificultar	ou	o	impedir	o	
sujeito de ver de fato, fatores pelos quais somos todos 
mais ou menos afetados. Aspectos relativos à cultura e 
ao modo de vida contemporâneos, tais como: o caráter 
espetacular das exposições, a relação de consumo 
que se estende aos bens culturais, a dispersão, a pres-
sa,	o	olhar	superficial	 “turístico”,	as	dificuldades	frente	
à própria arte seja do passado ou do presente e até 
mesmo a atitude de subestimar o encontro “ao vivo”. 
Fundamento	essas	questões	no	primeiro	capítulo	com	

autores como Bauman (2001), Hall (2005), Baudrillard 
(1991), Calabrese (1988).

Não creio ser exagero levantar que nós, amantes 
da arte, professores, mediadores culturais, temos 
a tendência e o desejo de colocar luzes e realçar os 
aspectos	que	refletem	as	experiências	significativas,	o	
quê “dá certo” e adotar como premissa o fato de que 
as relações entre sujeito-obra são sempre válidas e 
enriquecedoras.	 A	 fim	 de	 refletir	 sobre	 a	 experiência 
estética em museus e e posições, a partir das 
inquietações, vi-me instigada a ampliar o espectro, a 
considerar mais pontos e variáveis da complexa rede, 
marcada também por tensões e ambivalências, que 
constituem uma paisagem nebulosa, sem garantias 
ou certezas.  Nesta pesquisa seria preciso ampliar para 
além do campo onde estão alocados a sensibilidade, 
o maravilhamento, as experiências singulares e poéticas, 
cantos iluminados tão caros a nós.  

Há conexões aqui com alguns pontos desvelados 
em minha pesquisa de mestrado (2003): “Encontros 
sensíveis: experiência de mediação da obra Estação 
Sumaré no metrô de São Paulo”. A busca de um olhar 
mais amplo se fazia necessário naquele momento. Hoje 
noto que, já naquela etapa junto com Mirian Celeste, 
foi essencial chegar ao entendimento de que entre a 
obra pública que se encontra no metrô e os transeuntes 
era estabelecida uma rede de múltiplas variáveis, com 
pontos	muito	diversificados	e	que	envolviam	a	sensi-
bilidade individual, o repertório e a formação cultural, 
e	elementos	anestesiantes	e	conflituosos	da	vida	e	da	
cultura contemporâneas. Carrego muito daquele valioso 
aprendizado para sempre, para o agora.
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Trilhas para o caminho do agora 

O silencioso exercício de fotografar “aquele que vê” teve 
início em 2011, na exposição Mapa Mundi no Museu 
Berardo/Lisboa, quando uma sequência de fotos me re- 
velou a interessantíssima composição entre uma obra 
de Pistoletto (Love Difference Manifesto, 2002) e os seus 
apreciadores.  Ali me deparei com uma bifurcação e 
o caminho escolhido levou a uma história nova e ao 
mesmo tempo integradora com o passado. 

Após muito burilar, penso que as perguntas metodoló- 
gicas que constroem o caminho e o processo aqui 
compartilhados sejam: 

Como “ver aquele que vê”? Como abordar a delicadeza 
do território da experiência estética em exposições de 
arte? Como desvelar os fatores da contemporaneidade 
que	dificultam	o	encontro	e	o	ver	de	fato?	Como	somar	a	
sensibilidade e a construção poética de minhas imagens 
dos	visitantes	à	reflexão	teórica?	

Essas questões sustentam as grandes perguntas do 
trabalho que se constrói em busca de suas respostas:

O que me é possível apreender, compreender e compar- 
tilhar a respeito dos aspectos e possibilidades que 
envolvem o grande campo dos encontros com a arte em 
museus e exposições de arte, que inclui a subjetividade?

Nessa busca, em termos metodológicos, para poder 
“Ver aquele que vê”, haveria que se construir um caminho 
que propiciasse compreender ao menos em parte a 
complexa	paisagem,	alguns	de	seus	fios	e	a	diversidade 
dos sujeitos, entre possibilidades e impossibilidades de 
acontecimentos junto à arte. Um caminho cuja meto- 
dologia também se pautasse na abertura aos fenômenos 
e não fosse totalmente formatada a priori, mas construída 
ao longo do processo.  Uma atitude a abertura para a 
formulação de perguntas, para a subjetividade, a criação 
e o imprevisto, que levasse em conta a experiência, 

o envolvimento e o afeto para com o objeto e seu universo. 
A ideia é de “elaborar um saber ´dionisíaco` que esteja o 
mais próximo possível de seu objeto”, como coloca 
Maffesoli (1998, p.13), há que se “habitar” no objeto, 
ultrapassar a “ciência dura” criticada também por 
Merleau-Ponty (1975, p. 275): “A ciência manipula as 
coisas e renuncia a habitá-las”.   

Para isso, para além da pesquisa teórica, para além 
do ofício de professora e da sobrecarga das tarefas 
e emergências da vida, há anos caminho na continui-
dade da empreitada solitária da infância em busca 
do “estranhamente bonito”. Cultivar minhas próprias 
experiências, conhecer mais profundamente as obras 
expostas, tentar fruir os objetos, espaços, situações e 
companheiros de estrada, de forma a alimentar meu 
repertório e espírito, em busca de uma compreensão 
ao menos um pouco mais ampla e íntima do universo 
da arte, que sabemos ser inesgotável. Visitar exposições, 
esses espaços que me trazem algo de sagrado. Valiosas 
oportunidades que estão próximas, na minha cidade. 
E que também estão distantes. Diversas séries fotográ-
ficas	são	fruto	dessas	experiências	ao	longo	dos	anos.

De alguns anos para cá tenho centrado esforços e 
economias para peregrinar e conhecer alguns dos 
distantes espaços “sagrados” nos períodos de férias 
ou em meio a congressos. Além de ver o público em 
interação e fotografar, com esses deslocamentos 
realizo aos poucos o desejo de ir mais devagar e habitar, 
ainda que brevemente, a obra e lugar que também 
estão no livro ou na internet e que eu quero encontrar 
ao vivo. E o melhor: encontrar ou ser encontrada por 
paisagens e coisas que nunca imaginei, por aquilo que 
nunca soube, mas que de alguma forma sempre desejei. 
Uma imersão algo utópica em curtos espaços de tempo. 
No entanto, a melhor possibilidade de desaceleração e 
mergulho na experiência se deu com um período de três 
meses	de	intercâmbio	na	Faculdade	de	Belas	Artes	da 
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Universidade de Lisboa, entre novembro de 2013 a janeiro 
de	 2014,	 possibilitado	 por	 uma	 bolsa	 de	 estudos. 
Em Lisboa pude visitar diversas vezes os mesmos 
espaços, em um processo cuidadoso de calma, espreita 
e silêncio, algo que sempre procurei elaborar dentro 
das	possibilidades	e	que	finalmente	tive	as	condições	
ideais para vivê-lo. 

A pesquisa clama pelas imagens, as imagens também 
são pesquisa e coloco-me em estado de busca: fotogra-
fias	clicadas	em	meio	a	penumbras	e	peregrinações,	
flagrantes	das	relações	entre	público	e	obras	em	seus	
espaços expositivos, sendo que em sua grande maio-
ria, não se relacionam diretamente com as propostas 
do serviço educativo das instituições, portanto trata-se 
do chamado público espontâneo. Reconheço que há 
muito o quê se discutir sobre acesso e democratização 
da arte, questões da maior relevância. Contudo, neste 
trabalho, foco no sujeito que já atravessou as portas 
da instituição e está no corpo a corpo com a obra e 
seu espaço.

Não houve delimitação acerca das exposições que in-
tegrariam a pesquisa, pois o que se pretendia não era 
tratar	das	especificidades	de	um	determinado	espaço,	
nem focar ou comparar as diferentes curadorias e 
cenografias.	Também	pensamos	que	não	seria	o	caso	
de traçar um panorama histórico sobre os museus 
e exposições.  O objetivo foi de capturar, expressar e 
refletir	 sobre	 múltiplas	 faces	 dos	 encontros	 entre	 o	
público e as obras em diferentes espaços expositivos, 
tendo como terreno comum o solo acidentado e ins-
tável da contemporaneidade.  Uma proposta que gerou 
várias visitas em diferentes espaços nos últimos quatro 
anos, resultando em mais de quatro mil imagens que 
considero	significativas.	

Também não houve restrição acerca do período da 
arte envolvido nesta pesquisa, embora em número de 
visitas e fotos prevaleça a arte contemporânea, com 

a inclusão de eventos representativos de grandes 
exposições, como a Documenta de Kassel (2012) e 
as Bienais de São Paulo (2012), do Mercosul (2011) e 
de Veneza (2011 e 2013). Também foram abordados 
os acervos e exposições temporárias de arte contem-
porânea em algumas grandes instituições no Brasil e 
no exterior, entre elas: Pinacoteca do Estado de São 
Paulo (2011), Sesc Pompéia/São Paulo (2011), Insti-
tuto Inhotim/ MG (2012), Centro Georges Pompidou/
Paris (2012), Maxxi Museo e Galeria Nacional de Arte 
Moderna/Roma (2012), Museu Berardo e Museu Calo-
uste	Gulbenkian	/Lisboa	(	2011	a	2014),	Fundação	Ser-
ralves/Porto	(2012,	2014),	Instituto	Tomie	Ohtake/São	
Paulo	 (2014),	 MAC	 Museu	 de	 Arte	 Contemporânea/
São Paulo.  Entre as instituições de arte histórica, den-
tre outras estão: Rijksmuseum/ Amsterdam (2012), 
Museu	Nacional	de	Arte	Antiga/	Lisboa	(2013	e	2014),	
Palácio	de	Versalhes	(2014).

Ao longo do processo, as imagens foram ganhando 
corpo, a ponto de requererem outro formato, outra con-
figuração	da	tese.	Mirian	soube	perceber	prontamente	
o valor das imagens, mais rapidamente que eu mesma. 
A	fim	de	alimentar	um	caminho	no	qual	a	arte	inspira	a	
reflexão	e	o	fazer,	ofereceu-me	como	alimento	a	obra	
de	 Roldán	 &	 Viadel	 (2012),	 que	 afinados	 com	 Eisner	
(1998) e com as correntes “Arts based Educational 
Research”, juntamente com Dias e Irving (2013) e Martins 
e Tourinho (2013), entre outros, propõem a incorporação 
de procedimentos e pensamentos artísticos 
na pesquisa acadêmica na área de humanas e a 
legitimação das imagens como uma forma própria de 
conhecimento, de um conhecimento que, pensamos, 
não seria acessado de outra forma. Mirian Celeste 
também têm se dedicado a investigações sobre o tema 
e em um pequeno grupo do qual eu faço parte partici- 
pamos com dois artigos em congressos internacionais 
específicos	 sobre	 o	 tema	 com	 publicação	 (Marin- 
Viadel,	R.,	Roldan,	J.	and	MolinetMedina,	X.	(eds.)	(2014).3

3 O congresso  2nd Conference on arts-based research and artistic research 
-	 Universidade	 de	 Granada(2014)	 	 gerou	 a	 publicação	 do	 e-book	 citado, 
disponível em: <http://digibug.ugr.es/handle/10481/34212#.VNZFB_nF9qU>, 
acesso	em	15	de	dezembro	de	2014.	Os	textos	da	3rd	Conference	-	Universi-
dade do Porto (2015) encontram-se disponíveis em <http://3c.nea.fba.up.pt/>, 
acesso	em	15	de	dezembro	de	2014.	Ambos	os	trabalhos	produzidos	por	nós	
dialogam com a presente pesquisa.
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Nesse	 sentido,	 as	 fotografias,	 sejam	 individuais	 ou	
compondo fotos-ensaios, ultrapassam a ideia de mero 
registro, são legitimadas e valorizadas em sua poé-
tica, bem como sob essa premissa, toda a pesquisa 
e construção da tese passam a ser endossadas pelo 
processo de criação. 

Não se pretende nesse trabalho discutir a linguagem 
fotográfica,	mas	adotar	outra	via:	perceber	as	imagens	
como parte intrínseca da busca, da indagação e apro-
fundamento, considerá-las como geradoras de narrati-
vas (Roldán, 2012), em conjunto com as narrativas do 
texto verbal, contudo sempre ultrapassando o caráter 
restrito de “ilustrativo” e de “apoio” aos quais as ima-
gens ainda tantas vezes são submetidas.  Com base 
nesses	pressupostos,	as	muitas	fotografias	entraram	
em um trabalho de “curadoria”, foram analisadas, se-
lecionadas, utilizadas isoladamente ou compostas em 
“Foto-Ensaios”	 -	 narrativas	mais	 complexas	 e	 poten-
cializadas, como colocam Roldán & Viadel (2012, p. 
78,	tradução	livre):	“Os	Foto-Ensaios	servem	principal-
mente, para expor uma argumentação visual porque 
exploram ao máximo as possibilidades narrativas e 
demonstrativas das imagens, e não só suas funções 
figurativas	ou	representacionais.”

Deixar-se ser conduzido pelo processo de criação e 
poética das imagens e das palavras é uma bênção e 
um	padecimento.	Bachelard	 (1988)	e	Ferreira	Santos	
(2005)	encorajam	a	escrita	com	metáforas.	A	fim	de	
abarcar a experiência sensível e direta, são adotados, 
além deles, outros autores que compactuam com a 
base fenomenológica e valorização da experiência e 
sensibilidade: Dewey (2010), Maffesoli (1998), Larrosa 
(1998), Quintás (1993). E temos como autores-chave 
da	Fenomenologia:	Merleau-Ponty	(1971)	e	Bachelard	
(1988).

Escrever	não	me	é	tarefa	tranquila	-	o	desafio	de	comu-
nicar, de conjugar densidade, leveza e clareza no trato 
de questões apontadas de relance, em sobrevoo em 
alternância com mergulhos nos interstícios entre a luz 
e a sombra... A tentativa de encontrar as palavras jus-
tas, ainda mais quando se trata de abordar a experiên-
cia, pois muito do que se vive e se sente não encontra 
tradução na linguagem e por vezes a linguagem verbal 
parece a mais distante do calor do fenômeno, noutras 
vezes, ela vem a desposar-se tão doce e perfeitamente 
com o vivido... “As palavras com que nomeamos o que 
somos, o que fazemos, o que pensamos, o que per-
cebemos ou o que sentimos são mais do que simples-
mente	palavras”,	nos	diz	Larrosa	(2014,	p.17).	

Desafio	de	tentar	encontrar	a	forma	justa,	ordem	refe- 
rente aos processos artísticos: optei pela escrita em 
primeira pessoa, por uma escrita que adquire contor-
nos de “ensaio” e se pretendeu ser autoral também 
na atitude de conjugar o peso e a leveza - integrar à 
densidade teórica e aos assuntos mais “duros” a subje-
tividade e a experiência, as metáforas, o imaginário, as 
reflexões	poéticas.		As	reflexões	derivadas	da	arte	con-
temporânea e da história da arte em conjugação com 
a experiência vivida levaram a resgatar da memória 
obras que conheço pessoalmente – a maior parte das 
obras citadas ao longo do trabalho se enquadra nesse 
requisito. E, sobretudo, a valorização das minhas ima-
gens/fotografias	 são	 pressupostos	 que	 penso	 como	
coerentes com a proposta desta pesquisa. Dessa 
forma, fez-se necessário um formato diferente de tese 
que buscasse melhor expressar os fenômenos e a 
poética à que me propus construir.

[...] assim se exprime a sinergia da razão e do sensível. O afeto, 
o emocional, o afetual, coisas que são da ordem da paixão, 
não estão mais separadas em um domínio à parte, bem con-
finados	na	esfera	da	vida	privada;	não	são	mais	unicamente	
explicáveis a partir de categorias psicológicas, mas vão tor-
nar-se	alavancas	metodológicas	que	podem	servir	à	reflexão	
epistemológica, e são plenamente operatórias para explicar os 
múltiplos fenômenos sociais, que, sem isso, permaneceriam 
totalmente incompreensíveis”. (Maffesoli, 1998, p. 53)*Esclareço que a fim de valorizar o impacto direto das imagens, 

optou-se em colocar a Lista de Figuras e as legendas no final do volume.
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Mesmo que tenha buscado coerência, assumo as 
dificuldades,	as	falhas	e	lacunas	que	fatalmente	acom-
panham esse trabalho de risco, que só pôde ser mate-
rializado por incentivo da companheira de tantos anos 
e orientadora Mirian Celeste.  Saliento que esse estudo 
qualitativo não permite e não tenciona generalizações, 
tampouco propor qualquer fórmula ou ditar certezas. Em 
consonância com os pressupostos da fenomenologia, 
ao	 assumir	 o	 seu	 caráter	 aberto	 e	 flexível,	 pensa-se 
em facilitar o diálogo com o próprio tema, com o pen- 
samento artístico e com a base teórica que traduz as 
incertezas de nossos tempos em meio a paisagens 
acidentadas, onde tentar ver pode se converter em 
uma	 aventura	 desafiadora	 e	 fascinante	 de	 “sinergia	
da razão e do sensível”, como formulado por Maffesoli 
(1998).  Não seria esse um dos principais propósitos 
dos viajantes e peregrinos ao longo dos tempos?

O “peregrinar” sustenta um aspecto que me é muito caro,  
a	pesquisa	abriu-me,	além	da	reflexão,	um	grande	espaço 
para a criação. O modo de capturar os flagrantes 
requisita uma constante atitude de abertura para os 
fenômenos. Ao pisar nos espaços expositivos, tenho 
algumas ideias em mente, mas procuro me desprender 
de categorias ou conceitos para um fazer, uma poética 
com características de “gratuidade” e liberdade, carac-
terísticos da criação artística...  É evidente que carrego 
comigo tudo o que já vi, tudo o que já andei, li, escrevi 
e compartilhei e também o que não compreendi e não 
alcancei,	minhas	dificuldades,	limitações	e	lacunas,	mas 
para fotografar é preciso de certa forma “esquecer”. 
Submeter-me aos processos de criação e reaprender. 

Convido os leitores a acompanharem a travessia.

No primeiro capítulo – Na paisagem contemporânea 
–	 parte-se	 primeiramente	 da	 reflexão	 teórica	 acerca	
de	alguns	fios	comuns	que	perpassam	os	instigantes	
fenômenos assentados sobre a paisagem contem-
porânea e seus visitantes. Nessa paisagem e no ter-
ritório das exposições, palavras e imagens são coloca-
das	em	diálogo,	e	 refletem	sobre	as	 ruínas	enquanto	
heranças de tempos diversos, em especial do barroco, 
que se somam a elementos constituintes de nossa era, 
tais como: ambivalências, incertezas, fragmentação, 
excesso, velocidade, consumo, espetáculo e turismo. 
Outros	aspectos	como	a	dispersão	e	dificuldades	fren- 
te à própria arte, seja do passado ou do presente, ou 
até mesmo o ato de subestimar o encontro ao vivo 
constituem o contexto do “sujeito fugidio” e também 
dificultam	e	adensam	os	desafios	de	entrar	em	contato	
aprofundado com as obras. A esse amplo espectro de 
fatores, que vão do social e histórico ao individual, no-
meei como “penumbra”. Entre os autores temos Bau-
drillard (1991), Bauman (2001), Hall, (2005), Calabrese 
(1996), entre outros.  

O	segundo	capítulo	–	Desvelar	na	penumbra	–	reflete	
sobre a abertura sensível, característica humana que 
abre brechas, possibilidades de encontros com a arte, 
mesmo	em	meio	aos	aspectos	nebulosos	refletidos	no	
capítulo anterior. Autores como Dewey (2010), Bachelard 
(1988),	Maffesoli	(1998)	e	Merleau-Ponty	(1971)	e	Fer-
reira Santos (2005) ajudam nesse sentido. Incluem-se 
reflexões	 conceituais	 e	 poéticas,	 como	 a	 despertada	
pela obra Expectativa de uma paisagem de acontec-
imentos. A forma labiríntica (Calabrese, 1988) pode 
se	 configurar	 como	 um	 desafio	 ao	 visitante	 de	 uma	
exposição e mesmo diante do enigma de uma obra 
específica.	 A	 paisagem	 crepuscular	 (Ferreira	 Santos,	
2005) representa um espaço metafórico de encontro 
das ambiguidades, privilegiado à experiência estética 
e ao peregrino, como um sujeito que se contrapõe ao 
turístico, por valorizar a sensibilidade, a desaceleração, 
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o silêncio, o despojamento, a travessia. Abertura que 
inspira a busca de compreensão do visitante no espa-
ço expositivo e da elaboração poética da pesquisadora. 
(As questões metodológicas são abordadas também 
na introdução).

No terceiro capítulo – Ver aquele que vê – são apresen-
tadas	algumas	imagens/fotografias	de	dois	fotógrafos	
que abordaram de maneira diversa os visitantes em 
museus e exposições: Alécio de Andrade e Thomas 
Struth e pequenos ensaios verbais despertados por 
suas imagens. Apresento também alguns de meus 
foto-ensaios - narrativas visuais e poéticas compostas 
por	 fotografias	 capturadas	 em	 diferentes	momentos	
e espaços expositivos -  criações que dialogam estrei- 
tamente com as questões abordadas ao longo do 
trabalho.  O que se pretende nesse capítulo é deixar 
prevalecer a potência das imagens.  

Na Conclusão ... ou o que levar da travessia? As per-
guntas iniciais são retomadas e levam a compartilhar 
algumas	considerações	acerca	das	 reflexões	 concei- 
tuais, das imagens, da metodologia e do processo 
como um todo.

Iniciemos a trajetória...
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1. Na paisagem contemporânea

1.1. Adentrar na paisagem: território nebuloso

...topografia da incerteza e do imprevisível, da desordem e 
da efervescência, do trágico e do não-racional. (...) 

coisas  incontroláveis, imprevisíveis, mas não menos humanas. 
Coisas que em graus diversos,  

atravessam histórias individuais e coletivas.
Maffesoli

Uma das poucas certezas que parecem nos restar acer-
ca do momento atual é a de que nos movemos em uma 
paisagem inaugural e instável, que pede uma forma 
inaugural para explorá-la.  Nesse cenário, ainda que 
mantenhamos diálogos com o passado, as certezas 
e as bússolas de outrora já não nos guiam mais.  

Adotada a metáfora da paisagem, notamos que diversos 
autores, entre eles Maffesoli (1998), Bauman (2001), 
Hall (2005), Agamben (2009), assumem a necessidade 
emergencial de repensarmos alternativas diante do 
panorama que se abre em múltiplas possibilidades, 
algumas nunca antes imaginadas. Bastante inquietante 
é viver “a dor e a delícia” de pisar em um solo acidentado 
e movediço. Transitar por essa paisagem múltipla, 
ambivalente, instável e fértil, traz a percepção de que 
a clareza solar e o conforto da nitidez da linha de 
horizonte se ausentam quase sempre.  

 O conceito de paisagem, desde a sua origem nos 
indica que ela não nos é dada, mas como campo de 
relações, é construída. A paisagem, de fato, é uma 
maneira de ver, uma maneira de compor e harmonizar 
o mundo externo em uma cena, em uma unidade 
visual. Desde sempre atrelada à cultura e ao simbólico, 
o	termo	“paisagem”	tem	origem	no	Renascimento,	a	fim	
de “indicar uma nova relação entre os seres humanos 

e seu ambiente”. (COSGROVE apud CORREA & ROSEN-
DAHL, 1998, p.98). Paisagem e cultura nutrem-se em re-
lação simbiótica: “A palavra cultura revela aqui as raízes 
campestres; evoca uma vida e uma paisagem”. (George 
GUSDORF	apud	FERREIRA	SANTOS,	2005,	p.	34).

Distantes da concepção renascentista, hoje vivemos 
uma paisagem fragmentada, contrária às saudosas 
simetria e clareza, à perspectiva elaborada a partir de 
um	ponto	de	fuga	unificado,	gerador	de	planos	rigorosos 
e bem delineados dos mestres renascentistas, ainda 
que se possa observar algum recanto ou “ilha” cujo 
sonho seria perpetuar ou de alguma forma prestar 
tributo a um passado que tendemos a enxergar como 
reconfortante, belo e bem delimitado. As marcas não se 
dão mais pelas fronteiras, ao contrário, a sua ausência 
ou enfraquecimento é que marca nossa época, como 
colocado por Cauquelin (2007).

Além do geógrafo David Harvey (2008), Stuart Hall 
(1995) está entre os autores que nos lembram que a 
instabilidade de hoje tem origens na modernidade, que 
já apontava pontos de complexidade e ambivalência que 
se tornariam característicos de nossa época - grandes 
certezas conviviam com rupturas e descentramentos. 
Ou seja, a paisagem cultural em meio à qual transitamos 
bem ou mal hoje, não é consequência de um cataclismo 
violento, mas de um processo, foi sendo modelada 
pelo homem especialmente a partir do século XIX. 

É nesse contexto, que em sua amplitude mostra-se 
negador da harmonia clássica, que são construídos 
hoje diferentes cenários e espaços para a arte e seus 
meios de instauração e divulgação, entre eles, os 
eventos e instituições que poderiam soar para muitos 
como “elitista”, “fechado” ou “antigo”: os museus e as 
exposições de arte.



29

Na sua exploração, é evidente que as exposições e 
museus	de	arte	possuem	caráter	muito	diversificado.	
Hoje, uma exposição com obras do passado, poderia ser 
melhor digerida e aceita pelo grande público apesar da 
distância histórica e cultural? De meu ponto de vista não 
há como se ter garantia de pisar em um território mais 
calmo e apawziguador, quando se fala em exposições de 
arte. Mesmo que abarque obras e objetos do passado, 
trata-se um evento atual, portanto não escapa da 
complexidade contemporânea. Transitamos nesses 
espaços, vivemos o fenômeno com nossos olhos e 
corpos talhados pelo nosso tempo, travamos o encontro 
com determinadas obras ou não, desbravamos 
ou não algo da multiplicidade de relações entre as 
obras e os espaços que as circundam. Outro fato 
é que também nessas exposições, a não-linearidade 
das obras e objetos expostos é algo cada vez mais 
recorrente	nas	propostas	curatoriais.	E,	 por	fim,	para	
aqueles que se aventuram a penetrar além da superfície, 
o próprio objeto artístico carrega em si um potencial 
instigante e desestabilizador, independente de sua  
época,	vertente	ou	classificação;	traz	em	si	a	potência	
da complexidade, das múltiplas leituras, do encanta-
mento, do estranhamento...  

Ao adentrar o território das exposições de arte contem-
porânea, além das questões colocadas anteriormente, 
os	desafios	para	o	público	são	ainda	mais	adensados.	
Deve-se considerar que, devido ao caráter dos objetos 
e propostas envolvidas, pode parecer à primeira vista 
como algo hermético, na beira do incompreensível, ou 
simplesmente “esquisito” e até mesmo “enganador”. 
Não é nada raro ouvirmos comentários desse teor, 
vindos de pessoas das mais diversas esferas sociais. 
Observamos que parte do público lança um olhar 
desconfiado,	por	outro	lado,	seria	ingenuidade	ignorar 
a problemática de que os artistas, as obras, as exposições 
e o sistema de arte em si, em maior ou menor grau, 
estão ligados à sociedade de consumo, à lógica de 
mercado, aos discursos de poder, inclusive curatorial. 4	

Ainda há que se pensar que outras variantes, atreladas 
ao espetáculo e entretenimento, favorecem não mais 
que	 um	 passeio	 rápido	 e	 superficial	 pelos	 espaços	
expositivos, independente do caráter da exposição. 
Como exemplos recentes em São Paulo tem-se as 
exposições de Ron Muek na Pinacoteca de São Pau-
lo, a de Yayoi Kusama – Obsessão Infinita no Insti-
tuto	 Tomie	 Ohtake	 ambas	 em	 2014;	 e	 a	Mestres do 
Renascimento – Obras primas italianas no Centro Cul-
tural do Banco do Brasil em 2013. Em cada uma delas 
um diferente chamariz foi explorado na publicidade e 
despertou	grande	público	e	filas:	na	primeira	o	caráter	
realista das esculturas, na segunda a ludicidade das 
instalações, na terceira a sedução do renascimento. 
Ao visitar essas exposições, observa-se que de alguma 
forma, em nossa sociedade, também nas situações de 
contato com a arte somos todos contaminados pela 
tendência	 à	 pressa	 e	 velocidade,	 à	 superficialidade	 e	
à	fragmentação	-	situações	conflituosas	e	obstáculos	
que	dificultam	nosso	trânsito	e	visão.

4  Não faltam tensões e questionamentos acerca dos discursos e das rela-
ções do sistema de arte com o mercado, bem como sobre a origem 
e constituição dos acervos expostos nas instituições culturais e museológicas, 
permeados por passagens de abusos, etnocentrismo, elitismo, 
conservadorismo e exclusão. Questões contemporâneas da maior 
relevância no âmbito da cultura, aqui apenas citadas, por não serem 
elencadas como foco do trabalho..
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1.2. barroco, ruínas, penumbra 

           Contemporâneo é aquele que recebe em pleno rosto 
o facho de trevas que provém do seu tempo. 

Giorgio Agamben

Continuemos a explorar a ideia de paisagem contem-
porânea, acidentada e complexa; onde é compreensí- 
vel o desejo de, após grande esforço, atingir o topo para 
enfim	nossos	olhos	serem	premiados	com	a	clareza	
de um belo e radiante panorama. Mas não, isso seria 
apenas um sonho... trata-se de um transitar também 
incerto por uma realidade multifacetada, cambiante, 
excessiva, dada a ver por pontos mais iluminados 
em meio a sombras.  Não esperemos a luz radiante 
para poder prosseguir, ela não virá. Para nos guiarmos 
em	meio	à	atualidade	e	especificamente,	em	meio	ao	
campo que abrange as experiências junto a museus e 
exposições de arte, almejamos adentrar em uma pers- 
pectiva que considere a “luz e sombra entremeadas”, 
como sugere Maffesoli (1998).  

A metáfora da luz e sombra indissociadas nos parece 
algo poético e revelador, uma ampla proposta que ul-
trapassaria a claridade do cânone clássico, a busca 
racional da luz atrelada à razão iluminista e à utopia 
modernista. Abrir fendas sensíveis em meio às som-
bras, sem perder o intelecto. O autor nos aponta esse 
desafio.
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Agamben	(2009,	p.63-64)	coloca	a	resistência	à	sedução	
e cegueira da luz pura e o mergulho nas nuances e 
sombras de nosso tempo como atitude essencial para 
“ser contemporâneo”:

Pode dizer-se contemporâneo apenas quem não se deixa 
cegar pelas luzes do século e consegue entrever nessas 
a parte da sombra,  a parte da sombra, a sua íntima obscuri-
dade. [...] Não é talvez o escuro uma experiência anônima e, por 
definição, impenetrável, algo que não está direcionado para 
nós e não pode, por isso, nos dizer respeito? Ao contrário, o 
contemporâneo é aquele que percebe o escuro do seu tempo 
como algo que lhe concerne e não cessa de interpelá-lo, algo 
que, mais do que toda luz, dirige-se direta e singularmente a 
ele. Contemporâneo é aquele que recebe em pleno rosto o  
facho de trevas que provém do seu tempo.

É a própria arte que nos socorre e alimenta nossos 
pensamentos e ações sobre a arte de hoje e seus 
fenômenos.	Fenômenos	que	carregam	a	potência	do	
conflito,	dos	contrastes,	da	ambivalência,	do	excesso.	
Espaços simultâneos, tortuosos e fragmentados, cons- 
truídos e dados a ver a partir do jogo de múltiplas 
gradações entre luzes e sombras. 

De meu ponto de vista, os espaços das penumbras, 
as gradações de meio-tons não delimitados nos inter-
pelam de maneira especial, demandam abertura para 
tatear onde não se enxerga bem a princípio; persistên-
cia, sensibilidade e percepção apurada para desvelar 
algo: a imagem fortuita que não se via antes... Por 
essas características, concordamos com Calabrese 
(1988), parece-nos inegável que a nossa cultura atual 
compactue muito mais com a estética barroca do que 
com a clássica. 

[...] “não evoca a plenitude do ser, mas o devir, o acon-
tecer; não a satisfação, mas a insatisfação e a insta-
bilidade”.	A	citação	de	Wolfflin	(1988,	p.	48)	destaca	o	
caráter de incompletude e desorientação do universo 
barroco.	 	 Wolfflin	 se	 debruçou	 sobre	 esse	 universo	
em confronto ao classicismo e realizou um estudo 
basilar, com base em categorias elaboradas a partir 

da construção formal das pinturas, na conhecida obra 
Renascença e Barroco. Apesar de hoje ser passível de 
questionamento quanto à rigidez de suas categorias, a 
sua contribuição para nosso estudo encontra-se justa-
mente na análise das diferenças, que possibilita a com-
preensão de uma forma distinta de beleza, que requer 
outra postura do apreciador: a beleza fortuita e dinâmi-
ca, fruto da expansão possibilitada com a ruptura com 
a nitidez e claridade absolutas do classicismo: 

O Barroco rejeita esse grau máximo de nitidez. Sua intenção não 
é a de dizer tudo, quando há detalhes que podem ser adivinha- 
dos. Mas ainda: a beleza já não reside na clareza perfeitamente 
tangível, mas passa a existir nas formas que, em si, possuem 
algo de intangível e parecem escapar sempre ao observador. 
O interesse pela forma claramente moldada cede lugar ao 
interesse pela imagem ilimitada e dinâmica. Por esta razão, 
desaparecem também os ângulos de visão elementares, ou 
seja, a pura frontalidade e o perfil exato; o artista busca o caráter 
expressivo na imagem fortuita. (WÖLFFLIN, 2000. p.272)

Maffesoli (1998, p. 38) também faz referência à neces-
sidade de uma nova postura e critica um racionalismo 
incapaz de compreender o “claro-escuro” dos fenômenos 
sociais na atualidade. Para discutir a sua visão integradora, 
o	autor	também	faz	referência	às	reflexões	de	Wolfflin	
acerca da luz:

Wolfflin não hesita em dizer que uma de suas características 
é a progressividade da luz. Isso quer dizer que há no barroco 
um jogo sutil entre o claro e o escuro. É sua própria insepara-
bilidade que faz sua claridade específica. Qual é ela? Antes de 
mais nada, um apagamento dos contornos [...]

Em	meio	à	“claridade	específica”	da	contemporaneidade, 
herança emocional barroca tecida por sombras, luzes 
e seus interstícios, pelo “apagamento dos contornos”, 
instauram-se	 os	 campos	 com	 contornos	 indefinidos	
acerca da obra de arte e de tudo o que a envolve, em uma 
grande rede: as exposições e instituições, o mercado 
de arte, o artista, o público, os curadores, mediadores, 
professores, a mídia, a divulgação e as fotos nas redes 
sociais... As “bordas evanescentes” acerca da arte e cultura 
contemporâneas também são discutidas no trabalho 
do Grupo de Estudos em Mediação Cultural (2011):
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Os territórios da mediação cultural podem ser compreendidos 
como campos difusos, de fronteiras e bordas evanescentes, 
requerendo do público, do artista, do crítico, do mediador, a 
imersão em territórios não mais estritamente relacionados às 
velhas categorias que até então serviram de norte para uma 
orientação no e do pensamento sobre as artes e a cultura. 
Ocorre que o esvanecimento do objeto artístico, bem como das 
categorias utilizadas para a classificação das obras, conduzem 
a uma consequente desorientação do pensamento e convocam 
artistas, mediadores e público a uma atitude frente ao fluxo do 
presente: é necessária, para se transitar nesse território, a in-
venção de novas categorias, a cada vez.

Nas discussões acerca da mediação cultural também 
é reconhecida a inevitável “desorientação” propiciada 
pela	 ruína	das	 categorias	 e	 classificações	anteriores,	
que se pretendiam sólidas.   

Mais um ponto de convergência entre a contemporaneidade 
e o barroco: os “campos difusos de bordas evanescentes” 
e	a	infinita	rede	problematizada	acima	dialogam	com	o	
pensamento	de	Wollfflin,	em	especial	no	que	se	refere	
ao dinâmico, fortuito e intangível. Espaços de claridade 
relativa, transbordantes, formas abertas que não cabem 
em si, espaços múltiplos em meio a penumbras... neles 
se abrem brechas para encontros? 

Não poderíamos deixar de citar aqui Calabrese (1988, 
p.10), que se colocou em busca de mapear e compreender 
a	 “mentalidade	 ou	 o	 “gosto”	 dominante	 no	 final	 dos	
anos 1980, “aparentemente tão confuso, fragmentado,  
indecifrável”.	O	autor	afirma	que	 “muitos	 importantes 
fenômenos de cultura desse tempo (tempo que se 
estende ao nosso) são marcas de uma ‘forma’ interna 
específica	que	pode	trazer	à	mente	o	barroco”.	(ibidem, 
p. 27). E realiza uma análise apurada que inclui ob-
jetos diversos da cultura da época: obras literárias, 
filmes,	arte	contemporânea	em	vertentes	variadas,	ex-
posições, publicidade, jogos em vídeo. O autor cunhou o 
termo “idade neobarroca” para designar uma época per-
meada por manifestações culturais e comportamentos 
com traços e relações que dialogam com a tensão do 

barroco	histórico.	Ao	adotar	metáforas,	são	clarificados 
pontos complexos como: a repetição, a tendência ao 
limite, o excesso, o fragmento como recorte, a “instabi-
lidade e metamorfores”, o caos e formas como o “nó e 
o labirinto”, a “complexidade e dissipação”, a “distorção 
e perversão”, a “obscuridade” e o “prazer da imprecisão”.  

Segundo Calabrese (1988, p.39) a desestabilização 
(também	ressaltada	na	análise	de	Wöllfflin)	é	o	que	rege 
o “gosto barroco”, em oposição ao “gosto clássico”: “cate 
gorizações que excitam fortemente a ordenação do 
sistema e os desestabilizam em algumas partes, que o 
submetem	a	turbulências	e	flutuações	e	que	o	suspendem 
quanto à resolubilidade dos valores”. Gosto de pensar 
no seguinte exemplo: Caravaggio é um dos pintores 
barrocos mais viscerais. A turbulência de suas imagens 
é patente, especialmente se colocada em confronto com 
um classicista como Rafael. Essa desestabilização também 
é perceptível na arquitetura barroca.

De meu ponto de vista, o argumento central de Calabrese 
continua cabível para os nossos dias. Ressalta-se que o 
que vivemos hoje não se converte na mera repetição do 
barroco, mas a uma herança reeditada, mais complexa, 
mais fragmentada. 

Acerca dos fenômenos que envolvem a arte e o território 
da arte e de seus aparatos, temos um mosaico, espaço 
fragmentado composto pela cultura do presente e por 
cacos e pedaços do passado.  Somos convocados pela 
sensibilidade e pelo intelecto nessa grande paisagem 
de espaços cambiantes e multifacetado de claridade 
específica	onde	convivem	pontos	de	luz	confortáveis,	
espaços de culto ao passado e espaços mais densos 
e escuros... Penumbra, ambivalência, simultaneidade, 
fragmentação,	 excesso	 são	 palavras	 significativas	
nesse contexto.   

Dessa maneira, instauram-se novas relações entre o 
espaço e os sujeitos e surgem novas paisagens que 
embaralham os sentidos e requisitam novos modos de 
ver, como nos diz Mello (2009, p.283):
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Problemas relacionados ao espaço são concernentes à maneira 
com que se organizam a paisagem e o sujeito no ambiente. 
Consciente das mudanças relacionadas à percepção sensória, 
a dimensão do espaço e, assim pensada pela nova geração 
de artistas sob a perspectiva dos problemas de fluidez e 
simultaneidade. Significa investigar procedimentos compro- 
metidos em não mais representar o espaço, mas em apresentá-lo, 
experimentá-lo. [...] são produzidas obras que reorganizam o 
trânsito entre linguagens e contextos sociais. Surge assim 
uma paisagem móvel, inesperada, inexistente, relacional. 
O seu sentido é constituído por nos remeter a situações inde-
terminadas: revela o desejo de redesenhar novos lugares. Nes-
sas paisagens a convergência de temporalidades de nature-
zas distintas gera mais volume, mais dúvida, e portanto, mais 
complexidade. Embaralham assim os sentidos: onde antes 
reconhecíamos como fixo agora reconhecemos como móvel, 
onde antes reconhecíamos como homogêneo, agora recon-
hecemos como heterogêneo, onde antes reconhecíamos 
como pessoal agora reconhecemos como coletivo e vice-versa. 
Um pouco como Alice, a personagem de Lewis Carrol, nos 
convidam a reconhecer o espaço sob uma outra lógica.

Nessa paisagem, não somente os artistas criam obras 
com tempos que se entrecruzam. As exposições 
também assumem a “convergência de temporalidades 
de naturezas distintas” (Mello, 2009, p.283). Entre 
tantas propostas, temos a atualidade com inserções do 
passado, museus e exposições têm adotado essa pos-
tura. Até mesmo o Louvre e as Bienais têm iniciativas 
de incorporar e mesclar ao esperado, obras de tempos 
diversos.	 Como	 exemplo,	 na	 54ª	 Bienal	 de	 Veneza	
(2011), cujo tema foi Iluminações- o grande destaque se 
deu	com	a	Última	Ceia	de	Tintoretto	(1594),	deslocada 
da Basílica de San Giorgio Maggiore para a entrada do 
pavilhão principal. Com a ho enagem ao mestre  
veneziano, a obra se converteu em portal, sensibilização 
para o público, que a seguir adentraria nas relações pro-
postas pela curadoria entre a arte contemporânea e a luz, 
tanto em termos formais e materiais quanto metafóri-
cos. É interessante pensar que a pintura, uma das mais 
famosas obras maneiristas, é exemplar tanto em 
termos do uso dramático da luz e sombra, quanto nas 
torções e no seu caráter dúbio e misterioso, em rompi- 
mento com a estética clássica. Estética barroca pujante! 

Podemos pensar que aquela obra histórica, naquele 
contexto, converteu-se em efetivo testemunho vivo 
acerca da mobilidade, do deslocamento, do rompimento 
com a linearidade, da fragmentação e instabilidade – 
elementos barrocos por excelência, que irrigaram a co-
lossal exposição. 

Independente de seu tempo histórico, a concretude e 
presença da obra é recriada com nossos olhos de hoje. 
A acomodação sobre a arte histórica é uma ilusão, não 
nos é possível de fato, se quisermos adentrar na proble- 
mática entre o público e a arte em seus espaços 
expositivos. Obras de outros tempos podem ser sentidas 
como muito distantes pelo público, como resgatadas 
de uma terra longínqua, perdidas em meio às brumas, 
poeira e mofo, cuja importância se dá apenas porque 
são “antigas”? 

A arte de todos os tempos em suas múltiplas linguagens 
é provocadora das reações mais variadas, que vão da in-
quietação à admiração; do olhar timidamente afetuoso 
à paixão; do fascínio e desejo de apropriação à recusa 
e distanciamento. Os motivos que levam a essas dife-
rentes percepções e ações dos sujeitos perante as obras 
são tão complexos quanto a própria arte e cada caso é 
um caso, com potencial para ser investigado em profun- 
didade, conectando-se inclusive com linhas de pensamento 
de outros territórios: o da educação, da sociologia, da 
filosofia,	da	psicologia,	da	história,	entre	outros.	

Há, porém, um ponto facilitador acerca das obras 
do passado, em especial as regidas pelos cânones 
dominantes da matriz europeia: os padrões digeridos 
ao longo da história resultam em algo mais palatável 
ao público variado, que de maneira geral, não nega 
o seu estatuto de arte.  Essa aceitação estabelecida 
pelo peso da história pode trazer alguma tranquili-
dade à relação inicial com o público, mas isso não ga-
rante uma caminhada tranquila em terreno aplaina-
do. Não bastasse cada obra trazer em si elementos 
inquietantes, geradores de múltiplas reações e leituras, 
essas obras são expostas em eventos atuais, portanto 
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também inseridos na paisagem da complexidade, como 
já apontado. Transitamos nesses espaços, impactados 
pelas nossas percepções atuais, vivemos o fenômeno 
e olhamos para eles com nossos corpos, mentes e 
sensibilidades. E para adensar ainda mais, a não-linea- 
ridade do percurso das obras e objetos e seus espaços 
de exposição é algo cada vez mais recorrente nas cura- 
dorias, inclusive em museus históricos. Rasgos, surpresas 
e pontos de interrogação, história feita como colagem.  

Inserções (que podem ser percebidas por alguns como 
“invasões”) da arte contemporânea em museus históricos 
têm ganhado espaço. O “Octógono”, espaço central da 
Pinacoteca	de	São	Paulo,	há	alguns	anos	se	configura 
como	um	espaço	provocador	e	bem	específico,	dedicado 
a propostas contemporâneas, dentro de um museu 
reconhecido pelo seu acervo do séc. XIX e início do séc. 
XX. Recordo-me do estranhamento em ver os curiosos 
objetos	 e	 instalações	 de	 Jan	 Fabre	 espalhados	 pelo	
Louvre em 2008, dos corredores às alas históricas, 
como a de Rubens. Essa foi a única vez em que pisei 
no museu que é o “templo dos templos” e a experiência 
foi	 vertiginosa.	A	 infinitude	própria	dos	espaços	e	do	
acervo	do	Louvre	por	si	só	já	são	mais	que	suficientes 
para a overdose, mas naquela situação, foram somados 
pontos	 de	 uma	 complexidade	 específica.	 Digeri	 uma	
parte da experiência fascinante naquele espaço de 
dor e prazer e ainda hoje me pego pensando naquela 
exposição, embora eu saiba que não vá digeri-la por 
completo nunca, algo dela sempre me escapará... 
Curiosamente, anos depois, em 2012 novamente 
encontrei-me	 com	 o	 trabalho	 de	 Jan	 Fabre	 no 
Kunsthistoriques de Viena. Obras muitos diferentes.  
No Louvre, objetos tridimensionais instigantes; em 
Viena, grandes e elaborados desenhos – caneta 
esferográfica	 sobre	 papel.	 Ambas	 propostas	 muito 
instigantes. E o público? O que terão percebido, sentido, 
pensado as pessoas que também passaram por ali? 

 Também as exposições de arte contemporânea podem 
abarcar e destacar artistas de outros tempos, como o 
caso	da	54ª	Bienal	de	Veneza	comentada	anteriormente.	
Para uma breve notação, recordo-me de minha surpresa 
e encantamento na Documenta (13) de 2012 com 
a bela homenagem a Morandi!  E a maravilha diante 
das ilustrações do Livro Vermelho de Jung destacadas 
na 55ª Bienal de Veneza em 2013! Da mesma forma, 
quando eu ainda era estudante, foi uma experiência 
decisiva o contato com pinturas de Klee, Picasso e 
Magritte possibilitado pelo “núcleo histórico” da Bienal 
de São Paulo em 1996. 

Nas décadas de 1980 e 1990 diversas edições da Bienal 
de São Paulo abrigaram “núcleos históricos”. Sabe-se 
que se tratava de uma oportunidade de otimizar 
recursos e expor artistas estrangeiros modernos cuja 
logística ainda nos era muito complicada e custosa até 
aquela altura, algo que depois seria superado em parte. 
Seja como for, havia a potencialidade de o público ser 
impactado com a não-linearidade. Imagino que nessas 
exposições muitas pessoas possam ter tido acesso a 
obras e objetos com os quais não imaginariam um dia 
poder ter encontro direto. Outros podem ter se fascinado 
com o inesperado em meio à mistura dos tempos e ex-
pressões. Entretanto, toda escolha carrega riscos e ima- 
gino algumas pessoas possam ter “escapado” das obras 
contemporâneas e buscado conforto nas penínsulas da 
arte moderna, naquele contexto percebida como “histórica”, 
portanto, “mais segura”, ou pelo menos “causadora 
de menor insegurança”. São apenas suposições sobre 
o outro a partir de minha experiência, mas penso que 
ajudem a pensar em mais meandros que constituem 
a delicada problemática do universo em questão:  
o encontro entre sujeito, obra e seus espaços.

Da experiência dos últimos anos junto aos alunos do 
curso de Publicidade notei em diversas situações que 
o suporte e técnicas convencionais da arte moderna 
(óleo sobre tela, por exemplo) era algo que conferia de 
imediato uma aceitação maior da obra, seja em aula, 
seja em exposições. Porém, ainda muito das inovações 
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formais e conceituais, dos “saltos imaginativos” 
(JANSON & JANSON, 2009, p. 8) das obras modernas 
eram rejeitados por diversos alunos à primeira vista, 
o que requeria um intenso e cuidadoso trabalho e 
mediação	a	fim	de	quebrar	preconceitos	e	promover	
aproximações	 Refiro-me	 a	 obras	 de	 artistas	 como 
Picasso, Kandinsky Lasar Segall, Anita Malfatti, Mondrian, 
Matisse - algumas obras com quase 100 anos! Notei que 
se	as	obras	modernas,	apesar	de	figurativas	chocavam 
por romperem com a vero similhança, as pinturas da “cena 
abstratizante” como denomina Rizolli (2005a, p.167) 
recebiam um olhar de desdém, do tipo “qualquer um faz 
isso!”. Estou comentando sobre unversitários de uma 
grande instituição de São Paulo, com facildades de 
informação e antenados com a cultura atual. Este caso 
indica que no século XXI as ações no campo de mediação 
cultural em diversos contextos- entre eles a escola e 
as instituições culturais- continuam extremamente 
relevantes ou mesmo emergenciais, ainda há tanto a 
se fazer no sentido de aproximar verdadeiramente a 
arte do público... 

Contudo, o trabalho com meus alunos não é o foco 
desta pesquisa e não me alongarei nisso, trouxe dados 
dessa memória recente para ajudar a pontuar que 
mesmo a arte moderna, apesar de já tão estudada, 
classificada	 e	 debatida,	 ainda	 pode	 se	 encontrar	 a	
uma grande distância do público e colocar os apre-
ciadores em uma travessia em ponte pênsil, entre o 
território idílico da estética clássica e o território já 
escarpado pelas rupturas com esse cânone. O que dirá  
os	desafios	decorrentes	das	manifestações	artísticas	
contemporâneas para o grande público? 

Para tantos, ainda a arte histórica ocidental é comu- 
mente considerada como sinônimo de beleza. Mas, in-
dependente de sermos especialistas ou não, de termos 
alargado nossa visão de arte ou não, de alguma forma, 
todos nós nos sentimos mais ou menos órfãos do 
clássico? Em se tratando de arte contemporânea, ter-
ritórios multifacetados nunca imaginados instigam, de 
maneiras	muito	variadas,	ao	estranhamento	e	conflito.
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Historicamente e ainda hoje, amamos a novidade, mas 
ainda temos apego e choramos, cultivamos a aprecia-
ção e a melancolia das ruínas.   

Mantemos fortes relações com o passado, choramos 
as ruínas, talvez porque não nos seja possível jogar fora 
o legado histórico, penso que isso nem seria desejável. 
Nossa	 época	 lança	 o	 desafio	 de	 compreendê-lo	 e	
desprender-se dele, para ousar ir além da tradição 
e construir uma poética original. Para Janson & Janson 
(1996, 2009, p. 9), embora seja uma questão problemática, 
a originalidade é um ponto importante a ser considerado 
em arte e a tradição propicia “uma plataforma sólida e 
segura a partir da qual o artista dá o seu salto de imagi-
nação”. 

Um novo olhar sobre o passado é o que se pede hoje. 
Assim como um olhar fresco sobre as propostas atuais. 
As propostas artísticas contemporâneas demandam 
abertura e por vezes um grande esforço de quem quiser 
delas	se	aproximar	e	construir	significado,	pois	mesmo 
as categorias modernistas, que romperam com os ideais 
clássicos já não nos servem mais...  Ou talvez elas sirvam 
como referências para serem expandidas e extrapo- 
ladas. Aí está uma particularidade desses objetos: se 
“interessante” é uma palavra que parece caber bem, 
“desconcertante” é uma sensação recorrente diante 
desses objetos que requerem um contínuo olhar 
inventivo, seja por parte de quem os cria, seja da parte 
de quem os vê. Alguns deles podem até dialogar com o 
passado, fazer citações da história, mas nos tiram o chão 
da História da Arte, a ilusão de um saber enciclopédico 
e linear cai por terra e novas conexões surgem.

Um trabalho que desvela esse aspecto é o do artista 
suíço	Urs	Fischer,	exposto	na	54ª	Bienal	de	Veneza.

Em	sua	obra,	Fischer	 toma	como	 referência	a	 famo-
sa escultura maneirista de Giambologna - O Rapto 
das Sabinas. (1582), exposta na Piazza della Signoria, 
em	Florença.	 Nas	mesmas	 dimensões	 da	 original,	 a 
escultura	de	parafina	tem	uma	chama	permanente	e	
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se derrete, dia após dia. É o insuportável, mas interes- 
sante e curioso desmanche da imagem conhecida 
e sacralizada. Vemos a ruína em processo. A chama 
ilumina e ao mesmo tempo destrói, nos é revelada a 
destruição do histórico e surge o novo – um novo que 
não é completamente novo, mas possibilita pensar 
algo novo.  O quanto isso é incontrolável e inevitável? O 
quanto é temido, sedutor e desejável?

Ruína e morte – sobretudo a partir da década de 1990, 
historiadores	e	críticos	de	arte	 têm	procurado	 refletir	
de maneira aprofundada em meio à poeira das ruínas. 
No ensaio “Mortes recentes da arte”, Mammi (2012, p. 
17) coloca que se a arte moderna já carregava algo de 
“morte”, a arte contemporânea provoca algo mais in-
tenso, uma “fratura irrecuperável”:

A ideia de que a arte possa morrer e esteja morrendo remonta, 
como todo o mundo sabe, a Hegel. Em tempos recentes, foi 
retomada por críticos e historiadores de tendências diferentes, 
e com objetivos diferentes. Todos eles, no entanto, partem de 
um ponto comum: o de que a arte dos últimos trinta anos teria 
provocado uma fratura irrecuperável não apenas em relação 
às linguagens do modernismo, mas também em relação à 
história da arte como um todo.

Sabemos que a arte sempre existirá, assim como o 
pensar em busca de formular critérios e estabelecer 
relações entre a poética e o contexto social e histórico. 
Compreendo que o que o autor coloca em xeque, a 
partir	do	diálogo	com	a	crise	refletida	por	importantes	
historiadores - Argan (1992 e 1995), Belting (2006) e 
Danto (2006) - não é a arte em si e nem o seu legado; 
mas	a	dificuldade,	a	inadequação	de	uma	crítica	pau-
tada nos critérios e aprendizado da História da Arte 
fechada	e	cristalizada,	em	conflito	com	as	demandas	
do contemporâneo. Ou seja, há a necessidade de se 
somar com a construção de outras “Histórias da Arte”.  

A	 fim	 de	 superar	 o	 engessamento	 sobre	 o	 passado,	
mas longe da atitude ingênua de ignorá-lo ou menos 
prezá-lo e fugindo do risco de cair na permissividade do 
“vale tudo”, uma extensa e variada produção teórica pro-

funda acerca da arte contemporânea tem procurado, 
de diferentes formas, tratar de uma questão-base: como 
lidar com uma cultura que abriu severas fraturas em 
seu próprio chão? 

Se para grandes especialistas e até mesmo para 
os artistas a arte após a década de 1960 fez e faz 
ruir estruturas e demanda novos modos de ver e 
operar,	a	todos	nós	também	é	lançado	o	desafio	à	razão	
e sensibilidade para transitar em meio a paisagens 
desestabilizadoras	que	incluem	edificações	inéditas	e	
pedaços	 de	 ruínas	 de	 tempos	 diversos;	 o	 desafio	 de	
transitar em meio às sombras, à fragmentação, tensão 
do	excesso	e	ao	labirinto,	“uma	das	muitas	figuras	do	
caos, entendido como complexidade, cuja ordem existe 
mas é complicada ou oculta” (CALABRESE, 1988, p. 63).

O enfrentamento das ruínas e do labirinto formulam 
problemas que demandam novas formas de criar e de 
refletir	sobre	as	criações	artísticas	como	possibilidades	
de inovação e originalidade. Rizolli (2005a, p.167) lança 
algumas chaves de leitura, aponta que após uma “cena 
figurativa”	elaborada	pela	 inventividade	e	 refinamento	
técnico dos renascentistas italianos, houve a “cena 
abstratizante” dos modernistas que romperam com a 
figuração	 tão	 almejada	pela	 arte	 anterior.	 E	 que	hoje 
vivemos a “cena de montagens”, que “expõe a crise da 
linguagem convencional” e expandem a linguagem 
“para além de seus limites físicos”. “Cena de montagens” 
é um modo interessante de considerar a arte atual, 
onde a supremacia da pintura também caiu por terra. 

Tensões que dialogam com as considerações sobre 
o neobarroco trazidas por Calabrese (1999) e que 
desvelam uma pluralidade nunca antes vista. Segundo 
Rizolli (2005), o campo da arte contemporânea continua 
com espaço para a beleza, tomando como um exemplo 
o “Classicismo realista” (uma das vertentes do Hiper-
realismo) e que no momento que escrevo esta tese, se 
confirma	com	as	filas	para	ver	as	obras	de	Ron	Mueck	
na Pinacoteca de São Paulo.  Contudo, o alargamento 
do campo da arte inclui outras categorias e tendências, 
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entre elas a desconcertante “estética dos escombros” 
(2005b, p. 1): “escombros são fragmentos, resíduos - sig-
nos inferiores que deixam suas cicatrizes na paisagem”, 
cuja matéria-prima é o feio, o aterrorizante, o decadente, 
 o desastroso, o desviante, o vicioso, o criminoso, o que 
pode ser denunciado. Inclui toda a sorte de objetos, 
pessoas e eventos propiciados pela decadência, 
desigualdade, violência e lixo produzido pela nossa so-
ciedade. Expostas em Inhotim, as Fotos Série Maciel 
de Miguel Rio Branco5 - realizadas no bairro Maciel - 
região do Pelourinho em Salvador em 1979, é um exem- 
plo contundente.

Vemos que no cenário cultural atual há espaço para a 
beleza e também para todo o tipo de experimentação e 
construção, o que pode gerar objetos inquietantes, 
mesmo aqueles percebidos como estranhos, agres- 
sivos	e	feios,	o	que	não	os	desqualificam.	Pelo	contrário, 
essas propostas podem se converter em interessantes, 
justamente por carregarem qualidades mobilizadoras. 

Em	outra	perspectiva,	 lançada	por	Cassirrer	 (1994,	p.	
47),	vemos	que	em	meio	ao	emaranhado	de	uma	ex-
posição de arte, tem-se o simbólico: 

Não estando mais num universo meramente físico, o homem 
vive em um universo simbólico. A linguagem, o mito, a arte e a 
religião são partes desse universo. São os variados fios que 
 tecem a rede simbólica, o emaranhado da experiência humana. 
Todo o progresso humano em pensamento e experiência é 
refinado por essa rede e a fortalece. O homem não pode mais 
confrontar-se com a realidade imediatamente; não pode vê-la, 
por assim dizer, frente a frente. [...] em vez de lidar com as 
próprias coisas, o homem está, de certo modo, conversando 
constantemente consigo mesmo. Envolveu-se de tal modo 
nas formas linguísticas, imagens artísticas, símbolos míticos 
ou ritos religiosos que não consegue ver ou conhecer coisa 
alguma a não ser pela interposição desse meio artificial.

As obras, enigmas por si só, e lembremos que enigmas 
levantam várias perguntas e hipóteses, estão inseridas 
em sistemas maiores, que também pedem para ser 
decifrados. Entre eles se instaura o território das insti-
tuições e exposições de arte.  São muitos elementos 
para serem decifrados pelo visitante de uma ex-

posição que se aventure em busca de algum sentido... 
Ao levarmos em conta o fato de a obra de arte estar 
inserida em uma exposição, o campo se expande 
e se torna ainda mais complexo. Outros tantos 
elementos adentram no jogo – alguns desses 
elementos	 são	 mais	 flexíveis	 e	 contornáveis,	 outros 
são bastante impositivos. O fato é que, mesmo que 
esses pontos nebulosos aqui não sejam desen-
volvidos como o assunto principal, foram elenca-
dos alguns deles para abordar, pois não é possível 
ignorar a problemática de que as obras, exposições 
e o sistema de arte em si, em maior ou menor grau, 
estão ligados a interesses de determinados setores da 
sociedade: seja o poder legitimador dos curadores e 
colecionadores; seja com relação ao consumo, à lógica 
de mercado, que inclui também o âmbito do espetáculo 
e entretenimento.  Todo visitante é impactado de alguma 
forma por esses fatores.

Reconhecemos outras sombras espessas da paisagem 
cultural e social, que se referem às questões de acesso aos 
museus e exposições.  Apesar de notarmos progressos 
em nossa cidade (São Paulo), por motivos variados, 
vemos que nem todos têm acesso pleno aos diver-
sos bens culturais e ao patrimônio histórico e artístico.  
Pessoalmente, considero espantoso que vários de 
meus ex-alunos tenham chegado à universidade sem 
sequer terem visitado o MASP ou a Pinacoteca6 . Esses 
universitários pertencem prioritariamente às classes so-
ciais mais elevadas e muito se poderia investigar sobre 
as suas barreiras, formadas por desinteresse, educação 
restrita e outros fatores. Para muitos em nossa 
sociedade, é evidente a exclusão econômica e social e a 
vida se torna uma dura luta pela sobrevivência onde não 
há espaço para a arte. No entanto, para este trabalho, 
proponho-me a pensar nas experiências do sujeito que 
já atravessou as portas da instituição cultural e está 
corpo a corpo com a obra e o seu entorno, mas nem 
por isso existe a garantia de vê-la de fato. Para isso, 
é preciso de alguma forma enfrentar e atravessar a 
penumbra composta pelos muitos aspectos que 
dificultam	o	encontro,	alguns	dos	quais	 já	discutidos, 
outros tantos que serão tratados a seguir. 

5 http://inhotim.org.br/inhotim/arte-contemporanea/obras/fotos-serie-maciel/ 
São impactantes as imagens produzidas por este fotógrafo espanhol radicado 
no Brasil. Os “escombros” estão em todos os seres retratados: pessoas, 
objetos, animais, ambientes, em um contexto de trágica decadência

6 O MASP - Museu de Arte de São Paulo e a Pinacoteca do Estado estão entre 
as instituições culturais mais relevantes de São Paulo. Edifícios emblemáticos, 
acervos atrativos, localização estratégica junto a estações de metrô e o incen-
tivo de visita gratuita às terças-feiras parecem não garantir o acesso e o hábito 
de frequentação junto à população como um todo..
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1.3  Sedução do efêmero: 
exposições, espetáculo, consumo 

A infelicidade dos consumidores 
deriva do excesso e não da falta de escolha.

Zygmunt Bauman (2001, p. 75)

As	reflexões	que	envolvem	o	espetáculo	têm	ganhado	
corpo nas últimas décadas, um marco se refere às con- 
siderações de Guy Debord (2012) publicadas originalmente 
em 1967 na obra A sociedade do espetáculo. O autor traz 
entre as ideias de Marx as de fetichismo da mercadoria 
e alienação para sustentar duras críticas ao sistema 
capitalista, que usa o espetáculo – convertido especial-
mente em imagens midiáticas, como um meio de domi- 
nação da sociedade, o que segundo o autor, acar-
reta a separação da vida “verdadeira” e seu empo-
brecimento.  Seu pensamento é de que com essa 
poderosa e sedutora estratégia, a alienação da 
população parece inevitável e o consumo termina 
por ser uma consequência. Décadas se passaram e se 
suas ideias são dolorosamente corajosas e revela- 
doras de forças que dizem muito daquela época fervi-
lhante, por outro lado elas também precisam ser pro-
blematizadas hoje. O autor foca na denúncia de tal “rolo 
compressor” que massacra a todos e não se detém 
nas sutilezas dos casos, não aborda as subjetividades, 
escolhas individuais ou outras possibilidades de 
experiência nesse contexto. Passadas algumas 
décadas, nossa relação com as imagens midiáticas 
mudou. Negrini e Augusti (2013), jornalistas, debatem 
a obra de Debord, reconhecem a sua importância e o 
caráter totalitário e alienante das mídias descortinado 
por ele, entretanto problematizam o radicalismo do 
autor e reforçam a necessidade de que na nossa 
época “temos que ter em mente que o espetáculo 
precisa ser discutido e não somente condenado.” 
(Negrini e Augusti, 2013, p. 9).

Sem dúvida, o aspecto espetacular que envolve a rela-
ção do sujeito com os eventos grandiosos não é algo 
a ser ignorado no contexto de nossa cultura atual e 
há muito o quê se discutir sobre isso. Pensamos ser 
necessário tocar nesse ponto tão característico de 
nossa época, mesmo que por meio de um voo rasante. 
Problematizar, colocarmo-nos em um caminho de 
reflexão,	 em	 estado	 de	 dúvida	 sobre	 até	 que	 ponto,	
quando e de que forma as exposições de fato se 
mostram como espaços facilitadores do encontro 
com a obra de arte. Ou se, em consonância com o 
forte apelo consumista de nossa era, se arquitetam 
principalmente como eventos espetaculares (Debord, 
2012	e	Gonçalves,	2004),	consumíveis	(Bauman,	2001	
e Baudrillard, 1991), transitórios que não viriam a 
emancipar, mas a embrutecer (Rancière, 2007 e 2010). 
Mais elementos adensadores da atmosfera da paisagem 
acidentada	e	que	dificultam	nossa	visão	dos	objetos... 
Lembramos	 mais	 uma	 vez	 do	 conflito	 barroco	 ao	
pensar na complexidade e ambivalências do contexto 
contemporâneo, no qual também estão inseridos o 
sistema de arte e das instituições culturais, que por 
contradição podem assumir posicionamentos, ações e 
discursos	que	terminem	por	distanciar,	dificultar	e	até	
mesmo impossibilitar os indivíduos do encontro com a 
arte. Paradoxo instaurado entre as tonalidades de 
prazer e a dor; luzes, sombras e entremeios entre o 
pertencimento, a banalização e o afastamento, a troca 
e o narcisismo.   
Seja em uma exposição permanente, seja temporária, 
cada exposição apresenta suas particularidades concei- 
tuais, plásticas, estéticas e discursivas. Os museus e/
ou instituições culturais envolvidos, somados à força 
curatorial,	imprimem	valores	e	significados	aos	objetos	
expostos.  Há alguns anos observa-se o poder dos cu-
radores, que segundo alguns, no sistema de arte atual, 
chegam a se sobrepor às obras e aos artistas. Espe-
cificamente	sobre	os	objetos	de	arte	contemporânea,	
Mammi (2012, p. 25) coloca:
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[...] o que faz a obra de arte não é tanto a eleição do objeto 
quanto justamente esse vir a ser, o processo que leva do objeto 
à obra. Esse processo se dá hoje não tanto, ou não apenas, na 
feitura do objeto quanto nas modalidades de sua exposição. 
É isso que torna a figura do curador tão importante, e sua 
ingerência tão delicada e perigosa: não há mais como distin-
guir entre a obra e sua montagem no espaço, porque não há 

mais distinção entre o espaço da obra e o espaço comum.

Nessa paisagem, apreciar somente a obra, isolada-
mente, parece tarefa impossível. Tudo é construído 
para que ela seja percebida em relação aos apara-
tos que a circundam, que também dialogam com 
questões mais amplas da sociedade contemporânea. 
Ao mesmo tempo em que o público ganha mais im-
portância, também é cada vez mais conduzido para 
discursos orientados. Discursos contundentes, de dife-
rentes	teores	e	vertentes,	afirmados	por	meio	de	for-
mas e recursos variados. Criam-se espaços efêmeros; 
cenários particulares, bem elaborados, mas provisóri-
os que também são percebidos e compreendidos de 
forma muito diferente pelos apreciadores. Com tudo 
isso, é de se perguntar o quanto as pessoas de fato 
terminam por usufruir os “bens simbólicos” que lhe 
são apresentados (Bourdieu e Darbel, 2003), ou de que 
modo estes aparatos mantêm a aura do espetáculo 
(ou algo do gênero. Pois é preciso tomar cuidado com 
as	frases	que	generalizam,	definem,	interpretam	de	um	
único ponto de vista). 

No que se refere à preocupação com o público, de algu-
mas décadas para cá os museus de arte têm a tendên-
cia a se distanciar cada vez mais de uma concepção 
elitista	do	passado.	Segundo	Gonçalves	 (2004,	 p.61),	
em maio de 1968 a contestação geral provocada pelo 
movimento estudantil em Paris incluiu amplos ques- 
tionamentos sobre a democracia e espaços sociais e 
gerou críticas sobre o comportamento tradicionalista 
dos	museus.	A	mesma	autora	aponta	como	reflexos	
dois acontecimentos: a conferência do ICOM7 de Paris 
e Grenoble em 1971 com o tema: “O museu a serviço 

do homem da atualidade, do futuro“ e a abertura do 
Centro Nacional de Arte e Cultura Georges Pompidou 
em Paris (1977). A instituição de arte contemporânea 
que viria a se tornar emblemática (chamada também 
pelo nome do bairro Beaubourg) causou repercussão 
mundial ao se apresentar como um museu inovador, 
em termos arquitetônicos, funcionais e especialmente 
em relação à programação e valorização do público.

Sentimos esses efeitos nos museus e exposições 
atuais. Se a princípio, podemos pensar que a par-
tir de experiências como a acima, são construídas 
exposições que partem de premissas com o público: 
“[...] (a exposição) não somente se torna visível, mas 
dá visibilidade ao sujeito que com ela interage” (Gon-
çalves,	2004,	p.	9).	Há	que	se	levar,	entretanto,	outros	
lados em consideração. 

Baudrillard é um dos pensadores que, no calor dos 
acontecimentos,	vai	problematizar	especificamente	a	
proposta do Centro Pompidou com o texto Efeito Beau-
bourg: implosão e dissuasão, publicado em Paris no 
mesmo ano de abertura da instituição. Mais um pen-
sador francês que testemunha mudanças radicais de 
seu tempo. Diz ele (1981, p.85 e 87):

De todas as maneiras, a própria ideologia da “produção cul-
tural” é a antítese de toda a cultura, como a de visibilidade e de 
espaço polivalente: a cultura é lugar de segredo, de sedução, 
de iniciação, de uma troca simbólica restrita e altamente ritu-
alizada. Nada a fazer. Tanto pior para as massas, tanto pior 
para Beaubourg. 

[...]

As massas afluem a Beaubourg como afluem aos locais de 
catástrofe, com o mesmo impulso irresistível. Melhor: elas são 
a catástrofe de Beaubourg. O seu número, a sua obstinação, 
o seu fascínio, o seu prurido de ver tudo, de manipular tudo é 
um comportamento objetivamente mortal e catastrófico para 
qualquer empreendimento. Não só o seu peso põe em perigo 
o edifício como a sua adesão, a sua curiosidade aniquila os 
próprios conteúdos desta cultura de animação. 

7  Internacional Council of Museums, órgão criado junto à Unesco após a 
Segunda Grande Guerra Mundial.
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A crítica de Baudrillard está no que ele considera como 
uma grande simulação, pois ao invés de aproximar 
verdadeiramente as pessoas da experiência de fruição, 
a	 massificação	 do	 museu	 termina	 por	 dificultar	 a	
potência da arte, que requer um encontro ritualizado: 
“a invasão já não tem qualquer medida comum com o 
que se propunha como cultura enquanto “lugar de se- 
gredo, de sedução, de iniciação”, de “uma troca simbólica 
restrita e altamente ritualizada” Um processo de “im-
plosão do social” no qual os próprios visitantes, como 
massa, sucumbem junto da arte - é o “desaparecimento 
 da cultura” (1981, p. 85).

Nesse sentido, Debord (2012, p. 117) também aponta 
a perda de riqueza da cultura ancestral do mito-cultura 
simbólica integradora de contrários, que se torna um 
movimento autônomo porque independente da vida, 
mas totalmente dependente do sistema econômico. A 
cultura desligou-se da unidade da sociedade do mito, 
“quando	o	poder	de	unificação	desaparece	da	vida	do	
homem e os contrários perdem a sua relação e sua 
interação vivas e adquirem autonomia...”.  

O caráter contraditório apontado pelo autor na análise 
desse	caso	específico	constitui-se	como	um	dos	pontos 
gerais de penumbra mencionados anteriormente, que 
invade seja de maneira mais ostensiva ou mais sutil o 
território dos museus e exposições de arte até nossos 
dias.  A análise ácida de Baudrillard destrincha o que 
virá a ser um marco na cultura, o que é corroborado por 
Gonçalves	(2004)	ao	colocar	que	tanto	os	museus	de-
nominados “Museus Pós-modernos”, quanto os mega-
eventos, e as exposições temporárias que circulam 
pelo mundo apresentam ressonâncias do “efeito 
Beaubourg” - o fascínio pelo espetáculo e o caráter 
arquitetônico monumental. Para a autora, esses fenô-
menos culturais também vêm a expressar algumas 
das características mais marcantes da nossa era:

No perfil epistemológico da época chamada pós-moderna 
destaca a o descentramento, a repetição, a excentricidade 
e o excesso, a valorização do adorno ao lado da função dos 
produtos culturais [...] essas características se aplicam, igual-
mente, sem dúvida, ao fenômeno dos novos museus con-
struídos ou reformados em diferentes cidades do mundo e ao 
novo perfil das exposições que realizam. Explicam também 
o contexto da sociedade de consumo, um contexto bem dis-
tante dos ideais românticos no movimento iniciado na França 
em 1968. (Gonçalves, 2004, p. 64 e 66)

No	final	dos	anos	1980,	embora	não	coloque	juízo	de	val-
or, Calabrese (1989, p. 77) também corrobora com Bau-
drillard e lança sua análise sobre o “efeito Beaubourg”, 
que na época se estendia pelo ocidente e impactava a 
museografia	dos	museus	 e	 	 exposições	 temporárias	
em diversas capitais da América e da Europa. Hoje 
sabemos que esses eventos não mais se restringem ao 
ocidente, disseminaram-se por todos os continentes, 
sobretudo nas cidades de maior crescimento econômico. 
Outro aspecto interessante lembrado por ele é o ressurgir 
das	Exposições	Universais	no	final	do	século	XX,	em	
conjunto com interesses da indústria. Calabrese analisa 
esses eventos espetaculares na ordem do excesso, 
similares aos efeitos dos grandes shows de rock e 
eventos esportivos.  Segundo ele, o fascínio causado 
por esses fenômenos também provoca um comporta-
mento excessivo no público: fenômenos de histerismo 
de massa.  Histeria provocada pelo consumo. Consumo 
impulsionado também pelo efêmero, pela “novidade”, 
pela “moda”, pelo “in”.

Com relação ao consumismo, em a Modernidade 
Liquida, Bauman (2001) disseca o consumismo como 
um dos aspetos que perpassam pelas diversas 
esferas do padrão de vida nos grandes centros ociden-
tais e que se constitui como a grande força motriz de 
nossa época. Se tudo vira mercadoria, as exposições, 
os museus, os eventos culturais sem dúvida também 
se enquadram como bens passíveis de serem 
consumidos avidamente: “...não se compra apenas 
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comida, sapatos, automóveis ou itens de mobiliário. 
A	 busca	 ávida	 e	 sem	 fim	 por	 novos	 exemplos	 aper-
feiçoados e por receitas de vida é também uma 
variedade de comprar”. (BAUMAN, 2001, p.87).

Ainda sobre a problemática entre espetáculo e con-
sumo, com foco no espectador, Rancière (2007, p. 13) 
apresenta questões que ele vê como derivadas das 
próprias características do teatro e da arte contem-
porânea, mas que não se restringem às artes cênicas: 
“o ultrapassamento de fronteiras” da “hibridização” 
das linguagens artísticas, seus modos e locais de ex-
posição e o “embaçamento da distribuição de papéis“ 
entre o artista e o público. É desconfortável pensar que 
dependendo da forma como isso é trabalhado, pode-se 
gerar não “a apoteose da arte como forma de vida“, 
mas “a apoteose de fortes egos artísticos ou um tipo 
de consumismo hiperativo, senão as duas coisas ao 
mesmo tempo“. Outro tipo de embrutecimento, na 
medida em que efetua o atravessamento das fronteiras 
e a confusão de papéis meramente como uma forma 
de aumentar o poder do espetáculo sem questionar  
seus fundamentos. Outro aspecto importante atrelado 
ao consumo se refere ao âmbito do entretenimento 
e turismo. Sabemos por experiência que o turismo 
ávido também faz parte do campo ao qual nos 
propomos a investigar: “os museus passaram a ser 
“monumentos”, ícones da modernização da socie- 
dade, emblemas da identidade cultural urbana, 
lugar obrigatório para a frequência turística e de lazer 
e	diversão	para	o	cidadão”	(Gonçalves,	2004,	p.	71).

Talvez esse consumo atrelado ao contato direto com 
as obras de arte, os bens culturais e patrimoniais e seus 
espaços seja menos evidente e envolva práticas que se 
pretendem	mais	 sutis	 e	 refinadas,	 ou	 talvez,	 quem	é	
profissional	da	área	de	educação,	arte	e	cultura	(como	
é o meu caso), tenha certa resistência em reconhecer 

esse aspecto.  Porém, os autores tomados como base 
não deixam dúvidas: a arte e a cultura tem a mesma 
potencialidade de consumo de qualquer produto. 

Junto aos museus e espaços culturais um tipo de 
consumo move os frequentadores de forma ostensiva 
e é digno de nota: cada vez mais encontramos toda 
uma série de artefatos para serem comprados junto 
aos museus e exposições. Suas lojas vendem de livros 
e catálogos a todo o tipo de souvenir. Podemos pensar 
que um visitante, seja ligado à área de arte ou não, 
turista ou não, tocado pelas descobertas na exposição 
queira comprar algo que guarde a memória da 
experiência, ou mesmo, que queira obter o catálogo 
da mostra para a ampliação de seu conhecimento ou 
como um presente. Ainda assim, é inegável que os ar-
tefatos para “todos os bolsos” desses espaços estimu-
lam a compra por impulso, o “imediatismo do querer” 
(Bauman, 2001, p.90). Lembro-me de imediato das 
sedutoras lojas instaladas no Louvre, no Pompidou, 
no D´Orsay e mais modestamente, no Museu Berardo, 
no MAM/SP, na Pinacoteca de São Paulo, no Instituto 
Tomie Ohtake.  Sobre essa questão, o que me mar-
cou mais profundamente foram os pequenos pontos 
de venda situados dentro dos Museus Vaticanos, 
próximos aos corredores e salas mais movimentados, 
adaptados em meio à arquitetura recortada e esplen-
dorosa que nunca previu esse tipo de inserção.  Tudo 
é tão avassalador que o estímulo ao “imediatismo do 
querer” se dá junto às obras, sequer se espera que a 
visita seja completada. Na ocasião, lembro-me de ter 
me perguntado o porquê de tanta gente parar nesses 
stands, às vezes gasta-se mais tempo para comprar 
um artigo com a imagem estampada do que no ato de 
olhar a própria obra. Ao pensar em uma situação de  
turista,	com	o	tempo	sempre	insuficiente	para	descortinar 
tantos espaços e com a chance concreta de se deparar 
com	 obras	 tão	 emblemáticas,	 é	 significativo	 que	 as	
pessoas escolham gastar tempo com compras.
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Todos somos afetados por esses aspectos. Não es-
tamos	isentos	dessa	atitude	superficial	de	desprendi-
mento	e	a	figura	do	turista	como	alguém	desenraizado	
e descentrado é colocada por Hall (1995).  Na mesma 
esteira e de forma mais contundente, Bauman (1998, p. 
114)	aponta	a	figura	de	um	turista	superficial,	descom-
promissado com os lugares, mas atrelado ao consumo 
como	uma	figura	significativa	de	nosso	tempo,		o	que	
será discutido no próximo tópico. 

Embora felizmente, no todo, ainda sejam evidentes 
as diferenças entre um shopping center e um museu 
como colocado por Bauman, o consumismo e o descar- 
te são forças motrizes das sociedades contemporâneas 
capitalistas que cultivam a efemeridade e inegavel-
mente abrangem os bens culturais.  Aliás, Debord (2012, 
p.123) coloca: “A cultura integralmente convertida em 
mercadoria deve tornar-se também a mercadoria-ve-
dete da sociedade espetacular”.

Em Lisboa, chamou-me a atenção a proposta de 
uma nova sede, grandiosa, espetacular, para o Museu 
Nacional dos Coches8, um dos mais emblemáticos de 
Portugal, antigo Picadeiro Real do Palácio de Belém 
situado na zona histórica. Em meio a polêmicas, o 
edifício encontra-se pronto, mas ainda não aberto ao pú-
blico	por	questões	financeiras.	Ouvi	vários	portugueses 
que desaprovavam a empreitada, perguntam-se qual a 
real necessidade disso, ainda mais pelo fato de o país 
atravessar um momento de profunda crise econômica.

 Ainda sobre o consumo dos bens culturais e apenas 
para citar alguns exemplos nada sutis que não deixam 
dúvida de que não faltam casos em que um grande 
museu representa uma “grife” que seduz turista/con-
sumidor: mesmo pessoas que não se importam com 
arte,	estando	em	Paris,	enfrentam	filas	para	adentrar	
no Louvre e perseguir a Monalisa. Em matéria publica-
da no jornal espanhol El País, o diretor do Louvre dizia 
que a visitação estava em trono de 9,5 milhões de pes-
soas	em	20149. 

Pelo referido jornal o novo museu abre em 2016 o 
Louvre Abu Dhabi, cuja arquitetura de Jean Nouvell 
parece ser irresistivelmente sedutora. Sobre a associa-
ção	entre	grife	e	exposições	de	arte,	também	em	2014	
foi	inaugurada	a	Fundação	Louis	Vuitton	em	Paris,	um	
complexo	cultural	espetacular	projetado	por	Frank	Gehry 
- onde são promovidas várias ações, inclusive exposições . 

Acima,	casos	que	ilustram	apenas	um	dos	tantos	fios	
(ou estratégias mercadológicas) que compõe a da com-
plexa rede que envolve o consumo de bens culturais. 
Há outras tantas vertentes e abordagens para a criação, 
promoção e exploração dessas relações, que movi-
mentam	 significativamente	 a	 economia,	 entre	 elas,	
o turismo, inclusive o cultural. Segundo Ruíz (apud 
LARROSA, 2011, p. 165): “o turismo tece uma trama 
social alternativa e paralela (...) permite uma escapada 
efêmera	até	uma	arcádia	provisória,	sem	conflitos,	sem	
contradições, sem paradoxos. Uma bolha ideal(...)”. 

Nesse contexto, o que pensar sobre a educação em 
um sentido amplo e emancipatório junto à complexi-
dade	 e	 conflitos	 inerentes	 ao	 campo	 da	 arte?	 Mais 
público	 visita	 as	 exposições,	mas	 poderia	 se	 afirmar	
que o acesso à arte e aos bens culturais realmente 
se ampliou? Estas são questões da maior relevância, 
pontos que se conectam e que podem vir a ser investi-
gados em outras pesquisas.

Tão importante quanto reconhecer esse aspecto, é 
reconhecer a supremacia dos museus-monumentos 
e das exposições espetaculares, produtos e ícones 
de nossa era que muito oferecem à massa, fascinam, 
entretém e por outro lado, apequenam o indivíduo, 
como Debord ( 2012) e Baudrillard (1981) problema-
tizaram de maneira tão contundente há décadas atrás. 
Paradoxos: museus, instituições, centros culturais, 
exposições - que gigantescas ou mais modestas se 
enquadram no espetáculo e no consumo - propõem-
se a eventos de divulgação e promoção da arte, mas é
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	de	se	pensar	se	há	espaço	para	encontros	significa-
tivos, para uma experiência de inteireza entre o visi-
tante, a obra e a exposição? Nesses lugares ruidosos e 
de sobrecarga para os sentidos, há possibilidades de 
desenvolver a experiência estética, que requer envolvi-
mento, escuta, silêncio? 

Como tratado anteriormente, a partir do caso Pompidou 
(Beaubourg), Baudrillard (1991) mostra um posiciona-
mento mais do que pessimista, apocalíptico.  Apesar 
de o que foi exposto até aqui tender para essa visão 
pessimista, almejo manter o estado de dúvida e penso 
que	cada	caso	é	um	caso,	e	demanda	reflexões	mais	
aprofundadas para quem se propor a decifrar suas 
ambivalências	 específicas.	Ainda	assim,	 a	 percepção	
primeira revela que junto às instituições uma ampla 
gama de ações e propostas que vão da valorização 
do público geral ao apequenamento do indivíduo. 
O espetacular, o consumo e a volatilidade somam mais 
elementos à penumbra que envolve esses territórios 
contemporâneos e no meio deles está o público. 
Em meio à penumbra, a obra conseguirá tocá-lo? 
Ele se deixará ser tocado?

8  Observa-se que os objetos históricos integram-se perfeitamente à arquitetura 
neoclássica do séc. XIX.  Considero que seja importante pensar na real 
necessidade do descarte desse espaço, e da transferência para a nova sede 
com arquitetura contemporânea, ainda que seu projeto seja elogiado por 
deter a qualidade inerente às criações de Paulo Mendes da Rocha. Disponível 
em http://www.museudoscoches.pt/, acesso em 5 de dezembro de 2014.

9  El Louvre invierte 53,5 millones para ‘humanizar’ 
la visita al museo. Disponível em: 
<http://cultura.elpais.com/cultura/2014/12/26/actualidad/1419608628_102927.html>.

10  O contexto de Abu Dhabi é o do espetáculo potencializado pela 
arquitetura e é essencial que o museu se coloque à altura para ter chance 
de ser escolhido pelos turistas. Disponível em:  
<http://louvreabudhabi.ae/en/Pages/home.aspx>. Acesso em 5 dez 2014.

10  O arquiteto Frank Gehry é responsável também pelo Guggenheim 
Abu Dhabi. É conhecido por ter projetado um dos edifícios museológicos 
mais marcantes do séc. XX: o Guggenheim Bilbao (1997), cuja fachada é 
tão espetacular que, segundo Rego(2001) “aquilo que se vê no seu interior 
tornou-se atração menor, subjugada pela eloquência das superfícies de 
titânio”. Disponível em: 
<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/02.014/867>. 
Acesso em 5 dez 2014.
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1.4  Visitantes sujeitos fugidios 

Em O pintor da vida moderna, Baudelaire escreveu em 
1863: “a modernidade é o transitório, o fugidio, o contin-
gente; é uma metade da arte, sendo a outra o eterno e 
o imutável”. (apud HARVEY, 1995, p.21). Ou seja, nossa 
era bebe de múltiplas fontes, inclusive as provenientes 
da modernidade.

De Baudelaire empresto o termo “fugidio”, concebido du-
rante a época do Impressionismo e que me parece tão 
pertinente para os dias atuais. Assim designo o visitante 
das exposições e museus que, em meio à penumbra 
tem percepções e atitudes marcadas pela velocidade 
e	superficialidade,	típicas	de	nossa	era.		Um	sujeito	com 
atitudes	análogas	à	figura	dos	turistas	que	têm	como 
facetas e atitudes transitar pelos espaços de modo 
superficial	e	descompromissado,	como	veremos	a	seguir.	

Quem é esse sujeito inserido no complexo campo de 
um evento atual - exposição de arte, independente da 
origem de seus objetos e obras? Recorramos a Hall 
(2005), pois a partir das ideias do autor, entendemos 
que a paixão pelos museus e instituições mais “antigas” 
pode ser encarada como uma faceta associada ao 
que ele denomina como “sujeito sociológico”, que é ins- 
tituído pelo diálogo de sua essência interior com os 
mundos culturais exteriores e suas identidades. Esse 
sujeito é o sujeito da modernidade, um sujeito que 
carrega bases da tradição, concomitante com uma 
abertura para o novo. Apesar de já apresentar traços 
fugidios, esse sujeito ainda tem parte de sua base de 
sustentação associada ao que o próprio Baudelaire 
apontou como “eterno e imutável”.  Associamos esse 
ponto de solidez com o visitante atento, cuidadoso, 
minucioso. Trata-se de um ser engajado e em relação 
mais enraizada, que apesar de inserido na complexi-
dade da modernidade, ainda tem como predominante, 
segundo o autor, uma identidade estável e	 unificada, 
de	acordo	com	os	lugares	ocupados	e	seus	significados 
e valores internalizados. 

Contudo, Hall (2005) coloca que hoje há o predomínio 
do “sujeito pós-moderno”, fruto de grandes mudanças 
estruturais e institucionais com base na globalização. 
Um sujeito cuja identidade cultural é descentralizada, 
fragmentada, estilhaçada a ponto de gerar múltiplas 
identidades: 

A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente 
é uma fantasia. Ao invés disso, à medida em que sistemas de 
significação e representação cultural se multiplicam, so-
mos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e 
cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais 
poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente. 
(HALL, 2005, p.12)

Sujeito que “assume identidades diferentes em dife-
rentes	momentos,	identidades	que	não	são	unificadas	
ao redor de um ‘eu’ coerente” (HALL, 2005, p.13). Um 
sujeito	conflitante,	empurrado	para	várias	direções	em	
complexo um jogo de forças e que alterna identidades 
como “quem troca de roupa” conforme a vontade ou 
o as variações do clima. Características que dialogam 
com a identidade problematizada por Bauman (1998, 
p. 155), como uma identidade cambiante, variável, sem 
fidelidade	à	história:	

O problema da identidade resulta principalmente da dificuldade 
de se manter fiel a qualquer identidade por muito tempo, da 
virtual impossibilidade de achar uma forma de expressão da 
identidade que tenha boa probabilidade de reconhecimento 
vitalício, e a resultante necessidade de não adotar nenhuma 
identidade com excessiva firmeza, a fim de poder abandoná-la 
de uma hora para outra, se for preciso.

É recorrente parecer que o sujeito pós-moderno não é 
“centrado”. Relacionamos a “descentralização” a que Hall 
se refere com o aspecto relativo ao excesso de opções 
a serem selecionadas e consumidas na atualidade, 
apontado por Bauman (2001, p.75). Um banquete que 
oferece mil opções para o seu bel prazer, mas nem por 
isso há tranquilidade:  
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O mundo cheio de possibilidades é como uma mesa de bufê com 
tantos pratos deliciosos que nem o mais dedicado comensal 
poderia esperar provar de todos. Os comensais são consumi-
dores e a mais custosa e irritante das tarefas que se pode 
pôr diante de um consumidor é a necessidade de estabelecer 
prioridades: a necessidade de dispensar algumas opções 
inexploradas e abandoná-las. A infelicidade dos consumidores 
deriva do excesso e não da falta de escolha. 

Diante de tantas opções em nossa cultura, a arte como 
área de conhecimento e sensibilidade terá chance de 
ser escolhida? E mesmo que o sujeito opte pela ex-
posição	de	arte,	com	o	olhar	fisgado	pelo	 imediato	e	
espetacular, será possível tecer encontros com a arte 
em si? Outro fato, constatado por nossa experiência: 
exposições espetaculares, grandiosas e de uma com-
plexidade “neobarroca” tornam impossível ver tudo, ter 
contato com todas as obras. Em meio às “maratonas 
de espetáculo” (Calabrese, 1988, p. 78) e em meio à 
penumbra, como fazer as escolhas? 

Um	 aspecto	 característico	 e	 facilmente	 identificado	
se refere à alta velocidade com que o público tende a 
visitar	 as	 exposições	 -	 um	 reflexo	da	aceleração	dos	
tempos atuais, tanto na produção quanto no consumo 
de bens, no lazer, no turismo, nas relações humanas 
como um todo. O prazer vem rápido e a perda de in-
teresse	também:	“instantaneidade	significa	realização	
imediata, no ato - mas também exaustão e desapare-
cimento do interesse“ (Bauman, 2001, p. 137). 

Larrosa	(2014,	p.	22)	nos	alerta	sobre	uma	contradição	
vivida por esse sujeito, em meio ao excesso: ele sofre 
o impacto, mas é apenas “atravessado” e não habitado 
pelos estímulos, a velocidade e a decorrente falta de 
silêncio e de memória impedem de construir uma ex-
periência	significativa:

Ao sujeito do estímulo, da vivência pontual, tudo o atravessa, 
tudo o excita, tudo o agita, tudo o choca, mas nada lhe acontece. 
Por isso a velocidade e o que ela provoca, a falta de silêncio 
e de memória, são também inimigas mortais da experiência”. 

Há anos vivemos sob o impacto da revolução midiática 
e	da	internet,	influências	que	sem	dúvida	promoveram	
mudanças substanciais na nossa cultura, bem como 
na percepção e nas ações dos indivíduos, sobretudo os 
que estão sempre “conectados”. Estar conectados nos 
possibilita “estarmos em mais de um lugar ao mesmo 
tempo” e um excesso de estímulos, de acontecimen-
tos, de informações, de imagens, de possibilidades – o 
que hoje fomenta um pacote de simultaneidade, ime-
diatismo, fugacidade, impaciência e interrupção que 
já foi de certa maneira precedido pelo ato de zapear 
os	canais	da	TV.	Essas	atitudes	se	referem	especifica-
mente às últimas décadas? É surpreendente ver o que 
Dewey escreve na década de 1930 (2010, p. 123):

O gosto pelo fazer, a ânsia de ação, deixa muitas pessoas, 
sobretudo no meio humano apressado e impaciente em que 
vivemos, com experiências de uma pobreza quase inacredi-
tável, todas superficiais. Nenhuma experiência isolada tem a 
oportunidade se concluir, por que o indivíduo entra em outra 
coisa com precipitação [...] situações em que possa fazer o 
máximo de coisas no prazo mais curto possível.

Harvey (1995) e Hall (2005) colocam a supressão es-
paço-tempo como uma das caraterísticas de nossa 
época.	 Como	 fica	 o	 corpo	 do	 indivíduo	 no	 espaço?	
A velocidade externa é assimilada e converte-se em 
pressa, a pressão social invade e aperta nosso peito? 

Além de tempo, as relações com a arte demandam 
uma grande aproximação do corpo como um todo, 
do olhar íntimo...  Devido ao seu caráter simbólico, a 
arte solicita um corpo/olhar aguçado, aberto, atento. 
Essa exigência parece ser ainda maior na arte contem-
porânea, diante de objetos e linguagens inovadoras e 
dos eventos no qual estão inseridas. Um rápido pas-
sear pelas obras, fazer uso dos sentidos para o mero 
reconhecimento do que já se conhece não conduz à 
experiência (Dewey, 2010).  Em concordância com 
Larrosa	(2014,	p.	22),	a	pressa	e	velocidade	não	con-
tribuem em nada para a busca de uma construção que  
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requer ao menos algum aprofundamento e as relações 
com o seu elemento simbólico, já que requerem um 
pensamento	diferido,	como	diz	Cassirer	(1994).

	 É	pertinente	associar	 à	 figura	do	 “turista”	 esse	olhar	
e caminhar do “sujeito fugidio”, que ligado ao excesso, 
apressado,	descentrado,	não	se	fixa	-	o	sujeito	da	“cele- 
bração móvel” (Hall, 2005, p. 9). Um sujeito que, mesmo 
aparentemente sugado e emocionado com as “marato-
nas de espetáculo” (Calabrese, 1988, p.78), não se envolve 
de fato com os lugares, paisagens, coisas e pessoas 
pelas quais passa. Em O mal-estar da pós-modernidade 
Bauman	(1998,	p.	114),	traz	a	figura	do	“turista”	como	
uma identidade representativa de nossa época:

Os turistas que valem o que comem são os mestres supre-
mos da arte de misturar os sólidos e desprender o fixo. Antes 
e acima de tudo, eles realizam a façanha de não pertencer ao 
lugar que podem estar visitando: é deles o milagre de estar 
dentro e fora ao mesmo tempo. O turista guarda sua distância 

e veda a distância de se reduzir à proximidade. 

“Está e não está”, ou melhor, trata-se de um sujeito divi-
dido impossibilitado de depositar sua inteireza em um 
único espaço, ao mesmo tempo um sujeito que “busca 
um cenário para satisfazer os seus desejos” (Ruiz in 
Larrosa, 2011, p. 165). E, mais recentemente uma face-
ta lhe é acrescentada: o fenômeno de ser movido pelo 
espetacular das redes sociais, pelo “ver e ser visto”, pelo 
compartilhamento de retratos e selfies12 .  

Uma avalanche de retratos junto de obras e espaços 
expositivos têm invadido as redes sociais. Entre as re-
lações pertinentes, pode-se pensar, juntamente com 
Debord (2012, p.13) que esse comportamento desen-
freado está ligado ao “ter”, à posse e consumo daqueles 
bens e mais ainda, ao “parecer”: 

A primeira fase da dominação da economia sobre a vida social acarretou, 
no modo de definir toda a realização humana, uma evidente 
 degradação do ser para o ter. A fase atual, em que a vida social está 
totalmente tomada pelos resultados acumulados da economia, leva 
a um deslizamento generalizado do ter para o parecer, do qual o “ter”  
efetivo deve extrair o seu prestígio imediato e sua função última. 
Ao mesmo tempo, toda a realidade individual tornou-se social, direta-
mente dependente da força social, moldada por ela. Só lhe é permitido 
aparecer naquilo que ela não é. 

E quando as próprias instituições colaboram com as 
ações desse sujeito? Os grandes museus e exposições 
são labirínticos, são multifacetados, assumem lógicas 
próprias	 e	 organizações	 tão	 específicas	 que	 exigem	
tempo e dedicação para serem desvendadas.  

Há	uma	simplificação	de	ordem	prática	quando	dentro	
do Louvre há setas que indicam o caminho da Monalisa 
e o mesmo sucede no Vaticano, com as indicações 
para se chegar à Capela Sistina. No mesmo sentido, 
tenho visto algumas vezes os educadores orientarem 
o público no espaço para chegar às obras “higthlights”13 

como foi o caso do polêmico Damien Hirst na ex-
posição Em nome dos artistas, trazida no texto de 
introdução. Pode ser prático e desejável para organi-
zar	o	fluxo	dos	visitantes,	mas	o	quanto	essa	atitude 
corrobora com o caráter “turístico” dos sujeitos fugidios?  

Recentemente	 a	 retrospectiva	 Obsessão	 Infinita	 de	
Yayoi Kusama no Instituto Tomie Ohtake/São Paulo 
(2014)	 se	 mostrou	 um	 grande	 exemplo	 disso.	 Um	
grande	sucesso	de	público,	nas	longas	filas	na	entrada	
a expectativa era grande: todos ali já tinham ouvido que 
valia e pena, que a exposição era “fantástica”. Na ver-
dade, o maior interesse era para com as instalações. 
Finalmente,	após	entrar,	o	público	se	deparava	com	a	
seguinte situação: seguranças exerciam a ingrata fun-
ção	de	acelerar	o	fluxo	nas	duas	principais	instalações	
e em uma delas - Infinity Mirror-Room-Phalli´s Field, foi 
fixado	 o	 tempo	máximo	 de	 permanência	 do	 público	
em 20 segundos! 
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Ouvi o segurança responsável pela sala argumentar 
com uma mulher que resistia em permanecer no es-
paço:	“é	o	tempo	suficiente	para	entrar,	tirar	uma	foto	
e sair”. Em segundos, instaurava-se uma situação 
ambivalente,	entre	o	fascínio,	a	descoberta,	o	desafio,	
o prazer e a frustração de não poder prolongar a ex-
periência, situação que se reverberou também na es-
fera virtual14.  

Compartilho	 alguns	 flashes,	 imagens	 dos	 visitantes	
sujeito fugidios, em meio à penumbra: 

Uma caricatura, que como toda caricatura, parte de 
dados da realidade: percorrer o Museu do Louvre à 
caça de uma imagem da Monalisa, tentando não se 
envolver ou se contaminar no percurso. É uma atitude 
do	 turista,	daquele	que	se	sujeita	a	 longas	filas,	mas	
que depois no espaço expositivo “está dentro, mas não 
está”. Bauman (1998) coloca que o turista é aquele que 
escolhe com o que quer se envolver, seleciona em seu 
pacote ou agenda o que é prioritário e se torna imper-
meável ao restante. 

Pode ser uma situação em que aquele indivíduo, sozi-
nho, com família ou amigos que está no Parque do 
Ibirapuera em São Paulo e resolve dar uma passada 
da Bienal. E o turista que visita a região histórica de 
Belém em Lisboa, seus monumentos e resolve entrar 
no Museu Berardo, já que é gratuito.  Ou a situação que 
envolve aquele que chega na exposição movido por 
mensagens da mídia, que vão desde a divulgação de 
uma “grife” colada à instituição, artista ou obra, à ideia 
de mais um local de entretenimento.

Alguém que está na exposição para cumprir uma tare-
fa, seja envolvendo um trabalho escolar em que nível 
for. Ato de cumprir agenda burocraticamente.

Ou aquele indivíduo para o qual “quanto mais, melhor” 
e “quanto mais rápido, melhor”. E que acha que viu 
mesmo “tudo” em uma hora. Uma analogia com os pa-
cotes turísticos onde as pessoas “passam” por lugares, 
cidades e até países em tempo recorde.

Pode ser o sujeito que procura as obras de arte para 
compor	um	fundo	para	os	seus	retratos	ou	selfies...o	
que inclui as situações acima.  Ostentar o quanto ele 
faz parte do espetáculo e melhor ainda, atestar sua 
mobilidade e status, compartilhar nas redes sociais o 
deslocamento, seja para algum lugar próximo, tanto 
melhor se for distante... Um “estive aqui” de mesmo 
teor daquelas paisagens padrão de toda a viagem - 
seja uma praia, seja a Torre Eiffel. E compartilhar es-
sas imagens “indiscutíveis”, o que faz lembrar uma ex-
pressão de Debord (2012, p. 12) sobre o espetáculo: “o 
que aparece é bom, o que é bom aparece”.

E mesmo... O visitante que é munido de curiosidade e 
sensibilidade, que deseja se aproximar, estabelecer in-
timidade, mas simplesmente não dispõe naquele mo-
mento de tempo ou de foco para cultivar um encontro 
aprofundado. É também o sujeito cujo corpo sucumbe 
diante da overdose de estímulos, da multidão, do ex-
cesso comentado por Calabrese (1988).  

Ou aquele que, em busca do prazer imediato se de-
para com algo desagradavelmente inesperado como 
os enigmas da arte contemporânea, ou de qualquer 
obra independente de sua vertente, contexto ou mate-
rialidade, algo que represente um “obstáculo”, que lhe 
cause estranhamento e inquietação.  E o sujeito re-
solve escapar, “deixar para lá”... e se blinda... Aquele que 
não demonstra atitude de abertura, tal e qual o colega 
de doutorado que só foi capaz de expressar: “Só tem 
mulher feia nesse vídeo?”

12  Selfie: termo definido pelo dicionário Oxford on line como “fotografia que 
a pessoa tira de si mesma, geralmente com um smartphone ou webcam e é 
carregada em um site de mídia social”.  Em 2013 foi eleita como “a palavra 
do ano” pelos editores do respeitado dicionário.

13  De maneira semelhante aos guias de turismo e guias de museus que trazem 
listas com os “higthlights” - os destaques, de forma a conduzir o foco do turista 
ou visitante para o que é considerado imperdível.

14  Na ocasião, as redes sociais Facebook e Instragram foram invadidas por 
fotos, em especial retratos e selfies do público na exposição. Na esfera virtual 
as ambivalências e contradições também ficaram evidentes: ao mesmo tempo 
em que havia uma profusão de belas imagens com protagonistas em alegria 
contagiante (imagens postadas inclusive por incentivo da própria instituição), 
havia também comentários com queixas e questionamentos sobre o excesso 
de público e as filas, as condições da visita, as restrições de tempo e até 
mesmo críticas específicas sobre o comportamento compulsivo dos que a 
qualquer custo priorizavam a captura de suas imagens.  
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 Outra face do sujeito fugidio é aquele tem conheci-
mento em arte, mas que transita pelo espaço de forma 
insensível, que se move meio impermeável, aquele 
que se move em busca do mero reconhecimento 
de estilos, ou que se pauta somente em discursos 
herméticos oriundos do campo intelectual e deixa de 
ver a obra, aquele que de alguma forma não se abre 
mais à riqueza dos fenômenos que de descortinam na 
sua frente. Sobre isso, na década de 1950 Gombrich 
escreveu no prefácio de sua conhecida A História da 
Arte (1999). Vale a pena relembrar todo o trecho: 

Às vezes encontramos pessoas caminhando por uma galeria 
de arte, catálogo na mão. Sempre que param diante de um quadro, 
buscam pressurosamente o número. Podemos observá-l 
as folheando seus livros, e, assim que encontram o título ou 
nome da obra seguem em frente. Não faria diferença alguma 
se tivessem ficado em casa, pois mal olharam para o quadro. 
Apenas checaram o catálogo. É uma espécie de curto-circuito 
mental que nada tem a ver com o prazer que um quadro pode 
produzir. As pessoas que adquiriram algum conhecimento 
de história da arte arriscam-se, algumas vezes, a cair numa 
armadilha semelhante. Quando veem uma obra de arte não 
param para olhá-la, preferindo sondar a memória em busca 
de um rótulo apropriado. Podem ter ouvido que Rembrandt era 
famoso por seu chiaroscuro – que é o termo técnico italiano 
para designar o jogo de luz e sombra – de maneira que 
meneiam sabiamente a cabeça quando veem um Rembrandt, 
murmuram “maravilhoso chiaroscuro” e passam logo ao 
quadro seguinte. Quero ser muito franco a respeito desse 
perigo de semiconhecimento e esnobismo, pois todos 
somos suscetíveis de sucumbir a tais tentações e um livro 
como esse poderá aumentá-las. Eu gostaria de ajudar a abrir 
olhos, não a soltar línguas.

Gombrich, assim como Dewey, trazem uma funda-
mental consideração acerca do território da apreciação 
da arte e tantas vezes esquecida: o mero reconheci-
mento não garante o encontro. A apreciação, a fruição 
verdadeira vai muito além do mero reconhecimento da 
obra	 ou	 estilo.	 Assim	 como	 Pareyson	 (1984)	 coloca 
a “contemplação” como um estado de “extrema 
receptividade” contrário à passividade ou inércia, 
Dewey (2010) expõe que a experiência estética só é 
possível mediante uma percepção ativa do apreciador.  

O	 simples	 “reconhecimento”	 ou	 “identificação”,	 por	
recair como um estereótipo em um esquema previa-
mente formado está muito próximo da cômoda pas-
sividade e se o indivíduo parar por aí, não chegará nem 
a perceber a obra, de fato.

Larrosa	 (2014,	 p.20)	 coloca	 o	 “excesso	 de	 opinião”	
como um dos motivos que anulam as possibilidades 
de experiência. O imperativo da informação e da 
opinião sobre tudo se tornou quase uma reação 
automática e “esse ‘opinar’ se reduz, na maioria das 
ocasiões, em estar a favor ou contra”, um opinar que 
não	 desconfia,	 não	 questiona	 e	 não	 se	 questiona, 
não vê nuances entre luzes e sombras. E ao invés 
do aparente aspecto emancipatório, termina por 
constituir-se em uma amarra reducionista:

E quando a informação e a opinião se sacralizam, quando 
ocupam todo o espaço do acontecer, então o sujeito individual 
não é outra coisa que o suporte informado da opinião indi-
vidual, e o sujeito coletivo, esse que teria de fazer a história, 
não é outra coisa que o suporte informado da opinião pública.

 Com diferentes nuances e intensidades, as situações 
e comportamentos comentados anteriormente sobre 
o “sujeito fugidio” são observáveis nos outros e em nós 
mesmos... É verdade que ao longo do tempo fui desen-
volvendo estratégias de visita para respeitar meu modo 
de ser e um contato mais sensível com as obras. Ainda 
assim, lembro-me da exaustão no Louvre, quando já 
não era possível ver mais nada, lembro-me de visitas 
apressadas em exposições no dia de seu encerramen-
to, lembro-me de obras das quais me aproximei e não 
sei bem o porquê eu me desviei...

Nas situações de confronto com a obra e os espaços 
expositivos, os visitantes enfrentam diversos desses 
problemas, de forma consciente ou inconsciente, ali-
mentados por questões de ordem social, cultural, edu-
cacional e da subjetividade. 
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Mais uma vez a pergunta se repete: será possível a 
esse sujeito transitar pela paisagem acidentada mar-
cada por tantas ambivalências e em meio e junto dela, 
extrair a experiência?

Ao lembrar de minha experiência de visita à exposição 
de Yayoi Kusama, rememoro um instante em que 
observei a instalação “Filled with the Brilliance of Life” 
lotada, com as pessoas fascinadas divertindo-se muito 
a produzirem selfies entre as mil pequenas luzes que 
transmutavam de cor, apesar do tempo tão restrito. 
Pensei: Isso é muito humano! Eu tenho tendência a 
desdenhar do “turista”, mas... que preconceito, não pos-
so afirmar que ele não possa carregar aquela experiên-
cia com ele! Há algo além do meramente consumível 
e narcísico15. É justamente esse “humano”, o aspecto 
sensível, que abre as possibilidades...

15 O mito grego de Narciso se refere ao jovem que, enamorado de si mesmo e 
admirado por sua beleza no espelho d´água se afoga no lago, dali surge nasce 
uma flor. É bastante difundida em nossa cultura a interpretação atrelada à vaid-
ade e egocentrismo. É interessante ver que a flor narciso se abre para diversos 
rituais e outros significados, sendo que o filósofo Bachelard e o poeta Valery se 
dedicaram a estudá-los. (CHEVALIER e GHEERBRANDT, 2003). 
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2.  Desvelar na Penumbra

_ Pai, quanto é que você sabe?
O pai responde:
- Eu? Hum! Tenho cerca de uma libra de conhecimento.
- Não fale assim. É uma libra em dinheiro ou uma libra em peso? O que 
eu quero é saber quanto é que você sabe verdadeiramente?
- Bem, o meu cérebro pesa cerca de duas libras e suponho que só uso 
uma quarta parte dele, ou, em outras palavras, que o uso com cerca 
de um quarto de suas possibilidades. Portanto, vamos dizer, meia libra.
Após uma série de reflexões sobre a “estrutura que conecta” os sa-
beres humanos (como a trama num tecido), o metálogo volta ao seu 
ponto de partida com uma nova pergunta da filha:
- Pai, por que você não usa os três outros quartos do seu cérebro?.
- Oh, está bem... veja... o problema é que eu também tive professores 
e eles encheram cerca de um quarto do meu cérebro com névoa. De-
pois li jornais e ouvi o que os outros diziam e isso encheu mais um 
quarto com névoa”.
A filha interrompe:
- E o terceiro quarto?
- Oh! Isso foi o nevoeiro que eu mesmo gerei enquanto tentava pensar. 

                               Gregory Bateson (apud	SAMAIN,	2004,	p.	8).

2.1   “Expectativa de uma paisagem 
de acontecimentos”...   
ou por uma metodologia poética

Em meio ao emaranhado e à penumbra é que se encontra 
o humano... Reconhecer a penumbra que envolve o 
outro e a nós mesmos é fundamental para a cons- 
trução de uma metodologia poética, que não procura 
aprisionar, mas habitar os fenômenos sem a idealização 
de uma claridade absoluta, que na verdade, cega. Entre 
o inesgotável, possibilidades e impossibilidades, criar...

Na	trajetória	dessa	pesquisa,	a	obra	de	Fernanda 
Fragateiro	Expectativa de uma paisagem de aconteci- 
mentos (CAM/ Centro de Arte Moderna-Gulbenkian/Lis-
boa) foi uma parceira que me ajudou de forma especial 
a	refletir	sobre	as	escolhas	poéticas	e	metodológicas	de	
abordagem em campo, uma metodologia que leva em 
conta os encontros entre os apreciadores, as obras, os 
espaços e eu. A história e a memória, individuais e cole-
tivas, também se encontram nesses acontecimentos.

As paisagens de acontecimentos são incessantes, 
mas há que se ter quietude e paciência para colocar-
se à sua espera, uma espera que inclui momentos de 
passividade e perseguição. Há que se ter perseverança 
para recusar o espetáculo ostensivo, para em meio ao 
nevoeiro e o aparente nada, colocar-se à disposição e 
capturar algo. 

Expectativa de uma paisagem de acontecimentos clareou 
minhas buscas e escolhas e me inspirou a escrever 
um pequeno ensaio, que desejo compartilhar a seguir.
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“Expectativa de uma paisagem de acontecimentos”...  
ou por uma metodologia poética

Paisagens incessantes, 
Espaços de busca fugaz, 
Lugares de passagem.

As musas percebem
que os visitantes mudaram.
As musas, seres eternos, 
devem rir de nossa falta de tempo,
de	nossa	dificuldade	em	desacelerar
de nossos tropeços nas ambivalências,
de nosso jogo egocêntrico,
e do ridículo da vaidade 
de nossa época on line. 

As musas entendem
que o tempo mudou
e que o templo mudou. 
De repente, pode virar casa, sala de visitas
ou saguão, ou corredor, vitrine ou loja, 
tanto faz. Depende do que está ali e
muito mais de quem por ali passa.

Eu queria ser musa, habitar no templo,
ainda que não seja mais tão sagrado,
por instantes creio que consigo.
Mas na verdade sou gente, 
tão gente quanto todos os visitantes. 

Contudo, criei um ofício estranho:
 “ver aquele que vê” 
Escondo-me, acompanho ao longe 
e em silêncio, furto instantes, fabrico imagens.
 
“À espera de uma paisagem de acontecimentos” 
de	Fernanda	Fragateiro	no	CAM	/	Gulbenkian.

Espaço, em interação com o aço que
deixa	de	ser	frio,	reflete	sutilmente.	
Torna-se espelho, espelho fácil e difícil.
Espelho vazado, entrecortado, entremeado,
que permite ver nele, por ele, com ele, através dele, 
um espelho que creio, Guimarães Rosa aprovaria 
ele que escreveu um dia: 
“Tudo, aliás, é a ponta de um mistério, inclusive os fa-
tos. 
Ou a ausência deles. Duvida? 
Quando nada acontece, 
há um milagre que não estamos vendo.”

Ver milagre no meio do nada,
na aparente ausência não é tarefa fácil.
Ver nos entremeios, nas fendas, 
e interstícios do que não se conhece,
em meio à penumbra e labirintos 
novos e antigos.

Mais do que fragmentos, 
ver humanidade em frações de segundos 
e na resistência dos passos lentos, fora de compasso.
Perceber humanidade quando o olho se arregala, 
quando a testa se franze e em todo o corpo 
um ponto de interrogação persiste. 
Há algo de grandioso quando a alma insiste 
e se junta a outra alma e faz pouso, 
finalmente	repousa,	
sem saber o porquê.

É nesse lugar e nesse instante de crepúsculo
que habita o peregrino possível, 
no lugar do turista.
Por segundos? 
Na paisagem do “pode ser” 
segundos podem valer uma vida inteira.
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Para compreender ao menos uma parte, 
recorro a meus antigos companheiros de estrada, 
e às novas amizades, todos importantes.
É preciso ler os sinais que esses seres 
diurnos e noturnos deixam pelo caminho de areia,
candeeiros de sol e lua.

Mostram-me a lição do peregrino: 
A bem-aventurança está no caminho.
É preciso ir de-va-gar 
para pegar quem passa rápidorápidorápido
junto das obras móveis ou imóveis, duras ou moles, 
sempre	infinitas.

 “À espera de uma paisagem de acontecimentos” 
ensinou-me  alguns procedimentos:
teimar em cultivar expectativas
com o cuidado de são saber bem sobre o quê...
Talvez pelo prazer de ver e quem sabe capturar
imagens de seres de espécies tão diferentes juntos 
a coexistirem e comporem cenas irrepetíveis,
paisagens inéditas, 
impossíveis de serem aprisionadas,
que se juntarão a outras imagens e palavras, 
arranjos de sentimentos, símbolos e metáforas,
vidas e histórias para serem 
por alguém revividas e recontadas. 
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2.2 Labirinto, ambivalências, paisagem crepuscular 

Quererá isto dizer, sem mais, que o amor 
e a arte são necessariamente absolutos ou impossíveis? 

Sim e não – sem reconciliação.

Tomás Maia (2009, p 11)

Paisagens incessantes, ambivalentes, cujo público 
diversificado	tropeça	nas	ambivalências.	Quem	passar	
por ali, entre o ponto de interrogação e a busca fugaz, 
terá	como	desafios	comuns	 inerentes	à	penumbra:	a	
pressão de uma aceleração constante, escolhas difíceis 
diante de tantos desejos e ofertas, entrar em contato 
e superar o receio do que não conhece, bem como 
desvencilhar-se do que já conhece são apenas alguns 
dos	desafios	à	sua	sensibilidade	e	intelecto.	

Uma exposição é um convite, uma obra é um convite. 
Como já colocado anteriormente, uma obra de arte traz 
o múltiplo dentro de si e tem a potência de provocar 
quem a vê, encontra-se inserida em um espaço de grande 
complexidade	 e	 infindáveis	 relações	 -	 as	 exposições,	
que por sua vez se conectam a sistemas mais amplos. 
As obras e seus espaços podem ser encarados como 
estruturas caóticas, como enigmas e/ou lugares de 
segredos, ou talvez um conjunto de enigmas com 
múltiplas respostas. 

Uma decisão difícil para o visitante sujeito fugidio... 
O visitante se limitará a espiar da entrada ou aceitará o 
convite para adentrar no labirinto? 

Mais	uma	vez	trazemos	Calabrese	(1988,	p.	145)	em	
sua obra A idade neobarroca para a conversa:

O labirinto é apenas uma das muitas figuras do caos, enten-
dido como complexidade, cuja ordem existe, mas é compli-
cada ou oculta [...] uma típica representação figurativa de uma 
complexidade inteligente. Todas as lendas, mitos, usos, jogos 
fundados na figura do labirinto se apresentam, de facto, com 
duas características intelectuais: o prazer da obnubilação 
perante a sua inextricabilidade (acompanhado do medo 
eventual, e o gosto de a vencer com as astúcias da razão).

O	autor	confirma	algo	que	nossos	olhos	percebem:	que	
o	mesmo	sucede	com	outras	figuras	e	configurações 
aparentáveis ao labirinto: o meandro, a trança e o nó. 
Sobretudo no labirinto e no nó, para ultrapassar a percepção 
caótica e a inicial e aparente falta de sentido se requer o 
“princípio da perda de uma visão global de um percurso 
racional e de contemporâneo exercício de uma inte- 
ligência	aguda	para	encontrar	a	‘resolução’	final,	isto	é: 
a	descoberta	de	uma	ordem”	(CALABRESE,	1988,	p.146).	

Nesses espaços ambivalentes há ordem, mas ela será 
desvendada, ou melhor, “resolvida”, mas não imediata-
mente. Exige-se um processo de “perda de visão global” 
ou panorâmica, o que demanda tempo e disposição para 
tal mergulho. Ideias que me parecem muito pertinentes 
também às relações entre obra e público nos espaços 
expositivos,	 em	situações	espaços	 tão	diversificados	
quanto	desafiadores.

As considerações e exemplos de Calabrese permitem que 
ampliemos para além da forma “tradicional” e “original” 
de labirinto, de maneira que muitas obras e espaços 
expositivos podem ser relacionados à ideia de “labirinto”. 
Penso que alguns mais do que outros, pois para além 
da sua forma, tendem a provocar curiosidade, fascínio 
e uma vez adentrado neles, um efeito de “perdição” e ati-
tude de mergulho. Alguns objetos tornam isso patente 
devido à sua forma concreta, sua arquitetura ou com-
posição visual, como no caso de uma determinada pin-
tura ou instalação, por exemplo. Podemos nos perder 
dentro de um museu ou exposição devido à sua 
magnitude, ao excesso do que ele contém e também 
devido à sua estrutura de alas, corredores, salas, confusa 
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para quem pisa ali pela primeira vez – paisagens labirín-
ticas, como o Louvre e o conjunto dos Museus Vatica-
nos. Na prática, há várias sinalizações, guias e mapas, 
mas nenhum deles garante um percurso retilíneo, 
livre de percalços. 

Podemos também nos perder em um espaço menor ou 
mais restrito, em um “recorte” ou “pedaço” da exposição, 
em uma obra mesmo em certo detalhe por sua comple- 
xidade formal, por seu aspecto emaranhado e multifa- 
cetado.  Pode-se focar o detalhe em si ou vir a considerá- lo 
conectado com o todo - numerosos elementos que 
ininterruptamente entrelaçam-se a outros e criam um 
emaranhado que nos  absorve. É o caso das talhas nas 
igrejas barrocas mineiras e dos rococós em Versalhes, 
dos arabescos na arte e arquitetura islâmica. E dos 
mosaicos nas igrejas italianas: como exemplos os pisos 
do Duomo de Milão e San Giovanni in Laterano de Roma, 
o mosaico da San Marco de Veneza que se estende de 
maneira fascinante do piso ao teto.  

É o caso dos ambientes, dos entralhes e das pinturas 
fascinantes da Scuola Grande di San Rocco em Veneza, 
cujo artista máximo é Tintoretto. Maneirista, comunga 
dos preceitos da arte barroca, e para mim  é um dos mais 
emocionantes lugares para se perder entre a profusão 
de detalhes, entre luzes e sombras. E que não por acaso, 
encontra-se na cidade sobre as águas – ao longo da 
história um convite labiríntico para artistas, poetas, 
viajantes, turistas e peregrinos de todo o tipo. Uma ci-
dade que ganha ainda mais complexidade a cada dois 
anos, por ocasião da Bienal, sobre a qual já se comentou 
no primeiro capítulo. A mostra contemporânea permite 
que diferentes tempos, visualidades, objetos e 
construções se entrecruzem tanto nos espaços 
específicos	(pavilhões),	como	também	pela cidade.
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A chamada arquitetura manuelina portuguesa pre-
sente em diversos edifícios do séc. XVI, entre eles os 
mosteiros da Batalha e dos Jerônimos, também é rica 
em rendilhados, são tantos detalhes e torções, tantos 
nós e pequenos labirintos que se juntam a outros e 
formam grandes complexos arquitetônicos, pelos quais 
parece impossível passarmos ilesos, somos sugados 
por sua fascinante complexidade1. 

E não há como deixar de mencionar as instalações - 
paisagens particularmente engenhosas construídas 
por Henrique de Oliveira que mobilizaram o público: A 
Origem do Terceiro Mundo exposta na 29ª. Bienal Inter- 
nacional de São Paulo (2010) e Transarquitetônica, 
no Museu de Arte Contemporânea de São Paulo 
(2014).	Suas	imagens	dão	uma	ideia	da	configuração	
labiríntica explícita nas duas obras2	e	puxo	pelo	fio	da	
memória a experiência de adentrá-las e as sensações 
e atitudes decorrentes relacionam-se vivamente ao 
que vem sendo discutido aqui. 

Se alargarmos mais o conceito, haveremos de pensar 
também em outro tipo de labirinto, aquele cuja com-
plexidade é implícita e não necessariamente atrelada 
ao rebuscamento da forma.  Ainda assim, também 
instiga à aventura de demorar-se, de perder-se nela 
para tentar apreender sua “complexidade inteligente”. 
É inegável a maestria de Duchamp nesse sentido. 
E também tantos outros artistas contemporâneos 
que, cada qual do seu jeito lançam propostas para se 
perder e talvez se encontrar, entre eles: Cildo Meireles, 
Waltércio Caldas, Daniel Senise e Olafur Eliasson.  

Exposições realizadas em espaços de arquitetura 
moderna ou contemporânea, menos detalhada, ou 
mais minimalista e até espaços na esteira do “cubo 
branco” (O´Doherty, 2002)3 também podem ser sentidos 
pelo	visitante	como	labirintos	desafiadores	que	escon-
dem segredos e que demandam diferentes propostas 
para o necessário envolvimento. Alguns são grandiosos 

como é o caso do Museu Berardo e o CAM/Centro de 
Arte Moderna do Museu Gulbenkian, ambos em Lisboa 
e também o caso do Museu Iberê Camargo em Porto 
Alegre. Outros podem ter dimensão reduzida, como uma 
sala do Centro Cultural da Caixa em São Paulo. Com 
o alargamento do conceito, considera-se que entre a 
complexidade formal e a complexidade conceitual há 
uma enorme gama de “situações” de labirintos na 
contemporaneidade, sendo que o excesso, a grandio-
sidade e o rebuscamento formal podem fazer parte, 
mas não são condições imprescindíveis. 

Contudo, todos os casos têm como denominador 
comum	a	“complicação”,	os	“impasses”	a	“dificuldade”,	
tal qual no labirinto original:

A origem do labirinto é o palácio cretense de Minos, onde 
estava encerrado o Minotauro e de onde Teseu só conseguiu 
sair com a ajuda do fio de Ariadne. Conservam-se pois, em suma, 
a complicação de seu plano e a dificuldade de seu percurso. 
O labirinto é, essencialmente, um entrecruzamento de caminhos, 
dos quais alguns não têm saída e constituem assim impasses; 
no meio deles é mister descobrir a rota que conduz ao centro 
desta bizarra teia de aranha. A comparação com a teia de 
aranha não é aliás exata, porque a teia é simétrica e regular, 
enquanto a essência mesma do labirinto é circunscrever no 
menor espaço possível o mais completo emaranhamento de 
veredas e retardar assim a chegada do viajante ao centro que 
deseja atingir (CHEVALIER E GHEERBRAN, 2002, p. 590).

“Astúcia”, “maravilha”, “entrançamento”, “agudeza” (no 
sentido de uma “inteligência aguda”) são palavras que 
o autor destaca e relaciona às formas de “um barroco 
mais universal e meta-histórico”. (CALABRESE, 1988, 
p.146).	 É	 o	 que	 permite	 o	 autor	 associar	 diferentes	
manifestações como O nome da Rosa, de Umberto 
Eco,	com	a	cena	final	de	Shining de Kubrick, com certos 
games. E ainda, o autor relaciona com a concepção de 
Deleuze e Guattari de rizoma4 (ibidem, 1988, p. 155).  

1 Embora existam tendências provocadas pelas formas e/ou pelo caráter 
intrínseco das obras e espaços, não é possível uniformizar ou generalizar 
acerca da percepção e reação dos indivíduos junto deles. A experiência 
e bagagem pessoal particularizam e são fundamentais nesse processo, 
como veremos adiante.

2 A forma do labirinto também sustenta outra instalação do artista, que não 
cheguei a conhecer: Boitagogo, exposta no Palais de Tokyo/Paris (2013). 
Disponível em: <http://www.henriqueoliveira.com/portu/comercio.asp?flg_
Lingua=1&cod_Artista=1&cod_Serie=34>. Acesso em 15 dez 2014.

3 O’Dorethy problematiza as galerias e museus modernos no seu pretenso rigor 
e neutralidade que termina por separar a arte do mundo, a fim de eliminar do 
espaço expositivo tudo o que pudesse interferir na fruição da obras.

4 A concepção de rizoma de Deleuze e Guattari vem da botânica e indica uma 
estrutura não-linear, sem um centro e que se expande em múltiplas conexões e 
direções. Opõe-se à estrutura do tipo “árvore do saber”, que hierarquiza o conhe-
cimento em “tronco” e “galhos”.  (MARTINS e PICOSQUE, 2012, P. 124)
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Não	há	uma	forma	unificada	nem	mesmo	nos	labirintos 
antigos: o desenho que indica a planta do Palácio de 
Cnossos do Minotauro em Creta (hoje em ruínas, com 
algumas partes reconstruídas) é composto por um 
enorme número de cômodos retangulares, não pos-
sui propriamente um centro. E há labirintos de for-
ma circular ou octogonal com centro bem marcado, 
como os inscritos no piso da Catedral de Amiens e na 
fachada da Catedral de Lucca. (CHEVALIER E GHEER-
BRAN, 2002). É interessante perceber a solução ar-
quitetônica do espaço do Octógno na Pinacoteca de 
São Paulo - espaço destinado à arte contemporânea: 
o maior segredo ou enigma ou objeto que causa medo 
e pede para ser enfrentado está no meio5. Pergunto-
me se o simbolismo do labirinto foi conscientemente 
utilizado na concepção desse projeto, que com base 
na observação, mostra-se muito feliz como proposta 
para chamar a atenção e aproximar o público da arte 
de nossos tempos, tantas vezes vista como hermética 
ou sem sentido. 

Decifrar	 sua	 lógica	 -	 desafio	 maior	 e	 a	 perda	 do 
controle marca o início da aventura: “anulação, perda 
do	controle	topográfico,	não	há	mapas,	não	se	reconhece	
os	percursos	ou	os	fios	para	se	desenredar	primeiro”.	 
(CALABRESE,	1988,	p.	14).	Depois,	segue-se	a	segunda 
fase, a de reconstrução, que se faz “deduzindo certos 
movimentos em cada cruzamento ou entrançado”  
(ibidem,	p.14).		

Nós e labirintos são “metáforas do movimento” e pedem 
uma espécie de “miopia”, não no sentido de “ver menos”, 
mas no sentido de “saber não ver”, de “ver diferente”:  
por não poder contar com a visão global ou com a 
memória, compreende-se que a chance está em usar 
outros recursos e sensibilidades para poder ver. São 
requisitos do labirinto: perder-se, ausência de mapa, 
miopia	teórica,	movimento	(CALABRESE,	1988,	p.149).	
E ainda, “o prazer que vem da ofuscação e não da 
solução” (ibidem, p. 155):

Nós e labirintos são “metáforas do movimento” e pe-
dem uma espécie de “miopia”, não no sentido de “ver 
menos”, mas no sentido de “saber não ver”, de “ver 
diferente”:  por não poder contar com a visão global ou 
com a memória, compreende-se que a chance está 
em usar outros recursos e sensibilidades para poder 
ver. São requisitos do labirinto: perder-se, ausência de 
mapa, miopia teórica, movimento (CALABRESE, 1988, 
p.149).	E	ainda,	“o	prazer	que	vem	da	ofuscação	e	não	
da solução” (ibidem, p. 155):

Nós e labirintos são representações de uma complexidade 
ambígua. Por um lado (a perda de orientação inicial), negam o 
valor de uma ordem global, de uma topografia geral. Mas por 
outro, constituem um desafio em encontrar ainda uma ordem 
e não induzem uma dúvida sobre a existência da própria or-
dem... Ela parte de um prazer (perder-se) e termina num prazer 
(reencontrar-se).

De acordo com a mesma linha de raciocínio, com-
preende-se que “reencontrar-se” sugere o retorno, 
a	 superação	 do	 desafio	 pelo	 uso	 da	 lógica,	 ainda	
que a “ofuscação” possa ser atrelada a uma emoção 
de ordem barroca – tal como na conhecida tradição 
clássica, com a estratégia de Ariadne de Teseu usar o 
fio	para	marcar	o	caminho	e	possibilitar	o	seu	retorno	
e a saída da estrutura complexa após o enfrentamento 
do	Minotauro	(FERREIRA,	2008).		

Calabrese	(1988,	p.	145)	assume	em	sua	obra	a	influência 
do matemático Rosenthiel - um dos maiores estudiosos 
de labirintos, que por meio da observação racional de 
suas constantes, busca a sua lógica. Entretanto, assim 
como há tanta diversidade entre os labirintos, há também 
diferentes possibilidades de abordá-lo. Dessa forma, ele 
pode ser visto sob outro prisma, onde a sua paisagem 
e a “ofuscação”, o “perder-se, o “reencontrar-se” são 
considerados junto ao universo que inclui o simbólico, 
o transcendente, o mítico, o religioso, o espiritual:

5 A solução arquitetônica para o Projeto Octógono de Arte Contemporânea 
integra as soluções da ampla reforma promovida por Paulo Mendes da Rocha 
(final da década de 1990) no edifício eclético projetado por Ramos de Azevedo. 
Com base na observação, considero na prática que o resultado é muito feliz: 
um espaço convidativo que não intimida o público, pelo contrário, provoca-lhe 
curiosidade, o trânsito e a fruição. Um espaço bem marcado e ao mesmo em 
diálogo com todo o edifício.  Disponível em: 
<http://www.pinacoteca.org.br/pinacoteca-pt/default.aspx?c=1037>. 
Acesso em 15 dez 2014.
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O labirinto também conduz o homem ao interior de si mesmo, 
a uma espécie de santuário interior e escondido, no qual reside 
o mais misterioso da pessoa humana. Pensa-se aqui em 
mens, templo do Espírito Santo na alma em estado de graça, 
ou ainda nas profundezas do inconsciente. Um e outro só po-
dem ser atingidos pela consciência depois de longos desvios 
ou de uma intensa concentração, até esta intuição final em 
que tudo se simplifica por uma espécie de iluminação. É ali, 
nessa cripta, que se reencontra a unidade perdida do ser, que 
se dispersara na multidão dos desejos.  A chegada ao centro 
do labirinto, como o fim de uma iniciação, introduz o iniciado 
numa cela invisível, que os artistas dos labirintos sempre 
deixaram envolta em mistério (...) A transformação do eu, que 
se opera no centro do labirinto e que se afirmará à luz do dia 
no fim da viagem de retorno, no término da passagem das 
trevas à luz marcará a vitória do espiritual sobre o material, e 
ao mesmo tempo, do eterno sobre o perecível, do saber sobre 
o instinto, do saber sobre a violência cega. 
(CHEVALIER E GHEERBRAN, 2002, p. 590).

Integrante das vertentes que consideram o simbólico, 
“a busca de si mesmo” e “a iluminação”, uma interes-
sante proposta é a de Araújo (2013), que lança a ideia 
do labirinto como uma estrutura mítica do segredo. 
O autor explora a linha da mitohermenêutica, uma 
abordagem cultural tão complexa quanto fascinante e 
da qual por vezes me aproximo neste trabalho, ainda 
que em caráter de modesta introdução. Segundo  
Ferreira	 Santos	 (2005,	 p.91)	 a	mitohermenêutica6 se 
refere	ao	“trabalho	filosófico	de	interpretação	simbólica	
de cunho antropológico que visa compreender as obras 
da cultura a partir de laços míticos e arquetipais 
captados através dos arranjos narrativos das suas 
imagens e símbolos na busca dinâmica de sentidos 
para a existência”. 

Pois bem, Araújo (2013, p. 79) lança a ideia do labirinto 
como uma estrutura mítica do segredo e enigmas, 
relacionados também ao ponto de vista educacional: 

(...) procuramos mostrar que o labirinto não somente é a 
matriz arquetípica do segredo, que aliás possui uma forte 
relação com o mistério e com o enigma, mas que o próprio 
segredo do labirinto dá a imaginar quer do ponto de vista 
mítico, quer do ponto de vista educacional: o labirinto, ao 
funcionar como uma espécie de isco do desconhecido, 
suscita a curiosidade, a impaciência daquele que no reservado 
quer penetrar seja para mudar o mundo, seja para se 
transformar, seja apenas para satisfazer uma simples 
ou mesmo uma mórbida e pesada curiosidade.

É interessante pensar no que move alguém a entrar 
em um labirinto como metáfora pra pensar no que 
mobiliza os visitantes a adentrarem nas exposições ou 
em uma obra de arte, um amplo espectro com diferen-
tes níveis: desde as curiosidades de diferentes teores 
até a vontade de transformar e “mudar o mundo”. A 
curiosidade é um elemento importante para o público, 
sobretudo para o visitante fugidio. Satisfeita a mera cu-
riosidade, ele abandonará rapidamente o labirinto?  Ou 
persistirá até desvendar-lhe seu segredo e enigma?

Segredo - algo que está bem guardado, algo que se 
conta	a	quem	se	confia	e	a	confiança	é	uma	relação	
construída, que sela uma amizade. Ainda assim, sabe-
se que o segredo escapa. É da natureza do segredo 
querer transgredir o cofre, a sala, a porta, o muro e 
propagar-se.  Assim como os labirintos, a arte, as ex-
posições e de um modo especial os museus são reple-
tos de segredos que pedem para ser disseminados. 

Quanto ao enigma: “a essência do enigma não reside 
numa questão à qual é muito fácil responder, mas 
numa multiplicidade de respostas possíveis entre as 
quais é difícil escolher” (BRUNEL, apud ARAÚJO, 2013, 
p. 87).  As bifurcações características do labirinto pe-
dem decisões, tomadas de atitude, posicionamentos e, 
paradoxalmente, há também a falta de trajetos lineares

6 Araújo, assim como Ferreira Santos (outro autor que integra a base teórica 
desse trabalho), relacionam-se com os estudos do imaginário, mais especifi-
camente a vertente da mitohermenêutica do imaginário do “Círculo de Eranos” 
- grupo multidisciplinar fundado na Suíça nos anos 1930 e atuante até hoje. 
Entre os nomes relacionados ao grupo, encontram-se Jung, Joseph Campbell, 
Cassirer, Ortiz-Ozés, Gilbert Durand. Mesmo sem associar-se diretamente ao 
grupo, Bachelard exerceu-lhe influência. Maffesoli, como discípulo de Durand, 
também bebeu dessa fonte. Disponível em: 
<http://www.eranosfoundation.org/history.htm>. Acesso em 15 dez 2014.
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e repostas únicas, o que expressa a multiplicidade 
característica da contemporaneidade e seus fenôme-
nos, entre eles a fruição da arte e de seus modos de 
exibição. E de forma mais contundente, às redes que 
envolvem a arte contemporânea. 

Diante de tantas bifurcações e multiplicidade que en-
volvem a apreciação da arte, por vezes, tudo o que se 
quer	é	o	“fio	de	Ariadne”	e	é	reconfortante	ter	confiança,	
ter base, perceber um sentido, ter a certeza de que não 
ficaremos	aprisionados	eternamente.	A	certeza	de	que	
podemos nos perder e que vamos encontrar o cami- 
nho de volta. Respiramos aliviados quando dizemos que  
“achamos	o	fio	da	meada”.		O	mito	clássico	que	envolve	
o Minotauro, Ariadne, Teseu e outros personagens em 
seus feitos é tão rico e sedutor que corro o risco de 
não sair mais dele, um risco inerente ao campo da arte, 
em	uma	expansão		infinito.	Neste	momento,	cesso	as	
várias perguntas e me permito divagar apenas sobre 
outro	 aspecto	 relacionado	 ao	 fio	 de	 Ariadne,	 naquilo	
que penso que seja a sua incompreensão ou deturpa-
ção:	a	que	transforma	o	fio	em	amarra.

Às vezes, com o temor compreensível e para não 
sucumbir, tudo que se quer é uma linearidade unívoca 
e ininterrupta, somente “pistas” não nos parecem 
suficientes...	Nesse	sentido,	fincar	o	pé	na	segurança	
e já no vestíbulo do palácio almejar de imediato um 
discurso/narrativa único e contínuo carregaria um 
caráter reducionista que achataria a riqueza do 
labirinto.	 Isso	não	seria	 inflar	as	atitudes	do	visitante	
sujeito fugidio?

O prazer intrínseco do labirinto, ao contrário do que 
possa pensar alguém que nunca se atentou a ele, não 
está relacionado à sua rápida solução, mas ao desa-
fio,	à	“ofuscação”,	ao	“perder-se”,	como	já	colocado	por 
Calabrese (1988). Então seria do feitio do homem perder 
rapidamente o interesse pelas coisas, inclusive a arte e o 
que a circunda, se estes forem demasiadamente 
facilitados, explicados? 

Lembremos que Dédalo - o construtor do palácio-la-
birinto, não entrega a Ariadne nenhum mapa ou roteiro, 
mas lhe revela o segredo do percurso, que assegura o 
caminho	de	volta	a	Teseu	por	meio	do	fio.	Entretanto,	
antes	disso,	Teseu,	mesmo	que	segurando	o	fio	para	
marcar o trajeto, teve de se embrenhar, viver a solidão 
e o silêncio, perder-se nas possibilidades, retroceder, 
tomar decisões em uma estrada tortuosa e não-linear 
até chegar ao Minotauro e aniquilá-lo. Não se vence a 
morte sem abertura e construção, construção à qual é 
necessário um tempo que não é possível precisar. So-
mente depois é que o caminho de volta terá sido mais 
fácil,	 linear,	ao	seguir	o	fio	que	Ariadne	segurou	forte-
mente junto à porta do palácio.  

Penso	que	especificamente	alguns	elementos	da	pen-
umbra trazidos no Capítulo 1 podem ser pensados 
também junto ao risco de uma linearidade que amarra, 
entre eles: traçar um trajeto certeiro para as obras mais 
famosas; sobrevalorizar a história da arte tradicional e 
suas categorias e compartimentações; buscar priori-
tariamente as informações oferecidas nos espaços ex-
positivos – impressos, folders, guias, audioguias, tex-
tos de parede e esquecer-se de usar os olhos, o corpo e 
seus sentidos junto das obras. E também: esperar dos 
educadores	e	profissionais	da	instituição	uma	atitude	
de “guia” ou “tira dúvidas” no sentido tradicional daquele 
“que conta tudo sobre”, que entrega rapidamente o seg-
redo e não dá chance de confronto com o enigma.  Às 
vezes	o	sujeito	está	apenas	na	porta	e	já	deseja	o	fio	de	
Ariadne, às vezes ele quer antes. Às vezes é a própria 
instituição cultural, curadoria ou serviço educativo que 
fazem	isso.	Lembro	que	Ferreira	Santos	(2005)	coloca	
que explicar é de alguma forma tirar as pregas, ou seja: 
planificar,	 simplificar,	 anular	 os	 desvios,	 bifurcações,	
impasses e tomadas de decisão... 
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De novo, lembro-me das placas que indicam o camin-
ho	para	a	Monalisa	no	Louvre,	tão	eficientes	que	muita	
gente não percebe que a espetacular Virgem dos Ro-
chedos, também de Leonardo, está no caminho, pou-
co antes de entrarmos na sala da famosíssima obra.  
Como professora, lembro-me do risco de explicar 
demais, de argumentar demais porque aquilo é arte, 
porque é importante, de sufocar com informações, 
de não permitir que o sujeito se embrenhe. Penso que 
incentivar	a	entrada	no	labirinto	e	elaborar	um	fio	que	
permita ao indivíduo se expandir, transcender ao viver 
a sua própria aventura nas diferentes situações de en-
contro com a arte e cultura se convertam nos grandes 
desafios	para	educadores,	mediadores,	professores	e	
todos	os	profissionais,	entre	eles	curadores	e	artistas,	
que estejam atentos às imbricadas questões acerca 
da democratização da cultura e da mediação cultural7.

Também penso que seja preciso considerar o labirinto 
e suas diferentes “escalas” e formas. Talvez sejamos 
tão fascinados pela grandiosidade do feito de Teseu, 
pelo que é ostensivo e inegável, que corremos o risco 
de não valorizar o que a nossos olhos torpes pode pa-
recer menor e menos importante? Por se tratar de arte 
e vida, consideramos que o inesgotável e a impossibili-
dade convivem? Se não considerarmos isso, seremos 
ofuscados pelo brilho sedutor do espetacular e do con-
sumo, elementos que compõe a densa penumbra que 
dificulta	o	ver.	

É preciso tomar cuidado com a idealização, com o 
ideal de sorver “tudo” de uma exposição ou de um mu-
seu, vinculada à ideia de um extraordinário espetacular 
e ao “quanto mais, melhor” do turismo, discutidos no 
primeiro capítulo. A essência do labirinto, da luta e do 
prazer de decifrá-lo está tanto no gigantesco palácio de 
Cnossos e no Minotauro vencidos por Teseu, quanto 
em algo de menor escala, como um nó, nem por isso 
desprovido	de	desafio	e	complexidade.	
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Uma grande exposição, conectada à paisagem con-
temporânea talvez possa corresponder ao Palácio de 
Cnossos. E talvez uma única obra também possa.  As-
sim como um conceito, ou até mesmo um detalhe da 
materialidade, pincelada ou cor, ou o piso da sala e a 
sua janela constituem partes de um todo e podem ser 
percebidos de imediato como labirintos de menor es-
cala física. Mas, a escala física perde o seu valor. Aqui 
é o que menos importa, uma vez que esses detalhes/
partes/espaços	não	são	simplificados,	ao	contrário.	In-
dependente de sua dimensão concreta, constituem-se 
como espaços que mantém a sua integridade e se co-
nectam a outros que, como fractais ou como detalhes 
da arquitetura manuelina, têm a sua individualidade e 
carregam em si conexões com a enorme estrutura. 
Transitar por esses “grandes-pequenos” espaços de 
peito aberto é a perdição e sem dúvida, convoca uma 
atitude algo heroica e tão humana, entre possibilidades 
e impossibilidades. 
Nesse sentido, o labirinto pede para ser pensado no 
trânsito entre o extraordinário, o colossal, e a minúcia 
e a delicadeza, entre a curiosidade e a transformação 
(ARAÚJO, 2013), independente da “escala” e da forma, 
há a potencialidade para despertar à experiência vital 
da qual não se escapa ileso. Entre tantas ambivalências 
e complexidade, ainda que se possa dividir o percurso 
com alguém, ou haja alguma Ariadne, embrenhar-se é 
uma experiência que envolve silêncio e solidão, é pre-
ciso dar espaço para que algo aconteça. Nesse ponto, 
mais uma coincidência com a experiência junto à arte: 
“ninguém pode sentir por ti”. 
Por tudo isso, podemos pensar que, aos que se aven-
turarem à forma labiríntica e ambivalente entre luzes e 
sombras (cuja mais radical ambivalência é o jogo entre 
vida e morte), se for fruída em intensidade, tem-se o des-
pertar da astúcia requisitada pelo seu jogo inteligente 
e/ou caráter transcendente. E vai além: ultrapassa 
a unilateralidade, desperta para a sabedoria e para o 
pensamento poético?

Um autor fundante que traz belas e sensíveis consi 
derações sobre o pensamento poético, a imaginação, 
o espaço e as ambiguidades é Bachelard. Para ele, 
o labirinto se refere ao universo onírico (2003, p. 161-
198). Trata-se da situação arcaica de “estar perdido”, 
que invade os sonhos e a literatura de diversos autores, 
sobretudo com imagens da ordem da angústia, da 
vertigem - hesitação, viscosidade, pesadelos, medos 
de infância, escadas, subterrâneos e outras tantas.  
Imagens, memórias, espaços oníricos que podem ser 
associadas	aos	conflitos	e	emoção	barroca.	

Para Bachelard (2003, p. 161), o labirinto carrega a  
importante ambiguidade de pertencer ao “regime diur-
no” e ao “regime noturno”.  Ele próprio enfrentou em vida 
contradições fundamentais, uma vez que sua forma-
ção original se deu na área de ciências e depois passou 
a	se	dedicar	à	filosofia	e	de	forma	especial,	às	imagens	
despertadas pelos elementos da natureza e pela arte, 
sobretudo	a	literária.		A	partir	da	década	de	1940	une	a	
dualidade entre o “diurno” da ciência, da consciência e 
o “noturno” da poesia, do sonho e do devaneio. “Não se 
pode	confinar	as	metáforas,	tão	facilmente	quanto	se	
pretende, apenas no reino da expressão. Quer se queira 
ou	não,	as	metáforas	seduzem	a	razão”,	afirmação	do	
autor trazida por Pessanha no prefácio esclarecedor 
sobre a sua trajetória (in Bachelard, 1988, p. IX).

A	imaginação	não	é	um	tema	novo	na	Filosofia,	contudo 
no séc. XX, Bachelard inaugura um novo valor à imagi-
nação e ao pensamento poético em várias faces, em 
batalha contra o caráter iconoclasta8  das investigações 
tidas como sérias, sob forte domínio positivista (e pode- 
mos dizer: isso nos ronda até hoje). Nas palavras de Durand 
(1993, p. 70), que foi seu discípulo e deu continuidade aos 
estudos do imaginário : “o gênio de Bachelard consiste 
em ter compreendido que esta superação dos icono- 
clasmos só podia efetuar-se através da meditação 
e	da	superação	da	crítica	´científica´,	como	através	da	
superação do simples e confuso mergulho onírico”.  

8 A iconoclastia é um período específico do período Bizantino, com a ordem 
por parte da Igreja de destruir as imagens sacras sob alegação de heresia. 
O termo se expandiu e hoje se refere à negação das imagens e de seu valor. 
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Particularmente, uma de suas ideias sobre o devaneio, 
que se interliga com a imensidão é interessante para 
pensarmos o território das exposições de arte, que 
podem trazer a marca do labirinto que amedronta, 
da grandeza que assusta, e também a potencialidade 
de levar o indivíduo para outra dimensão, que inclui o 
prazer e a mobilização despertados por “um mundo 
que	traz	a	marca	do	infinito”:

A imensidão é, poderíamos dizer, uma categoria filosó-
fica do devaneio. Sem dúvida, o devaneio se alimenta de 
espetáculos variados, mas por uma espécie de inclinação 
inata contempla a grandeza. E a contemplação da grandeza 
determina uma atitude tão especial, um estado de alma tão 
particular, que o devaneio põe o sonhador fora do mundo 
mais próximo, diante de um mundo que traz a marca do 
infinito. (BACHELARD, 1988, p. 115)

O	 infinito	 habita	 o	 labirinto,	 a	 arte,	 as	 exposições,	 as 
instituições culturais, as paisagens de todo o tipo e 
habita em nós. Nesse momento, ultrapassados os 
maiores	 desafios	 de	 pensar	 sobre	 o	 labirinto,	 de	
atravessá-lo e de elaborar algumas possíveis rela-
ções e aprendizado dessa travessia, chego, ainda que 
em	meio	às	névoas,	a	uma	das	paisagens	do	infinito: 
a paisagem crepuscular.

Símbolo estreitamente ligado à ideia do Ocidente, a direção 
onde o Sol declina, se extingue e morre. Exprime o fim de um 
ciclo, e, em consequência, a preparação de outro. Os grandes 
feitos mitológicos, prelúdio de uma revolução cósmica, social 
ou moral, ocorrem no curso de uma viagem para Oeste: 
Perseu tentando matar a Górgona; Héracles, o monstro do 
jardim das Hespérides; Apolo voando em fuga para os Hip-
erbóreos etc. O crepúsculo é uma imagem espaço-temporal: 
o instante suspenso. O espaço e o tempo vão capotar ao 
mesmo tempo no outro mundo e na outra noite. Mas essa 
morte de um é anunciadora do outro: um novo espaço e um 
novo tempo sucederão aos antigos. A marcha para Oeste 
é a marcha para o futuro, mas através das transformações 
tenebrosas. Para além da noite esperam-se novas auroras. 
O crepúsculo reveste-se, também para si mesmo, da beleza 
nostálgica de um declínio e do passado, beleza essa que ele 
simboliza. É a imagem e a hora da saudade e da melancolia. 
(CHEVALIER E GHEERBRAN, 2002, 650)

Se as diversas e rebuscadas formas do labirinto requi- 
sitam certo tipo de enfrentamento, de vertigem, perdição 
e encontro; a paisagem crepuscular nos comove 
com a sua simplicidade formal e luz envolvente em pro-
cesso de evanescimento.  A paisagem crepuscular, ao 
contrário	do	labirinto,	é	aberta,	horizontal	e	simplificada	
em sua forma. O encantamento se dá pela cor e pela 
atmosfera e não pela forma. Contudo, seja em meio à 
névoa e penumbra densa ou com um céu mais límpido, 
sua luz faz com que também seja um âmbito onde é 
difícil ver com clareza. Ao contrário do labirinto que pede 
momentos de “visão míope” (CALABRESE, 1988), o 
crepúsculo pede uma visão ampla e panorâmica, onde 
somos convocados com o corpo todo e a sensibilidade.

No crepúsculo, paisagem e acontecimento se inte-
gram	em	uma	hora	 específica,	 harmonizam	opostos	
- momento de suspensão que possibilita o absoluto. 
E o impossível pode acontecer por instantes: a cessação 
da relação e promoção da fusão entre a morte do dia 
e o nascer da noite, entre o sistema diurno e noturno: 
“...a experiência do absoluto faz-se na suspensão de 
uma relação, a experiência da impossibilidade é o fato 
de, por instantes, tudo ser possível”, nos lembra Maia 
(2012, p.12). 

Ferreira	Santos	(2005,	p.	33)	busca	na	mito-hermenêu-
tica uma proposta calcada na compreensão crepuscu-
lar. Essa linha de pensamento é um terreno profundo e 
fascinante, em que nesse momento coloco-me apenas 
como aprendiz em estágio de introdução.  Penso que 
seja revelador ir ao encontro das ideias, imagens e an-
cestralidade relacionadas a tal sistema:
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...o regime diurno de imagens abrigará a estrutura heroica, 
o regime noturno abrigará a estrutura mística, e segundo 
pesquisa que desenvolvemos, um terceiro regime: o regime 
crepuscular, que abrigará a estrutura mítica dramática 
O primeiro combate a angústia com almas cortantes, 
luminosas e ascensoniais (símbolos de espada, a lança, 
o cetro); o segundo eufemi(ni)za a angústia através da fusão, 
entrega e mergulho à própria angústia (símbolos do cálice 
sagrado, da dialética continente/contido, o terceiro concilia 
contrários através do movimento cíclico e rítmico dos 
trajetos (o crepúsculo, o movimento, as formas circulares) 
na configuração dos dramas narrativos, ou seja, dispõe 
o tempo no fio da narrativa.

Narrativas	 como	 fios	 que	 trazem	 sentido,	 mas	 não	
amarram. Da mesma forma, o crepúsculo seduz, mas 
não prende, apenas rende o sujeito. Compreende-se 
que, diferentemente da forma labiríntica, a paisagem 
crepuscular pede outra atitude para transitar, não se 
trata de construir estratégias de astúcia e domínio 
(ainda que o domínio do labirinto integre a sensibilidade). 
O crepúsculo pede outro tipo de “enfrentamento”, na 
verdade um abatimento, “uma rendição amorosa”; 
não um sujeito vitorioso, mas um sujeito “tombado”, 
“derrubado”	 (LARROSA,	 2014,	 p.	 28).	 Um	sujeito	 para	
o qual a espada torna-se inútil na constatação do 
inevitável: a morte do sol, das certezas e categorias 
da claridade, a melancolia das ruínas e do surgir da 
noite com todas as dúvidas do “não ver”. A espada, o 
movimento ágil e a astúcia de nada servem para a 
elaboração da certeza de que o sol nascerá no dia 
seguinte, eterno recomeço, sempre certeiro, nunca 
igual. Aprendizado para a vida e a arte.  

O crepúsculo seria também uma metáfora para a al-
ternativa de enfrentamento poético na nossa época, 
inclusive a arte e seus fenômenos? Na ampla e aciden-
tada paisagem, junto às ambivalências, à melancolia 
das ruínas, incertezas, esperanças e surpresas? 

Talvez a paisagem crepuscular seja o espaço onde as 
ambiguidades morte/vida, padecer/prazer, presente/
passado/futuro, integrem-se da maneira mais inspi-
radora.	Segundo	o	pensamento	de	Ferreira	Santos,	é	
o regime crepuscular que integra e modela o tempo e 
as narrativas, a criação.  A suspensão do instante, ao 
mesmo tempo em que carrega a eternidade do eterno 
recomeço. Une a memória e possibilita a poiésis, se-
guindo os passos de seu mestre Gilbert Durand (apud 
FERREIRA	SANTOS,	2005,	p.	54):
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a noite é símbolo do inconsciente e permite às lembranças 
perdidas, “voltar ao coração”, semelhantes às brumas do en-
tardecer . É nessa região, “onde o sol nascente se dissolve por 
inteiro na bruma infinita que um regime crepuscular de ima-
gens une a memória, o re-ligare e a esperança de um futuro na 
necessidade theanthropica da criação: poiésis”. (Durand apud 
Ferreira Santos, 2005, p. 54)

A criação é plena de esperança. Para além da melancolia 
da incerteza e do medo da morte, o crepúsculo carrega 
também a esperança, que alimenta o imaginário e a criação, 
tal qual Bachelard já havia trazido de outra forma:

Mas a esperança... a mesma esperança que Gilbert Durand 
nos diz ser a função matriz do imaginário: a esperança de 
novos encontros norteia o passo hesitante. E basta um vis-
lumbre de novos campos para que, parafraseando Gaston 
Bachelard, a imaginação da vontade acorde do conforto do 
repouso e ponha em movimento o eterno criar humano. (Fer-
reira Santos, 2005, p.48)     

Integração.  
Da razão e do sensível; 
do corpo, mente e espírito,  
do vivido, do sentido, do aprendido e refletido, 
do indivíduo, do social e cultural,   
do presente e do ancestral 
da ruína e da esperança 
do porvir.

Uma forma integradora de considerar diversas mani-
festações da cultura e da arte como redes cultivadas 
ao longo das diferentes paisagens e histórias da 
humanidade. Relembramos Gusdorf: “A palavra cultura 
revela aqui as raízes campestres; evoca uma vida e 
uma	 paisagem”	 (Gusdorf	 apud	 FERREIRA	 SANTOS,	
2005,	p.	34)	vivas	diante	de	nós	e	em	cada	um	de	nós.		

Um pensamento que valoriza os diferentes saberes e 
viveres, sem estabelecer hierarquias, algo tão comum 
no território dos museus e exposições, tradicional-
mente construídos como templos de saber erudito. 
Ferreira	Santos	(2005,	p.	39)	coloca	que	se	trata	de	um	

pensamento antropológico que permite que deixemos 
nosso centro e que habitemos “na paisagem do Outro”. 
Felizmente,	vivemos	um	momento	de	ampliação,	inclu-
sive em museus famosos que muito podem agregar 
nesse sentido; algo que também integra as propostas 
emancipatórias nos terremos da educação, do ensino 
de arte, da mediação cultural:

Com essa concepção ampliada e mais dinâmica, podemos 
verificar que os atributos que, costumeiramente, hierarquizam 
as culturas em cultura erudita e popular, cultura contem-
porânea e cultura primitiva, cultura acadêmica e cultura 
de massas, etc., perdem as suas pilastras de sustentação 
e se esvanecem, pois o processo evidencia seu caráter 
essencialmente simbólico, direcionado à sensibilidade 
(...) O procedimento antropológico por excelência que é a 
relativização, isto é, o esforço de compreender a significação 
dos comportamentos, pensamos e sentimentos do “outro”, 
nos termos da cultura do “outro”, exige a capacidade de nos 
descentrar e habitar, momentaneamente, o Outro em sua 
própria paisagem cultural.

Uma perspectiva que também reconhece como essen-
cial o portal de entrada da percepção, desde os tempos 
primordiais até nossos dias:

E o primeiro desenho nas paredes das cavernas fundava 
uma tradição unicamente por recolher outra: a da percepção. 
A quase-eternidade da arte confunde-se com a quase- 
eternidade da existência corpórea, e temos no exercício o 
corpo e dos sentidos, enquanto nos inserem no mundo, 
material para compreender a gesticulação cultural enquanto 
nos insere na história (Merleau-Ponty, 1975, p. 355).

As diversas manifestações e narrativas que envolvem 
o mítico estão no passado distante e também estão 
perto e junto, religam-se a nós no presente, dentro e 
fora de nós, em nossa humanidade. Está em nós o 
ponto de partida para essa alternativa afetiva e tam-
bém	de	enfrentamento	poético	e	reflexivo	no	entarde-
cer da paisagem contemporânea, de relevo acidentado 
e de incertezas:
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A crepuscularidade ancestral finaliza com a retomada das 
noções de ancestralidade como alternativa de re-ligação 
e re-leitura (re-ligare e re-legere) da contemporaneidade 
... a compreensão de si mesmo como ponto de partida, 
meio e fim de toda jornada interpretativa. A pessoa como 
ponto de tensão na construção cotidiana de sua humanitas 
entre as pulsões de sua subjetividade e desejo de trans- 
cendência e as intimações e resistências do mundo concreto... 
O clássico (aquilo que persiste apesar do tempo e, princi-
palmente por tradição oral) é o alimento que buscamos 
neste fim de tarde contemporâneo, visualizando um ama- 
nhecer talvez nem tão radiante, talvez nem tão angustiante, 
mas que sem dúvida, nos exige uma ação e um centramento 
interior. (Ferreira Santos, 2005, p. 19)

Um chamado, um centramento que permite ver o sin-
gelo, o surpreendentemente humano e poético pos-
sível em meio ao brilho do espetáculo e do consumo. 
E até mesmo transitar pela vereda do “anti-espetáculo”. 
Já vivi alguns lindos e memoráveis crepúsculos, em 
lugares encantadores e momentos especiais, alguns 
registrados em fotos. E ter habitado as sensações, a 
luz	e	o	som	de	Marulho	de	Cildo	Meireles	na	Funda-
ção	Serralves	no	Porto	(2014)	foi	um	privilégio.	Mas	o	
mais surpreendente de todos os crepúsculos se deu na 
Praia Grande/SP.  Eu estava sozinha e guardo a ima-
gem na memória: foi nesse lugar que, aparentemente 
nada tem de especial, que o impossível aconteceu: 
uma inversão de cores - o céu se tingiu de verde-água 
e o mar de lilás!   

Para	prosseguir	em	meio	ao	infinito,	em	meio	à	reflexão	
teórica, aos ricos encontros e à criação com palavras e 
imagens,	Ferreira	Santos	(2005,	p.	186)	vem	a	iluminar,	
na esteira de autores que valorizam a sensibilidade, a 
experiência e a poética:

(...) entre o dia absurdamente claro do cientificismo e a noite 
obscura do fanatismo, ficamos com o crepúsculo... Com o 
encontro da ancestralidade que nos constitui neste momento 
fugidio em que nos instalamos na trajetória do amanhecer da 
divindade humana ao poente da humanidade divina de quem, 
fiel ao Criador – seja ele quem for – continua a obra da cria-
ção: música e poesia, movimento e imagem...

É esse centramento crepuscular que permite, entre o 
infinito	e	as	impossibilidades,	habitar	o	instante,	a	pen-
umbra e o labirinto; construir e fruir narrativas e imagens 
entre o arcaico e o inédito; peregrinar entre o humano 
e o divino; tentar compreender que as ambiva-lências 
são inerentes às construções naturais e humanas; 
buscar formas de integração entre os pólos da ordem 
da razão e da ordem do sensível. E que nos possibilita 
adentrar no campo de uma bem-aventurança possível 
junto às experiências estéticas.
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 2.3 Abertura sensível e experiência estética

É na dor e no sangue que se nasce para a existência. 
Mas é no maravilhar-se que é possível, bem ou mal, ir vivendo. 

Maffesoli (1998, p. 118)

Uma exposição pequena, longe do “espetacular”.  
Cenografia simples, a sala um pouco escura, 
a iluminação foca as obras. 
O que move dois rapazes por volta de 18 anos, 
estudantes de Publicidade, 
antenados com o design e o mundo digital a parar por 
alguns minutos diante de 
“Mulher e criança na praia”, um quadro menos 
conhecido de Antonio Gomide?  
O pouco que ouvi da conversa e principalmente, 
o corpo e o rosto de Diego e André revelavam uma 
admiração e afetividade incomuns diante daquela 
imagem, que trazia três figuras femininas: 
a mulher, a menina e sua boneca, vestidas 
e de mãos dadas, de costas, no mar. 
Não sei o que ficou para eles. Mas naqueles minutos, 
os rapazes também deram as mãos a elas. 
Também entraram no mar. O mar delas, 
deles, de Gomide, de todos nós.1             

Desconfio	 de	 um	 caminho	 para	 responder	 hipoteti-
camente sobre o que os moveu. Mas por ora, talvez 
o mais pertinente seja pensar entorno de: “O que é 
preciso essencialmente para entrar na arte? E no mar? 
E nos dois?”

Abertura – uma possível resposta.  

Uma palavra que abre múltiplas discussões sobre um 
campo tão interessante quanto difícil de cercar. Depois 
de	refletir	sobre	o	labirinto,	o	crepúsculo	e	momentos 
valiosos da experiência vivida, minha e de outros, parece- 
me incoerente querer “cercar” a rigor a experiência. 
Concordo	 com	 Larrosa	 (2014)	 sobre	 a	 impossibili-
dade	de	defini-la,	de	conceituá-la,	de	dizer	o	que	ela	é. 
Entretanto, penso que seja pertinente trazer e com-
partilhar ideias, questões e posicionamentos sobre o 
assunto, de alguns autores que me acompanham há 
tempos e de outros companheiros mais recentes. 

Abertura. Sentir. Abertura para sentir. Estesia. Duarte 
(2001) nos relembra que o termo estética, assim como 
estesia, é derivada da palavra grega aisthesis, indicativa 
da primordial capacidade do ser humano de sentir a 
si próprio a ao mundo de forma integrada. No tópico 
2.2. Labirinto, ambivalências, paisagem crepuscular a 
estesia é basilar: como mergulhar no labirinto e como 
se embevecer no crepúsculo se não houver estesia?

E a não-abertura, o não sentir? É a anestesia, também 
discutida pelo mesmo autor. A anestesia impede a en-
trada e o encontro profundo com outro ser. No primeiro 
capítulo, foram discutidos diversos elementos aneste-
siantes, formadores da penumbra que atravancam ou 
pode até vir a impossibilitar os sujeitos de ver de fato, e 
de estabelecer um encontro aprofundado com a obra 
e seus espaços. 

1 A experiência fez parte das visitas com grupos de alunos do curso de 
Publicidade à exposição Formas e Revelações no MAB- FAAP/São Paulo (2010).
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2 Como reflexo de uma história violenta e excludente que reservou a arte como 
privilégio de uma elite, é nítido que ainda hoje estejamos longe de conseguir a 
inclusão cultural ampla e irrestrita da maior parte da população. Entretanto, há 
que se valorizar os grandes avanços recentes. Observa-se que serviços educativos 
das instituições (assim como professores nas escolas em todos os níveis) têm 
centrado esforços nas ações de mediação cultural no sentido de democratizar 
o acesso e estimular a parceria e autonomia do público diversificado junto aos 
acervos e exposições.  De maneira geral, não isentas das relações de mercado 
e submetidas ao poder de patrocinadores e exigências de aumento de público 
(análise quantitativa), as ações dos serviços educativos podem e devem ser 
problematizadas; e também reconhecidas e valorizadas. 

Não é novidade nenhuma dizer que vivemos uma 
época de anestesia e de excessos, tanto de origem 
interna quanto externa, e ambos produzem efeito se-
melhante: o embotamento da sensibilidade. Para falar 
da	experiência	Larrosa	(2014,	p.	15-25)	inicia	com	co-
locações sobre a raridade da experiência. Entre vários 
fatores, penso que principalmente o excesso de infor-
mação	e	de	opinião	(Larrosa,	2014,	p.	18-22)	forme	um	
fio	que	provoca	tal	 rigidez	a	ponto	de	nos	 impedir	de	
tirar os sapatos para poder entrar no mar, na imagem, 
no som, na palavra, no espaço, no labirinto, no crepús-
culo, no sonho, no devaneio, nos olhos do outro. 

Por vezes reclamamos do outro que parece seguir 
anestesiado, apesar de “conectado”, com o mundo na 
palma da mão. E por contradição, tantas vezes tam-
bém nos mantemos anestesiados, bloqueados peran-
te ele e sua cultura. É uma questão problemática se-
guir anestesiado diante do que não compreendemos 
ou aprovamos; ligado em “piloto automático” em meio 
ao excesso, tanto na vida, quanto na arte e pouco per-
ceber do mundo ao redor. 

Entretanto, é importante pontuar que não se trata de 
sentir tudo, nosso corpo sucumbiria se nossa estesia 
fosse incondicional e irrestrita, nocauteado por tantos 
estímulos. Querer “ver tudo” e “sentir tudo” é impossível, 
ações estimuladas pela concepção de um sujeito fu-
gidio impactado pela falta de tempo, pelo consumo e 
turismo, que induz a estratégias de rápido passeio. 

De meu ponto de vista, é saudável e desejável que o 
visitante faça escolhas, não se trata de assumir postu-
ra acrítica diante do que os especialistas selecionaram 
e apresentam como discurso, não se trata de conside- 
rar tudo o que é exposto como relevante. Mas é preciso 
ultrapassar preconceitos, cessar o julgamento rápido 
e avançar para conhecer. Como desenvolver crítica se 
não houver abertura e tempo para conhecer primeiro? 
Qual a validade de uma crítica sem estesia?

Tem-se a crença, ainda bastante difundida, de que o 
conhecimento intelectual é condição a priori que ga-
rante a qualidade do encontro com a obra.  É comum 
ouvir	pessoas	se	justificarem:	“eu	não	sei	nada	de	arte”,	
e até casos em que claramente demonstram se sen-
tirem incapazes de começar um diálogo com o que lhes 
é desconhecido. Como se “arte não fosse para qual-
quer um, para quem não conhece”2. O outro lado dessa 
moeda é o desejo submeter a obra ao “gosto ou não 
gosto”, pura e simplesmente, o que pode ser favorecido 
pelo rápido passeio: o que não se gosta de imediato é 
descartado, em uma relação de consumo hedonista. 

Entre tantas atitudes do público que envolvem a anes-
tesia, outra se refere à submissão da obra e da situa-
ção à supremacia do saber intelectual que, parado- 
xalmente, sufoca a sensibilidade, já mencionada por 
Gombich na década de 1950 (1999, p.37) acerca dos 
visitantes que conferiam as informações dos catálo-
gos e pouco usufruíam as obras ao vivo. Nesse caso, 
na ordem do excesso, trata-se da lógica de “o quanto 
mais conhecimento melhor” para a ilusória garantia de 
se estar “certo” e de, quem sabe poder repetir com con-
vicção as palavras e termos “corretos”.  E talvez uma 
forma de se reconhecer como “culto”, de se demon-
strar como detentor da “cultura”. Sobre isso, Gombrich 
(1999, p. 37) expressa claramente o seu enquanto es-
pecialista em História da Arte: “eu gostaria de ajudar 
a abrir olhos, não soltar línguas”. Algo essencial tam-
bém em nossos dias, com relação à arte de todos os 
períodos – a luta de muitos de nós para o silêncio, para 
falar menos e sentir mais, para ultrapassar os termos 
e categorizações sólidos em prol de um olhar afetivo e 
investigativo. 

Se considerarmos o campo de relações entre obra, es-
paço, labirinto, segredo, enigma, perder-se, encontrar-
se, ludicidade, surpresa, acaso e vida (e ainda outras 
tantas palavras mais que poderiam entrar aqui), per-
ceberemos o quão anestesiante é o apego à resposta 
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única e certeira. Existe muito conhecimento já elabora-
do sobre arte e esse legado não deve ser desprezado, 
ao contrário. Contudo, quanto mais se mergulha no 
universo artístico e no seu conhecimento amplo, mais 
se compreende que é da natureza de seus objetos es-
caparem de uma via única e ultrapassar, transbordar, 
transcender. Não que isso seja simples ou tranquiliza-
dor, mas essa complexa natureza intrínseca direciona 
para uma perspectiva de empoderamento social, sen-
sível e cognitivo do sujeito, no sentido que Rancière 
(2010, p-18) aponta: “O saber não é um conjunto de 
conhecimentos e a ignorância à sua falta, mas uma 
posição frente ao conhecimento”.

Pareyson (1989, p. 167) não aborda “a interpretação” 
certeira e nem a deixa à deriva, ao contrário, estabelece 
o critério que endossa a multiplicidade de interpreta-
ções possíveis e pertinentes acerca de uma obra: “[...] 
um	encontro	entre	um	dos	infinitos	aspectos	da	forma	
e	 um	 dos	 infinitos	 pontos	 de	 vista	 da	 pessoa:	 inter- 
pretar	significa	conseguir	sintonizar	toda	a	realidade	e	
uma forma através da feliz adequação entre um dos 
seus aspectos e a perspectiva de quem olha”. Mais re-
centemente, Mammi (2012), juntamente com outros 
autores, problematiza a história da arte tradicional e 
coloca a necessidade de outras elaborações diante da 
arte produzida hoje. 

Embora nada seja garantido e isso não seja exclusivi-
dade da arte contemporânea, esta por seu caráter de-
sestabilizador, pode vir a ser um excelente exercício de 
desapego sobre a história e sobre o que já se sabe, pro-
postas para lançar o visitante à aventura do labirinto, 
uma aventura que requisita uma inteireza, vontade de 
apropriação	 e	 recriação.	 Ferreira	 Santos(1995,	 p.53)	
traz a “re-elaboração poiética” como fundamental para 
uma vida mais integrada. Dewey (2010, p. 110) nos fala 
da importância de recriar o que se vê, e que apenas o 
“reconhecimento” da obra não permite a experiência. O 
que esses autores colocam, juntamente com Pareyson 

(1989, p. 167), vem ao  encontro ao que os artistas já 
sabem há muito tempo e que torna-se mais evidente 
nas propostas contemporâneas: o sujeito, aquele que 
vê, é co-autor da obra. 

Penso que uma das causas da busca de uma resposta 
unívoca,	bem	formatada	e	de	um	fio	que	amarra	tudo	
como estratégia de domínio do labirinto (e que termi-
na por amarrar também o sujeito), seja o fato de que 
um traço de nossa construção histórica e cultural é a 
valorização do conhecimento racional sobre o sensível. 
Ainda	paira	uma	desconfiança	sobre	a	sensibilidade	e	
o senso comum, coisa que aprendemos de manei-
ra mais ou menos fundamentada, e que de maneira 
muito	contundente	nos	influencia	a	partir	do	Cartesia- 
nismo. E da mesma forma, em pleno século XX, era da 
supremacia das imagens, paira no ar como elemento 
da	 penumbra,	 grande	 desconfiança	 e	 temor	 sobre	 a	
“falta de seriedade“ das imagens, bem como sobre os 
pensamentos e atitudes movidos por elas e a partir 
delas.  Paradoxalmente, nem a área da arte em seus 
diversos âmbitos, entre eles o acadêmico, o sistema 
de	arte	e	o	educacional,	não	escapam	da	desconfiança	
das imagens. 

Mitchell (2009, p. 2) argumenta sobre a crise iconoclas-
ta que a imagem provoca: 

É um cliché de nosso tempo – talvez de todos os 
tempos – considerar que “o problema é a imagem”. 
A falsa imagem, a dissimuladora, a ilusória percepção, 
o artifício superficial, o simulacro e o espetáculo,  
a propaganda, a publicidade, a embalagem, 
e (a mais traiçoeira de todas) a ideologia, 
que é literalmente a “idolatria das ideias”.

Mitchell se refere às imagens de maneira geral, tanto 
as divulgadas na mídia e as que perpassam a história, 
inclusive	as	artísticas.	Por	sua	vez,	Durand	(1994,	p.	3)	
apresenta	uma	profunda	reflexão	sobre	os	paradoxos	
do imaginário no ocidente, uma inconoclastia que atra- 
vessa nossa história em busca da “verdade”. Entre os 
seus	marcos,	figuram	uma	fase	do	período	Bizantino	
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(o temor via cristandade) e o Discurso de Descartes (o 
temor via razão). Desde então, a imagem é excluída do 
campo de investigação do “saber verdadeiro”: “A ima-
gem, produto da “louca da casa”3, é abandonada à arte 
de persuadir dos pregadores, dos poetas e dos pin-
tores; jamais, terá o acesso à dignidade de uma arte 
de demonstrar”.

Reconhece-se que Descartes provocou uma cisão 
fundamental no pensamento ocidental e hoje muitos 
pensadores, educadores, pesquisadores, criadores em 
todas as vertentes conduzem esforços para integrar 
novamente os elementos da ordem do “não-racional”. 
Bachelard,	o	filósofo	poeta	que	se	permitiu	a	inundar	o	
pensamento com palavras metafóricas e de encanta-
mento é um dos pensadores do século XX que soltou 
a “louca da casa” do quarto dos fundos e a trouxe para 
a sala, para conversar com os que dominam a razão. 

Assim como ele, uma série de autores e pensa-
dores vem apostando nesse diálogo, na soma dos 
dois grandes blocos cindidos por Descartes: razão e 
emoção. Entre eles, Maffesoli (1998, p.12), que lança 
Elogio da Razão Sensível em meio à crise que abala 
as certezas e garantias tão arduamente lapidadas na 
modernidade. Chama nossa atenção a sua proposta 
para a contemporaneidade, um tratado em que de-
fende a emergência de levar em conta as ambivalên-
cias, em meio às várias esferas da vida: “(...) considera-
ção das situações (ta deonta) naquilo que elas têm de 
efêmero, de sombrio, de equívoco, mas também de 
grandioso” (grifo nosso).  

O autor vem a somar com os teóricos que vêm ilu-
minando nosso caminho e nessa altura, permito-me 
compartilhar uma modesta conclusão, que carrega a 
sua importância: em tempos de excesso, de pressa e 
aceleração,	de	superficialidade,	consumo	e	fugacidade,	
em tempos anestesiantes e nebulosos, o grandioso é 
o sensível, não é o espetacular. É a “grandiosa” e sur-
preendente humanidade que silenciosamente resiste 
e abre brechas para encontros dos mais variados, in-
clusive com uma obra de arte e com o que a circunda.  

Como possibilitar que a grandiosidade humana possa 
ser cultivada e vir à tona? É preciso dar tempo e espaço 
- atitude de abertura e coragem do indivíduo. Como co-
loca	Larrosa	(2014,	p.	25)	de	maneira	tão	bela	e	justa:

A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou 
nos toque, requer um gesto de interrupção, um gesto que é 
quase impossível nos tempos que correm: requer parar para 
pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, 
demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender 
o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da 
ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os 
ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, 
escutar os outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, 
ter paciência e dar-se tempo e espaço. 

Para quem olha do lado de fora, para o outro, e tam-
bém para si mesmo, também é preciso dar tempo e 
espaço para compreender que junto às amplas e im-
bricadas questões sociais e culturais, nas relações que 
se estabelecem entre indivíduo-obra, encontram-se 
também as questões mais particulares e afetivas dos 
sujeitos, marcadas pela subjetividade. A arte, enquanto 
área de conhecimento opera com dados concretos e 
conhecimento intelectual. E também opera essencial-
mente com o íntimo, o particular, o poético e o sen-
sível. Penso que nesse entremeio, entre o afetivo e o 
racional, parece se estabelecer a potencialidade de 
desencadear os encontros e a experiência aprofun-
dada, a experiência humana especial e marcante, que 
podemos chamar também de estética.  

3  “a louca da casa” é uma expressão interessante trazida com significados 
diferentes e imprecisos em alguns textos. Aponta-se para uma expressão 
francesa que parte da repressão de mulheres de família burguesa, que 
consideradas loucas, eram escondidas em casa. Outros textos indicam 
que “a louca da casa” seria uma metáfora para “imaginação”.



91

O abandono do “racionalismo e do irracionalismo dis-
sociados” é a proposta de Maffesoli (1998, p.19). Um 
pensamento orgânico e abrangente, contrário a radi-
calismos. O autor coloca como uma emergência de 
nossa época a promoção da fusão da razão e do sen-
sível, que alargaria e aprofundaria o pensamento hu-
mano, permitindo possibilidades de encontros efetivos 
com a própria vida e sua complexidade: 

Em vez de continuar pensando segundo um racionalismo 
puro e duro, em vez de ceder às sereias do irracionalismo, 
talvez seja melhor pôr em prática uma de ontologia que saiba 
reconhecer em casa situação a ambivalência que a compõe:  
a sombra e a luz entremeadas, assim como o corpo 
e o espírito, interpenetram-se numa organicidade profunda.  

Contudo, ressalta-se que ele propõe um alargamento 
da razão e não o seu menosprezo: “Por mais relati- 
vista que seja, a lição das coisas não implica de modo 
algum uma abdicação do intelecto”. (ibidem, p. 11). Um 
olhar atento que integre razão e sensibilidade e que se 
mostre afetuoso para com os fenômenos, que os con-
sidere em seus múltiplos elementos. Uma sabedoria 
relativista, fundamentada nas relações, embora sem 
garantias de qualquer ordem, sejam ideológicas, insti-
tucionais, políticas. “Esta ‘sabe’, por um saber incorpo-
rado, que nada é absoluto, que não há uma verdade 
geral, mas que todas as verdades parciais podem estar 
em relação umas com as outras” (ibidem, p. 11).

Dentro da corrente fenomenológica, Merleau-Ponty, 
um dos autores mais referendados, propõe “um retorno 
às coisas mesmas”. Ou seja, que olhemos diretamente 
para os fenômenos antes de nos voltarmos aos con-
ceitos construídos intelectualmente sobre eles. Não se 
trata de idealismo, mas de um existencialismo, no sen-
tido	de	uma	filosofia	que	se	dá	na	concretude	do	viver	
como uma “resenha do espaço, do tempo, do mundo 
vivido”. Aventura possibilitada pela carne, pelo corpo não 
como máquina de informação, mas como sentinela do 
mundo, no qual a percepção se constitui como o 

“berço	 das	 significações,	 sentido	 de	 todos	 os	 senti-
dos	e	o	solo	de	todos	os	pensamentos”	(1971,	p.	492). 
Proposta contrária ao sobrevoo, proposta para caminhar 
no solo sensível: 

Mister se faz que o pensamento da ciência –pensamento de 
sobrevoo, pensamento do objeto em geral – torne a colocar-se 
num “há” prévio de lugar, no solo do mundo sensível e do mundo 
lavrado tais como são em nossa vida para nosso corpo, 
não esse corpo possível do qual é lícito sustentar que é uma 
máquina de informação, mas sim esse corpo atual que digo 
meu, a sentinela que se posta silenciosamente sob minhas 
palavras e meus atos. (MERLEAU-PONTY, 1975, p.276) 

Um belo exemplo do “corpo sentinela” é o posiciona-
mento de Barthes em A câmara Clara (2010, p.39). O 
autor ressalta o valor da experiência com a apreciação 
da	imagem	fotográfica	e	diz	não	se	interessar	pelo	as-
pecto técnico, mas pela “aventura” que ela proporciona 
ao seu corpo: “uma determinada foto acontece-me, 
outra não”. A partir dessa abertura, estabelecem-se os 
encontros com os fenômenos - as coisas e seres do 
mundo, e nesse processo é que vamos construindo 
nossas ações, nossos conhecimentos e sentimentos. 
Sempre em processo. 

Bachelard	 (1988,	p.	106),	antes	de	Merleau-Ponty,	fir-
mou-se como um importante defensor do encontro 
sensível com o mundo e ressalta o princípio de abertu-
ra	da	corrente	filosófica	adotada	por	ele:	“Por	princípio,	
a fenomenologia liquida um passado e encara a novi-
dade.	Aponta	para	o	futuro”.	“Futuro”,	“porvir”,	construí-
do a partir do que é percebido da realidade imediata, 
e por meio da imaginação são acolhidos e somados 
elementos do passado, da memória, da cultura.

Talvez o que nossa época necessite, entre outras coi-
sas, seja um resgate do que parece mais simples: olhar 
para as “coisas mesmas” (MERLEAU-PONTY, p. 6, 1971). 
Essa postura metodológica e modo de vida que não 
são inéditos, mas promovem um olhar integrador 
que mantém o frescor do contato direto com os 
fenômenos, suas múltiplas facetas e ambivalências. 
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 Um pressuposto, um aprendizado a partir da própria 
arte e dos artistas, seus métodos e buscas, pois os ar-
tistas cultivam o olhar inaugural capaz de desvelar o 
a	riqueza,	as	especificidades	e	nuances	delicadas	dos	
fenômenos, irrepetíveis. Um aprendizado a partir da “in-
genuidade” das crianças.

A	tarefa	da	Fenomenologia	é	revelar	este	mundo	vivido	
antes	de	ser	significado,	mundo	onde	estamos,	solo	de	
nossos encontros com o outro, onde se descortinam 
nossa história, nossas ações, nosso engajamento, 
nossas decisões. Não se trata de voltar-se para dentro 
de si e para o que “já se sabe”; nem se trata de voltar-se 
para o interior da consciência, uma vez que esta não 
pode ser deslocada do mundo, ela se dá no mundo:

Tudo o que sei do mundo, mesmo devido à ciência, 
o sei a partir de minha visão pessoal ou de uma experiência 
de mundo sem a qual os símbolos da ciência nada significariam. 
Todo o universo da ciência é construído sobre o mundo vivido 
e se quisermos pensar na própria ciência com rigor, apreciar 
exatamente o seu sentido, e seu alcance, convém despertarmos 
primeiramente esta experiência do mundo da qual ela é a 
expressão segunda. (MERLEAU-PONTY, 1971, p.6).

Como	“experiência	do	mundo”,	não-idealista,	a	Fenome- 
nologia	 se	 fundamenta	 em	 uma	 filosofia	 existencial.	
Ou seja, não se atém à ideia do que “deve ser”, mas 
ao que “é”, em essência. Como qualquer metodologia, 
tem suas limitações e é aberta e “inacabada”. Contudo, 
é justamente por esse aspecto que nos parece coe- 
rente com a valorização da sensibilidade e da vivência. 
Assume-se a natureza carnal do ser humano. 

Essa vertente nos parece particularmente interessante 
diante de fenômenos que envolvem arte e o amplo 
público, pois como vimos anteriormente, o estranha-
mento é recorrente, inerente ao próprio objeto artístico 
de e abrange obras de todos os períodos. De um lado, 
a arte contemporânea requisita pensamentos e cone- 
xões distintas das categorias pré-estabelecidas de ou- 
trora, inclusive a categoria da beleza, predominante na 
arte até o séc. XIX. Por outro lado, as exposições de 

arte	histórica	ou	mais	 “digerida”	configuram-se	como	
fenômenos atuais e também requisitam abertura da 
sensibilidade e a percepção primeira do “contato com 
as	coisas	mesmas”.	Fenômenos	que	podem	promover	
a aproximação, permitir avanços na intimidade com 
objetos que podem ser inicialmente estranhos, irre-
conhecíveis, perturbadores, enigmas aparentemente 
indecifráveis. 

 Esse contato mais profundo, essa aventura consti-
tuída pela fusão entre objetividade e subjetividade dos 
objetos	 simbólicos	 na	 construção	 de	 significados	 e	
no enriquecimento intelectual abre espaços para a ex-
periência estética, como colocada por Dewey em Arte 
como Experiência.  Nessa obra, o autor separa das 
experiências comuns as experiências profundas, que 
nos marcam e trazem completude (2010, p.110, grifo 
do autor): “uma experiência” refere-se àquela “experiên-
cia singular”, que pontua uma etapa em uma trajetória, 
que	 pode	 nos	modificar,	 transformar,	 trazer	 um	 sen-
tido aprofundado. Também impulsiona a expansão e 
o estabelecimento de relações com outros momentos, 
conhecimentos, fases e experiências. 

Como	 pedagogo	 e	 filósofo,	 Dewey	 defendia	 a	 vivên-
cia prática no mundo. Suas ideias foram publicadas 
originalmente	 nos	 Estados	Unidos	 em	1934	 e	 é	 sur-
preendente como se mostram atuais. Não integrava a 
corrente	da	fenomenologia,	porém	nota-se	afinidades	
entre os pressupostos.  A partir do colocado pelo au-
tor, compreende-se que é no cotidiano e no concreto 
que, de várias formas, são construídas as experiências 
significativas,	em	meio	a	todo	o	tipo	de	possibilidades,	
acontecimentos e objetos. Experiências variadas, que 
podem ou não envolver a arte, e têm em comum o 
caráter de integração e consumação: “Determinado 
trabalho termina de modo satisfatório; um problema 
recebe sua solução, [...a experiência] é tão íntegra que 
seu	 fim	 é	 uma	 consumação	 e	 não	 uma	 cessação.	
Tal experiência é um todo e traz consigo sua própria 
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qualidade	individualizadora	de	autossuficiência.	É	uma 
experiência.” (DEWEY, 1980, p. 110, grifo do autor). 

A experiência profunda trazida por Dewey abarca tanto 
experiências prazerosas e agradáveis quanto experiên-
cias dolorosas e desagradáveis também. É preciso es-
clarecer que não se trata da idealização de um prazer 
ligado ao idílico. E de qualquer forma, a experiência 
profunda possui a ambivalência prazer/dor, sempre vai 
carregar algo de dolorido, um “padecer” advindo do en-
volvimento com o objeto e a situação:
Assim como a arte não se restringe à beleza, a experiência estética 
não se limita ao envolvimento com o belo e agradável. Mesmo 
quando se trata de uma experiência agradável, um aspecto 
importante é o de que junto com o prazer envolvido, há também 
uma face inquietante e desestabilizadora, algo sofrido, dolorido, 
o “padecer” a que Dewey se refere. Esse padecer está ligado ao ato 
reflexivo sobre a ação realizada, na qual o sujeito se alterna entre o 
que faz e o que “fica sujeito a algo, sofre algo”. O exemplo utilizado 
pelo autor é elucidativo para qualquer experiência: um homem 
carrega uma pedra e obrigatoriamente terá de se sujeitar a essa, 
sofrer, sentir seu peso, sua textura e (...) o processo do seu ato 
continua até a adaptação mútua entre ele e o objeto e essa 
experiência específica chega ao fim (Dewey, 2010, p.122). 
O simples carregar a pedra não é uma experiência, mas o será 
se a ação e sua consequência se mantiverem em relação,  
unidas pela percepção e reflexão. (DEMARCHI,	2014,	p.76-77). 

Recordo-me que o padecer é um ponto em comum 
entre a experiência como Dewey coloca e o fenômeno 
e mito do crepúsculo. Como vimos anteriormente, o 
crepúsculo traz o encantamento permeado por algu-
ma dor e melancolia. O crepúsculo nos é tão tocante e 
enriquecedor, justamente porque nele vários contrários 
se tocam. Mas é preciso abertura e disposição, pois 
sem eles, não há experiência. Quando anestesiados, 
apenas queremos chegar em casa logo, antes que o 
trânsito	do	final	da	tarde	piore.		Se	anestesiados,	ape-
nas a pesada tarefa de carregar uma pedra. 
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Outro	ponto	trazido	por	Dewey	2010,	p.114)	é	a	sua	de-
fesa de que o caráter estético é inerente à experiência, 
independente de se envolver obras de arte ou não (por 
isso o ótimo exemplo da pedra), embora suas ideias 
sejam	 sensivelmente	 contaminadas	 pelas	 reflexões	
oriundas da arte. Dewey utiliza o termo “estética” rela-
cionado à apreciação e percepção, e o termo “artístico” 
mais atrelado ao fazer. Para ele, as experiências têm 
tanto uma estrutura artística – uma “integração” e um 
“movimento ordeiro e organizado” quanto um aspecto 
estético, que possibilita sentir essa estrutura: “nenhu-
ma atividade intelectual é um evento integral [uma ex-
periência], a menos que seja complementada por essa 
qualidade [a estética]”. 

As ideias de Dewey ressoam sensivelmente na atuali-
dade em autores como Martins e Picosque (2012, P. 
35), que trazem a mobilização e a elaboração do corpo, 
da mente e das ações no mundo em múltiplos arran-
jos, que são poéticos e estéticos:

A estesia é como uma poética da dimensão sensível 
do corpo que suscita em absoluta singularidade uma 
experiência sensível com objetos, lugares, condições de 
existência, seres, comportamentos, ideias, pensamentos, 
conceitos. Quando tocados por essa experiência, somos 
convocados a agir e ao agir abrimos a possibilidade de fazer 
e desfazer conceitos perceptivos, gerando novas 
possibilidades de pensar e mover o corpo, ideias e mundo. 
Assim, a experiência se faz estética (Dewey, 2010) 
nos enlaçando por inteiro.  

Para viver por inteiro, alimentamo-nos de sensações 
que são colhidas no ato de “viver no mundo”, nos diz 
Duarte (2001), que na mesma linha de Maffesolli 
(1998), pressupõe que por meio de nossa sensibilidade 
e percepção elaboramos esse saber primeiro, intima-
mente ligado ao objeto, chamado por ele de “saber 
sensível”. O autor coloca que se adotarmos a “estesia” 
como base, naturalmente teremos uma educação que 
valoriza o sensível, o saber primeiro despertado pelos 
sentidos. Um posicionamento que não restringe a es-
tesia à arte, mas a amplia a todas as esferas da vida, 

da escola à vida familiar e cotidiana.  Um posiciona-
mento promotor da construção de uma diversidade de 
modos poéticos e particulares de existência.

Um posicionamento poético onde “os contrários são 
chamados	a	se	complementar”(Ferreira	Santos,	2005,	
p.	53).	Também	Ferreira	Santos	reflete	com	os	olhos	
voltados	à	educação	(especificamente	na	linha	da	mi-
tohermenêutica), o que pode ser uma alternativa es-
tendida a diversas situações do sujeito junto à arte e 
à cultura, que visam criar um circuito entre passado e 
presente, o íntimo e o cultural, o cérebro e o coração, a 
fruição e a “re-elaboração poiética”:

A educação da sensibilidade perpassa as práticas iniciáticas 
à Cultura (mundo simbólico), através da cultura (nos sentido 
agrário e hermesiano), das várias culturas (de grupos sociais 
num determinado espaço-tempo). Valendo-se das Artes 
(plásticas, musicais, literárias, vídeográficas e fílmicas), 
em que as imagens e os símbolos, articulados em narrativas, 
articulam, por sua vez, o patrimônio histórico-cultural do 
humano e sua memória com o repertório cotidiano dos alunos 
e suas trajetórias individuais, tornando-os significativos, 
e possibilitando-lhes, a sua apropriação, perlaboração 
e re-elaboração poiética. O conhecimento retorna, então, 
ao coração, cumprindo seu destino.

Como vemos, as ideias dos autores trazidas neste tópi-
co trazem suas particularidades, contudo, apresentam 
como um denominador comum o compactuar com a 
dimensão estética apontada por Dewey acerca das ex-
periências como um ato de entrega ao mundo. Dessa 
maneira, pode-se lançar que talvez uma das possibili-
dades mais elevadas das instituições culturais junto ao 
público visitante seja a de lhe provocar e, quem sabe, 
ir além da estesia inicial diante das obras, do fascínio 
das grandes exposições e do caráter espetacular4 das 
curadorias e eventos  para caminhar rumo à elabora-
ção da “razão sensível” (Maffesoli, 1998) é muito mais 
que deleite, não menospreza a razão, mas a amplia. 

Nesse	sentido,	as	ideias	do	filósofo	espanhol	Quintás	
(1993) também se mostram muito pertinentes. Quin-
tás é mais um autor que coloca a experiência estética 
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como parte da formação integral do homem. Segundo 
ele, a riqueza do encontro advém da interação entre 
“âmbitos de realidade” que vêm a representar “todo tipo 
de realidade que no jogo da vida criadora do homem 
se apresenta a este como um feixe de possibilidades” 
(1993, p.18). O autor considera que todas as formas de 
jogo	 e	de	 trabalho	 são	âmbitos,	 configuram	campos	
de interação, entre eles: a universidade, as amizades, 
as obras culturais, artísticas, os acontecimentos, gru-
pos sociais, etc. Evidentemente, as exposições de arte 
se incluem nesse imenso rol. Aliás, de acordo com a 
perspectiva de Quintás, a complexidade dos fenôme-
nos das exposições e até mesmo a sua penumbra traz 
grande riqueza e multiplicidade de âmbitos.  Desde o 
início deste trabalho, busco um posicionamento que 
procura considerar que o fenômeno em questão - as 
obras, a exposição de arte, os visitantes e todos os 
que seres e elementos  dessa  ampla paisagem  ou 
rede - como um campo de pluralidades, com diversos 
matizes, que inclui os elementos anestesiantes.

Ainda percebemos que as ideias de Quintás (1993) acer-
ca da pluralidade de “âmbitos de realidades” e “feixes 
de possibilidades” dialogam diretamente com a ideia 
de múltiplas conexões constituintes dos encontros en-
tre arte e público - o “caráter rizomático” da mediação 
cultural trazido por Martins (2002, p.57). Compreende-
mos que se trata de uma rede que tem como uma de 
suas	características	a	flexibilidade,	as	conexões	aber-
tas, o estar em meio. Este é um interessante ponto de 
conexão	com	o	que	Bauman	(2001)	afirma	ser	uns	dos	
aspectos	constituintes	de	nossos	tempos:	a	fluidez	da	
“modernidade líquida”. 

Se a princípio colocamos anteriormente que a veloci- 
dade	e	a	fluidez	apresentados	por	Bauman	(2001),	bem	
como o desenraizamento (Hall, 2005) conduzem às ati-
tudes	superficiais	dos	sujeitos	fugidios,	por	outro	lado,	
são esses mesmos elementos podem também trazer 
ao sujeito a abertura para o novo e a experimentação. 

Apesar	 de	 todas	 as	 dificuldades,	 ambiguidades	 e	 da	
consequente penumbra, parece-nos inegável que na 
contemporaneidade, as exposições de arte se consti- 
tuam como campos férteis, como um rico “feixe de pos-
sibilidades” (Quintás, 1993), com potencialidade para 
desestabilizar e mover os sujeitos envolvidos rumo a 
encontros,	diálogos	e	experiências	significativas.		

Com Quintás, compreendemos que a relação advinda 
do esquema “sujeito-objeto” que se reduz apenas à ob-
jetividade, não possibilita o encontro. Este só é possível 
com a inteireza dos âmbitos envolvidos. Não se trata 
de forçar a submissão do outro, o que também é trazi-
do	por	Larrosa(2014).	Entende-se	que	os	seres	não	se	
isolam e nem se dominam para entrar em situação de 
encontro, pelo contrário, carregam consigo seus âm-
bitos de realidade e os compartilham generosamente 
com	o	outro,	a	fim	de	viabilizar	a	plenitude	da	experiên-
cia/existência: “As formas mais altas de unidade, as de 
encontro, se devem à mistura de dois ou mais âmbitos, 
não à mera justaposição ou choque de objetos. [...] a 
mistura de âmbitos constitui a raiz da forma mais alta 
da criatividade humana, a que leva a personalidade do 
homem à plenitude”, diz o autor (QUINTÁS, 1993, p.18-
19).  Uma plenitude crepuscular, no sentido integrador 
que	Ferreira	Santos	(2005)	coloca.

Somos seres de relações, construímos nossa inteireza 
em diálogo com o outro. O acolhimento propiciado pela 
mistura de âmbitos cria um “campo de jogo” e “torna os 
seres distintos e distantes como ‘companhei-ros de jogo’, 
tornam-se íntimos sem deixarem de ser distintos”. 
(Quintás, 1993, p. 22, grifo nosso).  Deleuze (1992, p. 156) 
também nos dá uma valiosa contribuição nesse 
sentido, ao trazer a necessidade de “fabricar intercessores”:

4  Debord (2012) e Baudrillard (1988) não abordam essa possibilidade, quando 
formularam suas críticas à cultura do espetáculo nas décadas de 1960 e 1970.  
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O essencial são os intercessores. A criação são os 
intercessores. Sem eles não há obra. Podem ser pessoas 
– para um filósofo, artistas ou cientistas; para um cientista, 
filósofos ou artistas – mas também coisas, plantas, 
até animais, como em Castañeda. Fictícios ou reais, 
animados ou inanimados, é preciso fabricar seus próprios 
intercessores. É uma série. Se não formamos uma série, 
mesmo que completamente imaginária, estamos perdidos. 
Eu preciso de intercessores para me exprimir, e eles jamais 
se exprimiriam sem mim: sempre se trabalha em vários, 
mesmo quando isso não se vê. E mais ainda quando 
é visível: Félix Guattari e eu somos intercessores um do outro. 

Especificamente	uma	exposição	envolve	a	imensidão	
e um sem-número de possibilidades de “intercessores”, 
de “companheiros de jogo”: uma obra, uma moldura, 
um detalhe da arquitetura do edifício, sua fachada, a 
luz que se projeta no espaço, uma escada, uma pessoa 
que ali se encontra são apenas alguns dos mais co-
muns, entre as tantas possibilidades de companheiros 
da experiência.  

A experiência é pessoal, mas podemos sentir junto 
com outras pessoas que colaborem e participem da 
construção e aventura da de nossa experiência. Vemos 
que há indivíduos que gostam de visitar exposições 
sozinhas, ao passo que muitas pessoas preferem 
fazer qualquer tipo de programa cultural acompanha-
das, para ter com quem conversar e partilhar no ato. 
Mas o grupo do qual fazemos parte dialoga com algo 
muito	maior.	 Ferreira	 Santos	 (2005,	 p.	 8)	 traz	 a	 ideia	
de “cúmplice”, como imerso dentro da concepção de 
“todos os homens embarcados num mundo comum”.  
Por	sua	vez,	Maturama	(apud	Ferreira	Santos,	2005,	p.	
74)	coloca	de	 forma	 interessante	que	o	compartilhar	
encontra-se na ancestralidade da espécie humana:

Ainda somos animais colheitadores, compartilhadores, 
vivemos na coordenação consensual das ações, vivemos em 
grupos pequenos, animais sensuais - tocar e acariciar mútuo, 
vivemos a sensualidade do encontro personalizado com o outro, 
o que se evidencia em nossa queixa quando isso não ocorre5.
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Embora sejamos ricos em nossa individualidade e a 
experiência seja uma vivência individual e intransferível, 
somos seres colheitadores e também intercessores, 
cúmplices, compartilhadores, companheiros de jogo. 
Esses nomes mostram uma vontade laborativa e co-
laborativa, que também se estende para o território 
da arte e suas experiências. Os visitantes de uma 
exposição, mesmo que não se deem conta, carregam 
consigo seus companheiros e intercessores: não so-
mente	as	pessoas	que	estão	fisicamente	junto,	também 
todo o seu passado de saberes, relações, pessoas, 
experiências. E ali, no espaço e situação de junto à 
obra, tantos outros intercessores podem ser somados. 
E pode vir a acontecer um rico compartilhar.

Por conta disso, ainda que do lado de fora, mas próximo 
deles, arrisco dizer que Diego e André tiveram uma 
experiência, em um momento e espaço onde se esta-
beleceu uma rede onde de alguma forma todos fomos 
intercessores uns dos outros, companheiros de jogo: 
os rapazes, a obra de Gomide, os colegas, eu, o espaço, 
as outras obras, o museu, a educadora do museu, as 
questões trazidas pela disciplina Arte Brasileira que eu 
ministrava na época, e outros tantos seres e elementos...

Nesse momento, considero pertinente trazer algo que 
compreendi ao longo do processo da pesquisa, que 
me ajuda a baixar a ansiedade cotidiana, no que se 
refere às minhas experiências e as do outro: a impossi-
bilidade também faz parte do campo da arte e das ex-
periências estéticas. Seja como artistas, como educa-
dores ou mediadores, nosso ofício envolve possibilitar 
espaços	para	experiências,	empenhamo-nos	com	afinco 
em criar proposições para experiências. Porém, é pre-
ciso lembrar que, apesar de muito poder se discutir e 
se empenhar para a sua promoção, as experiências 
não são nem garantidas, nem aprisionáveis ou obriga- 
tórias,	 como	 coloca	 Larrosa	 (2014).	 É	 enriquecedor	
sugerir, apoiar, incentivar, mas haveria sentido em 

querer que todos obrigatoriamente tirem os sapatos 
e entrem no mar? Ou em uma pintura? E se vierem a 
fazê-lo, mesmo que por vontade própria, há alguma 
garantia de que viriam a ter uma experiência? 

Os aspectos e autores aqui trazidos como interces-
sores me pareceram cruciais para a defesa desse as-
sunto tão delicado quanto interessante: o campo das 
experiências	estéticas	-		assunto	que	toca	a	infinitude	
e	 um	 lugar	 onde	 as	 palavras	 dificilmente	 dão	 conta.		
Talvez,	ao	assumir	o	posicionamento	de	não	definir	o	
que seja experiência estética, é que precisei me dedicar 
sobre o que a envolve.  Ou talvez, simplesmente para 
estudar,	refletir	e	compartilhar,		não	para	definir.	

Após beber da fonte dos autores, dos artistas e da 
própria vida, após contar com a minha memória e 
experiência e também voltar-me para as minhas im-
agens,	após	 tanto	 refletir	e	argumentar,	desconfio	de	
que a melhor forma de “discutir” esse assunto seria 
não discutí-lo, mas compartilhar dádivas de algo como 
uma brisa junto ao mar, ou a brisa que traz sutil alívio ao 
verão estafante da metrópole. A vista do Tejo do cam-
po	de	Santa	Clara	e	sua	atmosfera	 rosada	de	fim	de	
tarde. Mergulhar na música que se gosta, na boa con-
versa	com	café,	ou	na	flor	da	infância.	Padecer	no	Des-
vio em Vermelho de Cildo Meireles e em Seu caminho 
sentido de Olafur. Ser tomado por todo o amor à 
paisagem contido na pincelada de Corot, sonhar com 
o	 dourado	 de	 um	 pequeno	 Fra	 Angelico	 e	 com	 as 
figuras	de	um	Chagall,	coisas	que	se	ama	sem	precisar	
saber o porquê.

Por	fim,	compartilho	a	seguir	um	apontamento,	uma	
síntese que elaboro nessa etapa sobre esse campo 
que também traz o encontro de ambivalências: tão vis-
ceral	e	delicado,	de	difícil	definição,	mas	de	uma	certe-
za irrefutável quando o sentimos. 

Entre o inesgotável, o absoluto, possibilidades e impos-
sibilidades, a experiência estética se dá em um campo 
difuso, não aprisionável, que pode ser em meio toda a 
sorte de objetos, riqueza, dor, ruído, agitação, quando 
em meio à penumbra das ambivalências internas e 
externas, encontramos e somos encontrados, espaço 
de suspensão crepuscular e silêncio em que... tudo se 
alinha. A certeza irrefutável de viver o encontro com 
a plenitude. Nesses instantes, não precisamos mais 
buscar sentido, não precisamos mais do esforço para 
estar certos ou para alcançar algo que valha a pena. 
Pois esses instantes são o próprio sentido da vida. Um 
sentido que faz sentirmo-nos mais vivos, um sentido 
e sabido pelo coração e pela mente, pelos pés, olhos e 
por todo o corpo, que compreendem cada qual do seu 
modo o valor da criação que está contida no campo 
que se estende do torrão de terra, do grão de areia ao 
horizonte, mesmo quando não nos é possível avistar o 
horizonte. Instantes que nos levam para além do hori-
zonte, em um local onde as palavras não dão conta: a 
bem-aventurança.

5  A  ânsia por capturar selfies e imagens (que incluem obras museus e 
exposições), compartilhá-las nas redes sociais e esperar o retorno, a aprovação 
dos contatos teria relação com esse aspecto tão arcaico e fundamental de 
nossa espécie? As comunidades virtuais, onde os contatos são nomeados 
como “amigos”, onde as plataformas permitem de alguma forma construir e 
“personalizar” as relações e demonstrar afetos (ainda que haja a face ilusória), 
partem de necessidades essencialmente humanas. Experiências fugazes e 
envoltas no espetáculo, mas não menos verdadeiras e viscerais, porque assim 
são sentidas. É preciso compreender que a evolução dos meios de 
comunicação e sobretudo da internet impactaram sobremaneira a percepção, 
os afetos  e o modo de ser e transitar no mundo.
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2.4  Peregrino: 
sujeito de travessia e possibilidades

O deserto, disse Edmond Jabesb, é um espaço onde um passo 
se apaga perante o seguinte, que o desfaz, o horizonte significa a 

esperança de um amanha que fala. Ninguém vai para o deserto para 
descobrir sua identidade, mas para a perder, perder a sua 

identidade, tornar-se anônimo... Depois produz- se qualquer coisa de 
extraordinário: ouve- se falar o silêncio. 

Bauman (2007 p. 90)

Todos os procedimentos são sagrados, 
quando internamente necessários. 

Kandinsky

Peregrino – Símbolo religioso que corresponde à situação do 
homem sobre a terra, o qual cumpre seu tempo de provações, para 
alcançar, por ocasião da morte, a Terra Prometida ou o Paraíso per-
dido. O termo designa o homem que se sente estrangeiro dentro do 

meio em que vive, onde não faz outra coisa senão buscar a cidade 
ideal. O símbolo exprime não apenas o caráter transitório de qualquer 

situação, mas o desprendimento interior, em relação ao presente, 
e a ligação a fins longínquos e de natureza superior. Uma alma de 

peregrino pode significar também um certo irrealismo, 
correlativo a um idealismo um tanto sentimental. Pode-se notar, com 

relação ao símbolo do peregrino, as ideias de expiação, de purifica-
ção, assim como homenagem Àquele (Cristo, Maomé, Osíris, Buda) 

que santificou os locais de peregrinação. O peregrino ao buscar 
esses lugares procura identificar-se com Aquele que os torna ilustres. 

Por outro lado, o peregrino faz as suas viagens não no luxo, mas 
na pobreza; coisa que responde à ideia de purificação. O bastão ou 

bordão simboliza ao mesmo tempo a prova de 
resistência e o despojamento. Todas essas condições preparam para 

a iluminação e para a revelação divinas, que serão a 
recompensa no término da viagem. A peregrinação se assemelha 

aos ritos de iniciação: ela identifica com o mestre escolhido. 
(CHEVALIER E GHEERBRAN, 2002, p. 709) 
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Peregrinações

“O mundo se tornou inóspito para os peregrinos” 1. 
À parte disso, 
Sempre há um peregrino 
a habitar2  em travessia o deserto 
em solidão. 

“A sensação nos guia e nos defende, 
sem ela morreríamos. [...] 
A mudez inunda nossos sentidos. 
O silêncio constrói o ninho, o habitat da sensação.”3   

É preciso vagar para que o silêncio lhe fale, 
conte-lhe coisas sobre o que ele vê, sobre o que já viu, 
sobre o que pode vir a ver.

“A cada dia se passam muitas coisas, porém, 
ao mesmo tempo, quase nada nos acontece”4

Por isso, o peregrino viaja sem bens, 
deixa as coisas em casa. 
Despe-se do que sabe, faz-se pobre 
para combater a pobreza da experiência 5

Não só atravessa, como ama o deserto, 
vive o devaneio 
em solidão sonhadora.6

“Pensar devagar, divagar, 
pensar devagar a substância da palavra 
e da imagem” 7

“vive a experiência, peregrina as dúvidas” 8  
e sabe que mais do que a sua pegada na terra, 
é a terra que lhe marca os pés.

Alterna movimento e repouso, 
às vezes não pode sair, chove muito  
e faz frio, aquece-se na lareira 
da casa simples que o acolheu.

Tantas vezes dorme pouco, parte  
Antes de o sol nascer.

Atravessa labirintos, desertos, espinheiros,  
Montanhas, penumbra, riachos 
Dia e noite, amanhecer e crepúsculo 9 
Tudo é importante, mas é no crepúsculo  
Que seu coração bate mais forte 
e toma a forma da amplitude. 
É do crepúsculo, mais que tudo 
que ele sente uma “pontinha de orgulho”10 

Às vezes é nessa hora que se cumpre  
uma etapa do destino:  
ele beija a imagem e é beijado por ela11. 
Ah, a imagem 
Essa que nasce do medo da morte e da finitude, 
da vontade de transcender e de amar12 

A imagem que move mundos e fundos 13  
Que comove a razão e o faz pensar o sensível 14 
A imagem “signo selvagem” que não se aprisiona 
e provoca crise 15 
A imagem, idolatrada, desprezada, 
destruída, temida 16 

A imagem 
que possibilita “uma” experiência... 17 
Há pessoas que fabricam imagens 
e experiências-convite 
para fazer peregrinos.

Olafur Eliasson: 
“Seu caminho sentido” e 
“Seu corpo da obra” 
As ambivalências do labirinto18, da penumbra e  
a integração do crepúsculo condensadas  
em um espaço.  
Para que haja uma inversão: 
“o museu como sujeito, o espectador como objeto... 
Ver-se sentindo” 19
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Minha escola, meu ofício, meu sagrado sacrifício:  
aprender com a arte e os artistas,  
aprender com Olafur, com Cildo e muitos mais...  
Com os visitantes e muito mais 
E como peregrina, 
também me despojar, 
vencer a melancolia,  
cultivar a perseverança e a fé. 
Buscar devagar, suspender o juízo 20  
reconhecer e capturar possibilidades  
e impossibilidades 
pensar e sentir  
instantes  
de peregrinação 
dos outros e meus... 
nossos...

Em meio  
ao inóspito. 
ao “efêmero, 
ao sombrio,  
e ao equívoco: 
pode acontecer 
o pequeno e “grandioso 21” 
acontecimento 22 
um encontro 23

1   afirma Bauman (2007, p. 90).
2  desvela Merleau-Ponty( 1975, p. 275)
3  sussurra-nos Serres (2001, p.127)
4  constata Larrosa (2014, p.18)
5  narra Benjamin (1994)
6   sonha Bachelard (19, p. 14)
7   conta Ferreira Santos (2005, p. 43)
8   cogita Ferreira Santos (2005. P. 109)
9  desvela Ferreira Santos (2005)
10  poetiza Bachelard (1988, p. 101)
11  compartilha Mitchell (2009, p. 4)
12  reza Maia (2009)
13  lamenta Debord (2012)
14  oferece Maffesoli (1998)
15  argumenta Mitchell(2009, p. 2)
16  estuda Durand (1994)
17  revela Dewey (2010)
18  analisa Calabrese (1988)
19  cria Eliasson (2012, p. 24-25)
20  sensibiliza Larrosa (2014, p. 25)
21  defende Maffesoli (1998, p. 12)
22  desvenda-nos Fernanda Fragateiro (1993) 
23  soma Quintás (1993)
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3. Ver aquele que vê

3.1. Alécio de Andrade... 
ou uma aventura de mais 
de três décadas no Louvre

As fotografias de Alécio de Andrade testemunham 39 anos 
de vida do Museu do Louvre (...) O  que me encanta nas 

fotos de Alécio de Andrade é que elas me permitem adquirir 
uma visão em espelho. O “belo” se cria entre diversas inter-
locutores em momentos diferentes: beleza da tela, maravil-

hosas atitudes corporais do visitante que 
evidenciam suas emoções, maravilhoso instinto de Alécio 

de ter disparado a foto naquele momento exato. 
E finalmente nós, um contempla o outro, mas é ainda 

Alécio que fixa o todo, e depois, plena alegria, 
nós que temos ainda a possibilidade de interpretar o visível. 

Edgar	Morin	(in	ANDRADE,	2009,	p.14)

O humano. Alécio o vê revelado, bem-humorado, encan- 
tado,	desafiado,	retratado,	abraçado,	apressado,	anes-
tesiado, cansado, intrigado, apaixonado, partilhado.

O susto. A escultura neoclássica de Beauvallet “Susana 
no banho” pressinte a aproximação de um homem.  
Ele,	por	sua	vez,	assusta-se	com	o	flagrante	da	câmera?	
Em meio a tantas obras e ao excesso, Susana será a 
escolhida? Por quantos segundos? Ele a espreita? Ou 
a ignora? Seu traje e seu corpo lembram também 
os de um atleta. Nesse momento ele não corre, mas 
quem já teve a experiência sabe: visitar o Louvre ou a 
Bienal em um tempo exíguo envolve o risco de envere- 
redar por uma maratona vertiginosa que coloca em 
prova os limites físicos e sensoriais dos que se nela se 
aventuram... Atitude extraordinária nesse cenário seria 
desacelerar e dedicar-se à escultura, que entre o recato 
e a vaidade, deseja  atenção... 

O pacto. Mãos que acolhem e sustentam a surpresa. 
E permitem alcançar o espelho que está no alto e se 
revela pela diferença. As Três Graças, as três freiras, 
o menino, o adulto e as luzes e sombras do barroco 
holandês. Séculos os separam, segundos os empare- 
lham. A arte, tão oposta, tão próxima. O que os une? 
Nunca saberemos o que os moveu a entrar no jogo 
que suspende o tempo, cultiva a efêmera/eterna 
cumplicidade, que se dá a ver pela conjugação das 
composições perfeitas e inesperadas. Uma coisa é 
certa: é preciso ser algo ingênuo para a delícia de não 
saber ao certo quando, como, pelo quê, com quem e 
porque se será capturado. 

O despojar-se.  Para ver é preciso esquecer o que se sabe, 
livrar-se do “excesso de opinião”. Carregar somente 
o essencial e cabe a cada um descobri-lo. Mover o 
corpo no sentido da arte - amantes, co-autores, cúm-
plices. Um museu traz o sagrado e é também mauso-
léu,	é	preciso	que	lhe	inflemos	com	um	sopro	de	vida. 
Há	que	se	tirar	os	sapatos	para	a	jornada	infinita?
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3.2. Thomas Struth... 
ou retratos de uma época em 
espaços da cultura

... ver uma variedade de respostas emocionais e intelectuais  
partilhadas por uma  comunidade heterógena, 
que existe apenas no momento da fotografia. 

Thomas Struth

Assombro. O que eles vêem?

O que pode ser tão importante 
A ponto de cada um deixar a sua casa? 
não vemos uma, mas mil imagens, 
herdeiras e heranças 
dos encontros que ampliaram nossa 
história e memória,  
Nosso lugar e mundo, nossas lembranças, 
ainda que por segundos.

Caminhar em meio às ruínas em 
um jardim de fragmentos,  
ver  e ser visto pela grande obra em naufrágio eterno. 
Partilha de alimento?

No Prado, sabe que falam dela. 
Em meio ao labirinto a menina de Velázquez chama 
para perto de si uma das que estão do outro lado.

Comunidade, grupo único,  efêmero, talvez experiência, 
algo de padecer e conhecimento.
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3.3.  Ver aquele que vê: 
Penumbra e possibilidades

A seguir, foto-ensaios de minha autoria - composições dos 
flagrantes	em	diferentes	momentos	e	espaços	expositivos.

Tanto os visitantes quanto eu, 
em meio à penumbra e possibilidades.
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CONCLUSÃO... 
... ou o que levar da travessia?

Não digais: ‘Encontrei a verdade’. 
Dizei de preferência: ‘Encontrei uma verdade’. 
Não digais: ‘Encontrei o caminho da alma’. 
Dizei de preferência: 
‘Encontrei a alma andando em meu caminho’. 
Porque a alma anda por todos os caminhos. 
A alma não marcha numa linha reta 
nem cresce como um caniço. 
A alma desabrocha, qual um lótus de inúmeras pétalas.

Khalil Gibran

Ao	final	do	processo	é	chegado	o	momento	de	parar	e	
olhar para trás. É possível nessa altura concluir algumas 
coisas e tecer considerações. Por outro lado, reconheço 
outras	tantas	aberturas,	fios	e	espaços	em	branco	que 
esperam ser reintegrados na tessitura de novas narra- 
tivas. Uma “conclusão” que não se encerra em si 
assemelha-se	à	empreitada	do	peregrino,	essa	figura 
que sabe que cada trecho é importante, mas não é 
um	 fim	 em	 si	 mesmo,	 é	 uma	 etapa	 de	 um	 eterno 
caminhar. Mais do que o alívio de uma tarefa cumpri-
da ou de livrar-se de um peso, como alguns gostam 
de dizer, para o peregrino o alcançar o santuário 
é um marco e deve ser celebrado na quietude. Um 
momento de pouso e repouso; de compreensão 
acerca das escolhas assumidas no vasto campo 
de possibilidades e impossibilidades; de integração de 
pontos entre presente, passado e futuro; de guardar e 
compartilhar; e sobretudo momento de ver e ouvir, é 
nesse espaço que ele vai ter alguma indicação de por 
onde continuar. 

Recordo as questões que constituíram o grande solo 
sobre o qual se assentou a pesquisa:

Como “ver aquele que vê”? Como abordar a delicadeza 
do território da experiência estética em exposições de 
arte? Como desvelar os fatores da contemporaneidade 
que dificultam o encontro e o ver de fato? Como somar 
a sensibilidade e a construção poética de minhas 
imagens dos visitantes à reflexão teórica? 

Questões que sustentaram a grande pergunta do trabalho, 
que veio a nortear o  caminho em busca de respostas:

O que me é possível apreender, compreender e com-
partilhar a respeito dos aspectos e possibilidades que 
envolvem o grande campo dos encontros com a arte em 
museus e exposições de arte, que inclui a subjetividade?

A resposta não é simples, nem rápida. Ao longo de todo 
o percurso, procurei não me esquecer de que as am-
bivalências são instrínsecas, constituintes do universo 
abordado	 e	 vivido.	 Procurei	 lidar	 com	 o	 desafio	 da	
complexidade e do excesso. E colocar-me em situação 
de dúvida, evitar radicalismos. 

Inicio com considerações acerca do processo e da 
metodologia. 

Conheci	algumas	 fotografias	da	vasta	série	O Louvre 
e seus visitantes de Alécio de Andrade na exposição 
realizada em 2009 no Instituto Moreira Sales em São 
Paulo – imagens que guardei em minha memória. 

 Já o silencioso exercício de fotografar “aquele que vê” 
teve início em 2011, na exposição Mapa Mundi no Museu 
Berardo/Lisboa, quando uma sequência de fotos me 
revelou a interessantíssima composição entre uma obra 
de Pistoletto (Love Difference Manifesto, 2002) e os seus 
apreciadores. De imediato não me recordei da obra de 
Andrade e ali teve início uma história nova e ao mesmo 
tempo integradora com o meu passado, com minha 
história de vida e inclusive com a pesquisa de mestrado 
intitulada Encontros sensíveis: experiências de me- 
diação da obra pública Estação Sumaré no metrô de São 
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Paulo. (2003). Também orientada por Mirian Celeste, 
no mestrado investigar sobre a experiência estética, 
olhar para o apreciador como protagonista, sem es-
quecer da potência da obra foram questões centrais 
e que continuo a desenvolver no presente trabalho, 
de forma diversa .  

Em termos metodológicos, buscou-se construir um 
modo de pesquisa com base nas metodologias artísticas 
(Roldán & Viadel, 2012). Tanto em termos de sua cons- 
trução poética, quanto da potencialidade de cada 
imagem, a busca foi de ultrapassar o caráter direta-
mente “ilustrativo” e ativar as possíveis conexões entre 
elas, por meio da construção dos “foto-ensaios”, bem 
como dinamizar o diálogo entre elas, os teóricos de 
diferentes áreas e enfoques, o conhecimento da área 
de arte e minha própria experiência de vida. 

À espreita dos “acontecimentos” nos espaços exposi-
tivos, procurei cultivar, sempre que possível, um pro-
cesso cuidadoso de lentidão e silêncio, propício para 
o mergulho no universo que envolve o apreciador, as 
obras e seus espaços, que de forma tão bela inspira 
a	 obra	 de	 Fernanda	 Fragateiro	 Expectativa de uma 
paisagem de acontecimentos. Eu também enfrento a 
penumbra, também estou sujeita ao amplo espectro 
de	fatores	que	dificultam	a	visão,	de	um		modo	diverso	
dos visitantes, mas não escapo ilesa e muito menos 
detenho a “visão absoluta”, ninguém a tem. A alternativa 
possível	 nesse	 contexto	 e	 modo	 de	 capturar	 os	 fla-
grantes é permanecer em alerta, em constante atitude 
de	 abertura	 para	 os	 fenômenos	 –	 um	 desafio	 lidar	
com a abertura diante do excessivo e incessante, mas 
é curioso como de alguma forma se é conduzido no 
processo a fazer algumas escolhas e ir fundo nelas. 
Portanto, penso que a base fenomenológica mostra-se 
enriquecedora também nesse aspecto. E sem dúvida, 
procurei ser discreta e não interferir na espontaneidade 
dos sujeitos.

Ao pisar no espaço expositivo tenho algumas ideias 
em mente, um rumo, mas procuro me desprender de 
categorias ou conceitos para um fazer com caracterís- 
ticas de “gratuidade” e liberdade, próprios da criação 
artística... Carrego comigo tudo o que já vi, tudo o que já 
andei, li, escrevi e compartilhei, e todas as lacunas e in-
compreensões também. Mas, para criar, para fotografar, 
é preciso de certa forma “esquecer”. Esquecer-me das 
adoráveis e intrigantes imagens de Alécio de Andrade 
e de Thomas Struth  e colocar-me rumo a uma poética 
pessoal.  Esquecer para poder perceber a riqueza de 
âmbitos (QUINTÁS, 1992) que envolve o fenômeno es-
colhido, encontrar algo, persegui-lo e ser guiada por ele,  
pelo tempo possível e que achar conveniente.  O inau-
gural que permite visitar várias vezes o mesmo espa-
ço. Busco esquecer para também poder ultrapassar a 
tentação de caçar imagens que serviriam meramente 
para ilustrar ou endossar conceitos e conexões teóricas 
formuladas previamente. Tento não submetê-las, minha 
ambição maior é “beijá-las” - como Mitchell (2009) coloca 
de forma visceral.  E, em termos metodológicos, legiti- 
má-las como manifestações plenas de conhecimento, 
de um conhecimento peculiar que, tal e qual a expe- 
riência, é difícil ser traduzido por palavras, e ainda assim 
alavanca e desperta meu pensamento para as conexões 
teóricas que venho estudando e para a própria escrita. 

Sobre algumas questões, as imagens permitiram apro-
fundar e expandir elementos que estavam soterrados, 
ou que de alguma forma eu já suspeitava e relações 
mais antigas são rememoradas e retrabalhadas. As 
imagens revelam-se não como “domesticadas” ou 
pacificadoras	 de	 contradições,	 mas	 “ativadoras”	 de	
uma mescla de diferentes ações, expressões, sujeitos, 
tempos, âmbitos e ambivalências. Talvez a mais im-
portante ambivalência potencializada pelas imagens, 
pelo ato de criá-las e frui-las seja, a ancestral pulsão 
entre morte e vida, dissecada por Maia (2010).
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Depois de fotografar, há o trabalho curatorial de debru-
çar-me sobre as imagens capturadas – há milhares 
delas, ainda que eu tenha um modo mais “antigo” de clicar. 
Tenho tendência a primeiro compreender o fenômeno 
com o olho e depois é que aciono a câmera, busco 
enquadramento e “o instante”, não disparo tantos cliques 
sobre	cada	 fenômeno.	Há	o	desafio	de	selecioná-las,	
pensar em múltiplos arranjos e decidir os foto-ensaios. 
Um exercício que demanda sempre um novo olhar, não 
permite um olhar “congelado”, pois se cada imagem 
já traz um universo em si, quando conectada a outros 
universos, o jogo torna-se ainda mais complexo e in-
teressante. E tenho certeza de que, apesar de ter-me 
dedicado intensamente à sua elaboração, as escolhas 
não	 são	 definitivas.	 São	 escolhas	 significativas,	mas	
móveis, que me mostraram a inutilidade do estabeleci-
mento de categorias rígidas, que a princípio organizei 
como um norte e depois abandonei. A mesma imagem 
extrapola a categoria inicial e se encaixa em tantas 
outras, o que se relaciona com a paisagem instável 
e	 sem	 horizonte	 definido	 de	 nossos	 tempos	 e	 sua 
inevitável perda de certezas e caminhos absolutos. 

 A cada olhar sobre as imagens, individuais ou em 
sequência ou em conjunto, um novo diálogo é fundado. 
Os muitos diálogos me levaram ao pensamento sobre 
a arte em si e ao desvelar de relações e questões acerca 
da complexidade do território abordado, que acredito, 
não viriam à tona de outra forma. Uma forma diferente 
de	ativar	a	reflexão	teórica,	e	que	considero,	com	base	
nessa experiência, como muito enriquecedora.

 “Todos os procedimentos são sagrados quando inter- 
namente necessários”, lembro de uma citação de 
Kandinsky que ecoa na memória, não somente durante 
a travessia da pesquisa, mas na vida, quando surge a 
necessidade de um tipo de consentimento que endosse 
tanto as escolhas conscientes quanto aquelas que não 
se sabe bem o porquê, mas são plenas de afeto rumo 
à busca de sentido.  

 A afetividade e o grande envolvimento com o objeto e 
seu universo, também plenos de subjetividade, trazem 
a pulsão necessária à opção de construir o caminho 
ao longo do processo. Há beleza, entretanto há muitos 
riscos quando se deixa guiar pelo objeto e pelos pro-
cedimentos que vão se modelando no caminhar:  além 
de todos os problemas que envolvem os processos 
de criação artística, há o risco de no encantamento 
perder-se na subjetividade; de cair em um egocen- 
trismo reducionista e pouco acrescentar à área de 
conhecimento;	de	não	conseguir	refletir	e	se	comunicar 
por palavras – não encontrar a palavra exata; não 
conquistar clareza; tornar-se redundante; perder-se 
e não chegar a algo que ainda nem se sabe ao certo 
o que é, são alguns dos riscos enfrentados em meio 
ao	desafio	de	buscar	construir	uma	pesquisa	sem	ter	
qualquer modelo a seguir. O próprio teor da pesquisa 
aqui compartilhada é estritamente qualitativo e não 
permite generalizações, assim como a fenomeno-
logia também apresenta suas limitações. Ainda que 
possa	apresentar	faltas	e	lacunas,	procurei	ficar	atenta 
entre as necessidades e escolhas internas, os refe- 
renciais adotados e o caráter de contribuição inerente 
a uma pesquisa acadêmica e nesse sentido, penso 
ter mantido a coerência. 

“Ver aquele que vê”. Penso no problema que criei:  
capturar a experiência do outro, mesmo sem dirigir-lhe 
a palavra, alimentar-me do diálogo irrepetível que se 
funda entre ele, a arte, os outros seres. Mesmo sem 
analisar diretamente o seu corpo, seu gesto e sua 
expressão, não enveredar pela análise formal da lingua-
gem	da	fotografia,	não	classificar	as	imagens	e	deixar	
que as fotos e seus protagonistas “aconteçam”, como 
Barthes (2010) coloca.  Procurar, dentro do possível,  
em cada situação considerar o outro em conexão com 
algo mais profundo, essencialmente humano. 

Maffesoli(1998) ajudou a formular um pensamento que 
considero da maior relevância: em tempos de acele- 
ração,	 de	pressa,	 de	 superficialidade	e	 fragmentação 
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o grandioso é o sensível e não o que apresenta caráter 
ostensivo e espetacular.  É a “grandiosa” e surpreenden-
te humanidade que silenciosa resiste e abre brechas 
para encontros dos mais variados, inclusive com uma 
obra de arte... O pequeno-grande, o sutil acontecimento 
do encontro sensível em meio ao à penumbra, ao 
efêmero, ao excesso, ao agigantado. O grandioso no 
entremeio de um contexto anestesiante do consumo, 
e que se instaura por segundos, na contramão.

Na contramão das pressões contemporâneas surge o 
peregrino. Sua atitude original envolve a grandiosidade 
silenciosa de cultivar a estesia diante e junto do mundo, 
de atravessar e ser atravessado, de compreender e 
amar a paisagem. Ele tem um objetivo, mas sabe que 
o sagrado está também na travessia, talvez mais na 
travessia do que em qualquer ponto de chegada.  Sua 
ousadia é ser despojado, não se ater aos bens materiais, 
transitar	sem	pressa.	Por	tudo	isso,	parece	uma	figura	
meio irracional e fora de época, deslocada no tempo. 
Parece... 

Lanço a ideia de que o peregrino não está tragicamente 
atado como Bauman alerta, ou imerso no mundo dos 
sonhos. Há traços de peregrino em meio às atitudes e 
buscas do visitante nos museus e exposições de arte, 
nas situações de encontro com a obra, hoje. Não é fácil 
de ver e obviamente, não se trata de comprovar, mas 
noto que traços do peregrino e suas peregrinações 
podem ser desvelados junto dos visitantes sujeitos 
fugidios, mesmo que em situações e atitudes predomi-
nantemente “turísticas”. 

Seria muita idealização almejar visitantes, fruidores 
ideais, com a inteireza e integridade do peregrino 
em todo o percurso. Quem de nós seria capaz de tal 
façanha hoje? Entretanto, é possível capturar instantes, 
faces, traços, frações, fragmentos, pequenas ou 
grandes	ações	que	podem	ser	remetidas	a	essa	figura 
- o que penso ser algo valioso para a nossa época. 

Pequenos ou grandes atos de resistência contra o 
embrutecimento.

Reconheço minha tendência inicial em valorizar mais 
o	peregrino,	em	comover-me	e	identificar-me	com	ele,	
no meu modo de me relacionar com a arte, de visitar 
exposições, de empenhar grandes esforços para 
cultivar minhas experiências, inclusive minha opção 
metodológica com base na criação - com todos os seus 
percalços, interrupções, dores, dúvidas, sentimentos de 
inadequação,	dificuldades	com	o	tempo,	descobertas	
e	prazeres.	Ter	refletido	sobre	a	figura	do	peregrino,	ter	
me perdido e me encontrado no trecho do labirinto e 
ter resgatado o crepúsculo esquecido em algum lugar 
representam marcos, um divisor de águas para as 
reflexões	 teóricas,	 para	 a	 criação	 artística	 e	 o	 mais 
importante: para a vida. 

Porém, colocar foco nos visitantes - valiosos interces-
sores e companheiros de jogo,  converteu-se em uma 
oportunidade de questionamento sobre os meus pre-
conceitos para com os comportamentos que sempre 
considerei	superficiais:		as	ações	atreladas	ao	“turista”	
(Bauman,	1994).	De	 fato,	 trata-se	de	um	sujeito	com	
forte tendência a não se envolver e não se aprofundar, 
muito afetado por vários aspectos da penumbra, mas 
afinal	 de	 contas,	 como	 afirmar	 que	 ele	 não	 vai	 levar	
consigo	nada	da	experiência?	Como	afirmar	que	não	
lhe é possível ter uma experiência, no sentido coloca-
do por Dewey(2010), mesmo que se trate daquilo que 
parece o mais egocêntrico, narcísico e banal - um selfie 
junto	 a	 uma	 obra	 no	 museu?	 	 Como	 afirmar	 que	 a	
situação não aproximou o sujeito da arte? Se o público 
é convocado a ser co-autor da obra, quais seriam as 
possibilidades de co-autoria, interpretação e pertenci-
mento nos espaços?  
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Considero,	juntamente	com	Larrosa	(2014),	o	silêncio	
e a desaceleração como necessários atos de resistên-
cia, e que é preciso dar-se um tempo para ultrapassar 
o mero “reconhecimento” e percebera a obra de fato, 
como	colocado	por	Dewey	 (2010,	p.	134).	 	Por	outro	
lado, também penso que não seja o caso de ignorar e 
principalmente, criticar de forma generalizada, rotular 
as ações velozes de sujeitos que têm o mundo digital 
na palma da mão. Nesse campo complexo, investigar 
é considerar essa visão primeira e ir além . 

Penso que esse questionamento também seja uma 
importante descoberta possibilitada pela pesquisa. 
Possível porque me coloquei em situação de empatia, 
como observadora do fenômeno e também como 
participante das instalações de Yayoi Kusama no 
Instituto Tomie Ohtake. Também me aventurei a tirar 
muitos	selfies	e	até	a	compartilhar	alguns	na	grande	
rede social. Houve diferenças entre as posturas para 
fotografar e o modus operandi, pois como já dito, foto-
grafo de um jeito mais “antigo” e consegui desacelerar 
(encontrei uma forma de permanecer por quase 30 
minutos na instalação); mas há importantes pontos 
em comum entre os visitantes e eu, todos de alguma 
forma nos seduzimos e nos fascinamos com o inedi- 
tismo e a beleza de nossas próprias imagens em meio 
à obra. Ter vivido essa experiência me fez pensar em 
outras situações em que tive comportamentos atre-
lados ao turístico, que incluem visitar uma exposição 
com muita pressa, distração, não tirar a lente do que já 
sabia para poder ver de fato a obra, o mero reconheci-
mento da imagem, entre outras.

Hall (2005) coloca de maneira muito esclarecedora 
que o “sujeito pós-moderno” é um sujeito desenraizado, 
descentrado, fragmentado, que carrega dentro de si 
“múltiplas identidades”. Suas múltiplas identidades 
convivem em um jogo de forças e de acordo com a 
situação, determinada identidade ou identidades se 
sobrepõe e se manifestam, inclusive podem se dar 

manifestações simultâneas de identidades contra-
ditórias entre si. Todos nós, de alguma forma, somos 
afetados por essa condição contemporânea caleidos- 
cópica e móvel da cultura atual.  Por outro lado, nesse 
jogo de identidades, há também espaços e brechas para 
imergir identidades menos prováveis, “alternativas”, 
como a do peregrino. É justamente aí que se encontra 
a potência da arte enquanto despertadora, mobiliza-
dora do incomum.

Apesar de ser enriquecedor o estudo acerca do turista 
e	do	peregrino,	compreender	as	duas	figuras,	inclusive	
alguns elementos de sua carga mítica e metafórica, 
não faz sentido rotular os visitantes dentro dessas 
categorias absolutas. Além das diversas matizes entre 
eles, há também um grande espectro de outros tantos 
sujeitos e faces que mereceriam ser investigados . Em 
um campo dinâmico, onde tudo e todos são móveis, 
parece-me ser mais plausível pensar em “faces” ou 
“facetas”, “atitudes” e “situações”, conforme já colocado. 
Não	 creio	 ser	 exagero	 afirmar	 que,	 independente	
de nossas experiências e de nossas relações com a 
arte, convivem dentro de todos nós faces do visitante 
fugidio - do turista consumidor fugaz, e também do 
caminhante cultivador de experiências estéticas - o 
peregrino. Considerar que os atos de desacelerar, 
de “baixar a guarda”, de se sensibilizar, ainda que por 
instantes, estão para a ordem do peregrino, um “pere- 
grino possível” em meio a possibilidades e impossibili-
dades, estesias e anestesias. 

Não	que	se	trate	de	uma	convivência	pacífica	e	harmo-
niosa. Colocar-se na tarefa de tentar compreender a si 
e ao outro e os âmbitos envolvidos, suas ambivalên-
cias e tensões, compreender a cultura e suas novas 
subjetividades, ações e modos de trânsito, tentar ver 
para além do pré-concebido, criar propostas realistas e 
não	superficiais	que	favoreçam	o	encontro	com	a	obra,	
são tarefas complexas, desnorteantes, labirínticas. 
A sua travessia nos aproxima do toque dos contrários 
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viabilizado pela paisagem crepuscular e, como emprei-
tada	 de	 travessia,	 também	 se	 configura	 como	 uma 
atitude da ordem do peregrino, que demanda coragem.

E como peregrino, não poderia deixar de mencionar o 
aprendizado e a compreensão derivados da história 
da arte e da própria arte, que também permearam e 
fundamentaram a pesquisa. 

Por se tratar de um campo de ambivalências e para-
doxos, desde o início foram adotadas metáforas como 
“luz e sombra”, “penumbra”, “campos sem contorno 
definido”,	“paisagem	acidentada”,	“labirinto”	para	refletir	
sobre os fenômenos de nossa época. Nesse sentido, 
tanto	o	barroco	histórico	estudado	por	Wollfflin	(2000),	
quanto a sua reedição argumentada pelo conceito 
de “neobarroco” apresentado por Calabrese (1988), 
guardadas as diferenças das diferentes épocas, rela-
cionam-se com a emoção, incerteza e falta de clareza 
de nossos tempos, materializadas também nas 
propostas artísticas contemporâneas. Vivemos um 
contexto propício, que abre possibilidades também 
para a busca de alternativas de ações e construção 
e pensamento, que incluem modos de pesquisar 
“incertos”, diversos das premissas do cartesianismo. 
Um modo marcado pelo envolvimento com o objeto e 
com a emoção. A fenomenologia, os estudos míticos 
e do imaginário, a pesquisa com base nas metodolo-
gias artísticas, a escrita em primeira pessoa, a inserção 
de textos poéticos, as metáforas, o mergulho afetivo, 
estão para a ordem do barroco e do contemporâneo. 

Bem como, a valorização da emoção, da poética, das 
imagens e/ou o enfrentamento da realidade por meio de 
novas propostas são algumas das premissas dos autores 
adotados, alguns já companheiros de longa estrada como 
Dewey(2010),	 Larrosa(2014),	Maffesoli(1998)	Quintás 
(1992), Martins (2002 e 2010). O mesmo se dá com os 
novos	 companheiros:	 Durand	 (1994),	 Ferreira	 Santos 
(	2005),	Mammi	(2012),	Bauman	(1994),	entre	outros.	

O	 peregrino,	 como	 figura	 de	 resistência,	 também	 é 
estreitamente ligado ao emocional. Embora não tenha 
trazido em pauta os períodos artísticos envolvidos, o 
peregrino situa-se essencialmente na Idade Média e 
no Romantismo. Seria interessante investigar mais so-
bre	essa	figura,	bem	como	sobre	as	viagens	em	busca	
de experiências e a apreciação de ruínas, da natureza 
e de lugares “sagrados” da cultura, sobretudo por 
artistas do Romantismo alemão. Penso que a con-
tinuidade	da	pesquisa	pode	incluir	esse	fio:	prosseguir	
com	 as	 reflexões	 acerca	 do	 peregrino	 na	 contem-
poraneidade. Bem como descortinar relações entre 
arte, natureza, experiência e espiritualidade, também 
despertadas a partir do Romantismo. 

Outra perspectiva se refere ao aprendizado derivado 
de meus próprios encontros com a arte, em seus 
espaços. O que dizer sobre eles? 

Primeiramente coloco que continuo a considerar ne-
cessária toda a discussão levantada no primeiro capí-
tulo acerca da complexa problemática dos museus e 
exposições de arte, enquanto campo de ambivalências 
e contradições. A própria concepção de museu em 
si, bem como suas histórias encerram grande com-
plexidade, levantam polêmicas e fomentam questio- 
namentos acerca da violência histórica que envolve o 
deslocamento de objetos de seu local de origem e 
a formação dos acervos, a tensão entre elitização/ 
democratização da arte, entre a diversidade do que se 
expõe, as relações de poder e discursos envolvidos. 
O mesmo se dá com as grandes exposições vinculadas 
a instituições culturais que são mais recentes, mas 
igualmente poderosas e atreladas ao mercado. 

Contudo, em meio ao espetáculo, ao consumo e jogos 
de interesses e poder, há que se notar e valorizar os 
louváveis esforços rumo à atualização e à diversidade 
cultural, à inserção de um público maior e mais diver-
sificado.	A	arte	é	livre	e	tem	um	caráter	libertário,	e	há
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que se valorizar as cuidadosas iniciativas propostas por 
serviços	educativos	e	equipes	de	outros	profissionais, 
professores, curadores, artistas que se preocupam 
com os apreciadores não no sentido de aprisionar ou 
explicar a obra, mas na busca de despertar o olhar e 
a sua emancipação, criar situações favoráveis aos 
sutis e grandiosos encontros. Pois não se trata so-
mente de abrir portas para o maior número possível de 
pessoas, trata-se de pensar na promoção da qualidade 
da experiência, mesmo sem garantias.  Nesse sen-
tido, o campo de estudo e atuação da mediação cul-
tural mostra-se de extrema relevância, onde a pesquisa 
e	 reflexão	 de	 diferentes	 conceitos	 sustentam	 a	 pro-
moção de meios e práticas, propostas de aproximação 
entre público e arte, em diferentes contextos, instân-
cias e instituições.

Como um exemplo contundente de abertura junto às 
grandes instituições, a chamada da matéria do jornal 
eletrônico El País destaca os milhões de euros que 
serão investidos para “humanizar a visita” ao Louvre. 
À primeira vista o termo é estranho, mas o texto abor-
da a surpreendente atitude de Jean-Luc Martinez, novo 
diretor	do	Museu	do	Louvre,	que	se	dispôs	na	fila	de	
horas	do	público	comum,	a	fim	de	compreender	quais	
mudanças	se	faziam	necessárias	para	facilitar	o	fluxo	
dos visitantes, o acesso às informações e melhorar as 
condições para as suas experiências.  

Por outro lado, ainda sobre as experiências estéticas, o 
mergulho no trabalho me possibilitou partir de concei-
tos que eu já detinha e mudar alguns pontos de vista. 
Considero importante reconhecer e ter o cuidado de 
ultrapassar o afã de, como educadora/mediadora e 
como amante da arte, querer que tudo “dê certo”, ou 
querer reconhecer de imediato o que há de “positivo” 
e em última instância, almejar a qualquer custo que a 
experiência	aconteça.	Larrosa	(2014)	contribui	quando	
coloca sobre os fatores que prejudicam a experiência 
e	sobre	como	ela	é	 indefinível	e	não	está	relacionada	

às “garantias” da ordem do trabalho, da ação e das 
informações intelectuais.  Agora parece óbvio, mas para 
mim, chegar à compreensão de que não há garantias 
de que a experiência aprofundada aconteça é relevante. 
Compreender que, justamente por envolver o humano, 
a sensibilidade, a percepção e a fruição estética, e no 
caso, as obras e seus espaços, instaura-se um imen-
so campo entre o inesgotável e as impossibilidades. 
Se passei a considerar possibilidades de experiência 
onde não reconhecia antes, também é importante 
levar em conta que as impossibilidades nos rondam, 
não como algo assustador, mas como algo que faz 
parte do humano e das tantas ambivalências consti-
tuintes da nossa realidade. Aceitar as ambivalências 
possibilita uma compreensão mais aprofundada e 
generosa sobre os fenômenos e seus sujeitos. É dessa 
aceitação que as chances de mudança podem surgir. 

Próximo	 ao	 fim,	 coloco	 que	 além	 do	 olhar	 sobre	 os 
visitantes, as experiências nas exposições e com 
as obras de arte em si foram vitais, algo que tenho 
procurado cultivar ao longo de minha trajetória.  
A relação com a arte é o que me sustenta no ofício de pro-
fessora, mediadora, pesquisadora, e que permite tam-
bém dar passos em direção ao ofício de artista que fa- 
brica poeticamente imagem e texto, cuja empreitada do 
doutorado se converteu em valiosa oportunidade, em 
uma parceria abraçada e incentivada por Mirian Celeste.

Ao longo do trabalho, como mediadora, compartillho, 
lanço convites para o leitor entrar em peregrinação, 
por meio da minha poética elaborada em texto visual 
e verbal.  A escrita poética converteu-se tanto em uma 
forma de criação e expressão, quanto em uma forma 
de digerir e assentar conceitos, clarear minhas ideias.  

  Neste momento de encerramento, poderia lançar mão 
de diversas obras às quais tenho grande sentimento 
de gratidão. Seleciono uma como metáfora para o pro-
cesso de pesquisa como um todo, a instalação que 
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não por acaso tem como título Seu caminho sentido, 
de Olafur Eliasson. O artista lança uma experiência-
convite para fazer peregrinos e que rememoro agora, 
em uma conjugação entre passado, presente e futuro:

Ao adentrar na sala, todos eram tomados pelo medo do 
não-ver. O ambiente não era escuro, apenas uma névoa que 

lembrava uma espessa camada de vapor de gelo seco e o 
som de pessoas que por ali também estavam nas mesmas 
condições apavorantes. Lembro-me de que a educadora ao 

abrir a porta, recomendou andar junto à parede, que seria 
mais fácil, e foi justamente o que fiz, segurei forte o fio de 

Ariadne. Os pés hesitantes não sabiam onde pisar e demorei 
para deixar a parede, soltar o fio. Paralisei. Depois persisti no 
labirinto e aos poucos, era possível perceber melhor o espaço 

e lançar-me em um caminho tortuoso onde vi crianças 
que corriam felizes da vida. Jovens sentados no chão se 

apropriavam do espaço. E os pés, agora mais seguros, queriam 
caminhar mais. E caminhando, cheguei ao fundo, ao final, 

ao topo, ao crepúsculo: luzes incandescentes. 
As pessoas encostavam ali para admirá-las, foi bonito ver 
que as barras de proteção converteram-se em miradouro. 
Detive-me ali, junto com outros. Estranhamente bonito ver 

essa paisagem, estranhamente bonito ver aqueles que veem, 
suas diferentes silhuetas, tão integrados na obra criavam 

algo novo. Essa paisagem e experiência me encheram 
de certo orgulho e de esperança.  Permitiram-me fazer o 

caminho de volta, impelem-me agora a continuar a trajetória, 
alimentada por aqueles momentos de bem-aventurança.  

Ritual de passagem em meio à penumbra, hesitações, dúvi-
das, hiatos e instabilidade, 

solidão e compartilhamento, beleza e esperança, 
em uma bem-aventurança possível.
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Pondo-se no encalço de sua bem-aventurança,  
você se coloca numa espécie de trilha que esteve aí o tempo 

todo, à sua espera, e a vida que você tem de viver é essa 
mesma que você está vivendo.

Joseph Campbell (1990, p.97)
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            série O Louvre e seus visitantes. 
            Referências in Andrade (2009): 

1)Pierre-Nicolas Beauvallet (1750-1818), Susana no banho, mármore 
datado de 1813. ao fundo: Antoine-Denis Chaudet (1763-1810), 
Édipo menino restituído à vida pelo pastor Phorbas, que o soltou da 
árvore,	finalizado	por	Pierre	Cartellier	(1757-1831)	e	Louis-Charles	
Dupaty (1771-1825) depois de 1810. Museu do Louvre, Paris, 1990

© Alécio de Andrade, ADAGP, Paris
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de sacrificar seu filho Isaque, 1616. Museu do Louvre, Paris, 1992.

© Alécio de Andrade, ADAGP, Paris

3)Baron	Jean-Baptiste	Regnault	(1754-1829),	As três Graças, 
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© Alécio de Andrade, ADAGP, Paris
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Exposição Cildo Meireles,	Porto,	Portugal	(2014); 
Museu Calouste Gulbenkian, Lisboa (2013); 
GNAM Galeria Nacional de Arte Moderna de Roma (2012); 
Exposição Made By... feito por brasileiros, 
Cidade	Matarazzo,	São	Paulo	(2014).

p. 120, 121, 122, 123 – Perspectiva.	Foto-ensaio.
Espaços: Museu Calouste Gulbenkian, Lisboa (2013); 
Fundação	Serralves,	Exposição	Cildo Meireles, 
Porto,	Portugal	(2014);	Galeria	da	Academia	de	Veneza 
(2013); Bienal de São Paulo (2012); 55ª Bienal de Veneza 
(2013); Museu Coleção Berardo, Lisboa (2013).  

p.	124,	125,	1236,	127,	128	–	Perceber.	Foto-ensaio.	
Espaços:	CAM/	Centro	de	Arte	Moderna-Fundação	
Calouste Gulbenkian. Exposição Entre, Antoni Muntadas, 
Lisboa (2012); MAC/USP - Museu de Arte Contemporânea 
da Universidade de São Paulo, Transarquitetônica, 
Henrique	de	Oliveira,	São	Paulo	(2014); 
Museu Coleção Berardo, Lisboa (2013); 
Fundação	Serralves,	Exposição	Cildo Meireles, 
Porto,	Portugal	(2014);	Pinacoteca	do	Estado 
de São Paulo, exposição Waltercio Caldas (2013); 
Centro Cultural do Banco do Brasil, Exposição 
Ciclo - criar com o que temos,	São	Paulo	(2014).

p.	129,	130,	131,	132,	133,	134,	135,	136,	137	–	Espelho.
Foto-ensaio.	Espaços:	 
55ª Bienal de Veneza (2013); Centro Cultural do Banco 
do Brasil, Exposição Ciclo – Criar com o que temos, 
São	Paulo	(2014);	Museu	Coleção	Berardo,	Lisboa	(2013); 
Centro George Pompidou, Exposição Panorama, 
Gerhard Richter, Paris (2012);  CAM/ Centro de Arte 
Moderna-Fundação	Calouste	Gulbenkian	(2013);	
Museu	Nacional	de	Arte	Antiga,	Lisboa	(2014);	
MNAC - Museu Nacional de Arte Contemporânea do 
Chiado, Lisboa (2013); Museu Calouste Gulbenkian 
(2014);	Museu	Coleção	Berardo,	Exposição	Mappa 
Mundi (2011); Pinacoteca do Estado de São Paulo, 
Exposição Waltercio Caldas (2013); Documenta(13), 
Kassel, Alemanha (2012).

p.	138,	139,	140,	141	–	Experiência.	Foto-ensaio.
Espaços: Bienal de Veneza, 55ª edição - Il Palazzo 
Enciclopédico (2013); Documenta(13), Kassel, 
Alemanha (2012); Kunsthistorisches - Museu de 
História da Arte de Viena (2012); CAM/ Centro de 
Arte	Moderna-Fundação	Calouste	Gulbenkian	(2013),	
30 ª Bienal de São Paulo (2012). 

p. 151 – Bem-aventurança. Sesc Pompéia,
Exposição Seu Corpo da Obra, Olafur Eliasson, 
São Paulo (2011).  


