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RESUMO               

         
A pesquisa tem como objetivo investigar um movimento de arte de âmbito 

internacional, denominado Arte Postal e sua relação com a comunicação baseada no conceito 

de rede, além de seu desdobramento na internet. Considerando relevante a participação do 

espectador na produção artística, a pesquisa contempla o contexto histórico e tecnológico na 

produção de artistas em momentos diferentes da história, principalmente no que concerne a 

produção de Arte Postal. Tendo como característica inicial a comunicação indiscriminada 

entre artistas do mundo inteiro, utilizando, para isso, o sistema de correios, os próprios artistas 

postais logo passaram a incorporar pessoas anônimas em suas listas o que alimentava e 

estimulava, cada vez mais, o crescimento de uma rede. A interação com as novas tecnologias, 

inclusive com espaços midiáticos, fortalecem o viés comunicacional do movimento de Arte 

Postal, e para tanto trabalhamos com autores que refletem e investigam esse espaço 

intermediário entre arte e tecnologia, além de autores da comunicação. Dessa forma, a 

pesquisa se constrói num fluxo contínuo de investigação entre as áreas da comunicação e da 

arte/tecnologia que compreendemos ser a forma possível de discussão do tema proposto. Para 

tanto, analisamos alguns trabalhos de artistas postais que tomamos como exemplo dentro do 

vasto universo da Arte Postal, que nos serviram como instrumentos de mapeamento dos 

estímulos e trajetórias desse circuito. 

 

Palavras-Chave: Comunicação, Arte-Tecnologia, Arte Postal, Rede. 
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ABSTRACT 
 

This research has the purpose of investigating an art movement of international scope, 

called Mail Art, and its relationship with communication, in addition to its deployment on the 

Internet. Considering that the viewer participation in artistic production is relevant, the 

research includes historical and technological context in the production of artists at different 

moments in history, particularly regarding the production of Mail Art. Having as initial 

characteristic an indiscriminate communication among artists worldwide, using for this the 

postal system, postal artists themselves soon began to incorporate anonymous people on their 

lists which stimulated and fed, increasingly, the growth of a communication circuit extremely 

connected. The interaction with new technologies, including media spaces, strengths the 

communication aspect in mail art movement, and thus, the work is directed to authors that 

reflect and investigate this intermediary space between art and technology, besides other 

communication authors. So, the research builds itself in a continuous investigation flow 

between art / technology and communication research areas, which is understood to be the 

possible way of discussing the proposed theme. Some works from mail artists were analyzed 

which were taken as examples within the vast universe of Mail Art, they served as 

instruments in the mapping of stimuli and trajectories of this circuit.  

 

Keywords: Communication, Art-Technology, Mail Art, New Media  
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INTRODUÇÃO 
 

O projeto dessa pesquisa se deu a partir da ausência de produções no âmbito 

acadêmico que discutam de forma mais crítica as experiências dos artistas de Arte Postal. 

Acredito que pensar numa investigação da arte é pensar também nas formas de relação desta 

com a sociedade que a recebe e instiga, encontrando no sujeito o elo entre arte e vida. 

A prática de Arte Postal consiste na confecção de uma obra em um suporte que 

geralmente seguia os padrões e formatos utilizados pelo sistema nacional de correios, 

variando em torno da medida de 10cm x 15cm. Esses trabalhos de arte eram selados, 

carimbados, sem que isso causasse qualquer dano ou estrago à obra. Ao contrário, alguns 

artistas enviavam seus trabalhos para um endereço inexistente, só para que a obra pudesse 

fazer um circuito maior possível e receber as intervenções do correio. 

Toda essa mão de obra mexe com os conceitos de autoria, do lugar do público na obra, 

além de estabelecer uma vasta conexão de diversos pontos, ou nós, formando uma complexa 

rede de comunicação entre eles. 

O público está em constante interação com a obra de arte e através da história isso se 

deu de várias formas diferentes, então, pensar a participação desse público, o trabalho do 

artista enquanto processo, a construção da obra como um espaço dessa troca me instiga e me 

enche de curiosidade. A partir dessas premissas foi que iniciei esta pesquisa, com o intuito de 

encontrar os vieses possíveis para um diálogo mais próximo entre o fazer artístico, a Arte 

Postal, e a comunicação. A partir dos conceitos pertencentes ao universo da arte/tecnologia, 

pudemos aprofundar e compreender de forma mais clara, a utilização das novas mídias dentro 

do universo artístico, o que gera um campo fértil para as discussões entre arte e comunicação.  

O movimento de Arte Postal foi um dos primeiros a tratar como arte os processos de 

comunicação em rede e em grande escala que se manifestavam fortemente nos espaços de 

arte. É pensando a estrutura comunicacional pelo viés da estética, que apresentamos aqui uma 

reunião de conceitos que nos ajudam a compreender a função comunicativa e interpessoal que 

a Arte Postal exercia entre os artistas. 

A noção de circuito tanto quanto a noção de rede, se faz necessária, visto que só é 

possível pensar em Arte Postal se nos dispusermos a conceber este movimento como um 

vasto sistema de ligações entrecruzadas geradoras de outros circuitos paralelos. Esta pesquisa 

não intenta dar conta de todos os (longos ou curtos) circuitos e nem contemplar aqui todos os 

artistas que fizeram parte do movimento. Tudo dentro da Arte Postal é muito grande e vasto, e 
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portanto, uma proposta como essa não seria possível de realizar. Os artistas saíam da rede 

com a mesma facilidade que entravam e com esta mesma facilidade era possível circular 

trabalhos com diversos temas. Essa abertura na participação contribuiu para a impossibilidade 

de estabelecer um controle rígido do que circulava na rede. Porém, ainda que fosse possível 

essa nunca foi uma proposta do movimento. 

É preciso que fique claro que não existe a intenção de institucionalizar ou formatar de 

qualquer maneira as propostas do movimento. O que pretendemos é uma investigação atenta e 

crítica aos estímulos dos artistas e às proporções que essa prática adquiriu, esmiuçando seus 

desdobramentos e características, levando sempre em consideração a relação que o próprio 

artista tem, não só com seu trabalho, mas com os problemas sociais que o circundam.  

Dessa forma, é interessante observar e perceber a trajetória da Arte Postal que em um 

momento se mostra como arte marginal, arte alternativa e com o tempo passa a ocupar os 

espaços oficiais da arte, as galerias, os museus. A absorção por parte desses espaços, dos 

trabalhos de Arte Postal, se dá de forma gradativa, porém não deixou de influenciar o próprio 

mecanismo de realização tanto dos trabalhos quanto da circulação dos mesmos.  

Também galerias e curadores tiveram que se configurar a fim de se adaptarem a 

profusão de linguagens, estilos e principalmente à quantidade de trabalhos produzidos 

advindos do sistema de Arte Postal. Vasta também é a quantidade de denominações utilizadas 

para referência do movimento de Arte Postal, variando nas características de composição e 

idioma. 

Para que pudéssemos discutir a contento essas questões e outras relacionadas direta ou 

indiretamente com o movimento de Arte Postal, dividimos o trabalho em três partes distintas, 

porém extremamente conectadas a fim de que uma melhor e mais completa compreensão do 

movimento fosse alcançada. Nos capítulos foram inseridas imagens representativas de todo o 

universo da Arte Postal, para que o leitor, mesmo os que não conhecem o objeto desta 

pesquisa, pudesse adentrar e perceber de forma mais concreta as proposições acerca tanto das 

obras especificamente como do funcionamento do circuito em si. 

  Dessa forma, a proposta do primeiro capítulo é mostrar o “estado da arte”, 

familiarizando o leitor com termos, artistas, e acontecimentos determinantes para o 

surgimento e disseminação do movimento de Arte Postal. Desde já, é possível perceber as 

fendas que dão margem para a reflexão sobre o viés da comunicação dentro do circuito. É 

possível encontrar neste capítulo, referências a alguns nomes de artistas de contribuíram de 

forma efetiva para o alastramento da Arte Postal. A escolha e utilização desses nomes não têm 
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a intenção de exclusão ou de centralizar neles a prática da Arte Postal. Pelo contrário, 

procuramos trabalhar com artistas de origens distintas, com métodos de trabalho distintos e 

que de alguma forma estiveram em evidência por sua produção. 

No segundo capítulo, enfatizamos os contextos sociais e políticos nos quais os artistas 

estão imersos, sugerindo uma interação entre a obra e o momento histórico que o 

sujeito/artista vivencia. A partir desse contexto, são discutidos os lugares onde a Arte Postal 

circula, sendo esses inicialmente ambientes marginais, no sentido de estarem à margem dos 

circuitos centrais de circulação de obras de arte – galerias, museus, bienais, etc. – e que mais 

tarde se tornam espaços prováveis de exposição e coleção dos trabalhos de Arte Postal. 

Alguns artistas postais ganham maior evidência neste capítulo como Paulo Bruscky, artista 

plástico pernambucano que se fez como um importante nome para a Arte Postal no Brasil. 

Outro pernambucano que se destacou por suas produções dentro do movimento de Arte Postal 

foi Daniel Santiago. Este artista firmou uma parceria com Bruscky e a partir dela desenvolveu 

importantes trabalhos, não só de Arte Postal, mas trabalhos profundamente críticos aos 

episódios políticos da época. 

No último capítulo pensado para este trabalho de pesquisa, procuramos mapear um 

estudo sobre o circuito de Arte Postal na contemporaneidade. É notória a forte participação da 

tecnologia dentro dos vários âmbitos da vida contemporânea, e hoje, a arte está imbricada na 

vida mais que em qualquer outro momento da história. A tecnologia hoje permite a realização 

de um estilo de obra extremamente novo, com uma incondicional participação do público, 

valorizando cada vez mais a interatividade entre obra e sujeito, entre arte e vida. 

Percebemos um certo receio quando se trata da prática de Arte Postal nos tempos em 

que a Internet reduziu a utilização do sistema postal dos correios  Neste momento, o uso da 

internet transforma uma série de paradigmas que vêm se adequando a esta nova forma de 

vida. Com a Arte Postal não foi diferente. A conexão com a internet e principalmente, a 

investigação do uso da internet a partir do artista apresenta uma nova prática da Arte Postal, 

alinhavando em um mesmo espaço o fazer manual e o uso da tecnologia.  

Um conceito muito importante para que possamos entender todo o mecanismo de 

realização do circuito postal é o conceito de rede, que alinhavam o terceiro capítulo propondo 

um olhar inconcluso sobre o uso da tecnologia e de novos meios para o fazer artístico e a 

comunicação característica do movimento. 

  A investigação mais atenta dos novos meios e principalmente sua relação com a 

tecnologia pretende confirmar que todo o processo de produção e circulação do circuito de 
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Arte Postal se configura como um processo de comunicação. Dessa forma, seria então mais 

uma possibilidade de diálogo entre o campo da arte e o da comunicação. 

Esta pesquisa pretende ainda contribuir para as reflexões e discussões entre esses dois 

campos, além de representar um forte interesse atual nos tipos de trabalhos artísticos que 

colocam o público, ora autor, ora espectador, como o centro do processo. 
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1 ARTE POSTAL: UMA EXPERIÊNCIA 

 
A arte é o meio indispensável para essa união do indivíduo 

com o todo, reflete a infinita capacidade humana para a 

associação, para a circulação de experiências e ideias. 

Ernst Fischer 

 

Falar de arte atualmente é correr o risco de cair em constante contradição. Ainda mais 

quando se sabe do seu contínuo diálogo com outras áreas de reflexão e do conhecimento. 

Assim, as conexões entre o fazer artístico e a vida do artista vão configurando uma contínua 

corrente de ideias geradora de acontecimentos, na tentativa de aproximar a obra de arte do seu 

público. Depois da primeira metade do século XX, parecia que o principal objetivo do artista 

era fazer com que esse público pudesse participar da elaboração da obra de uma forma mais 

efetiva e num tempo imediato.  

Porém, a aparente crise não estava na arte. O artista é influenciado pelas estruturas que o 

circunda, portanto, o que está em crise, no sentido de mudança, não no sentido negativo da 

palavra, são os próprios valores da sociedade e, portanto, pode-se perceber um clima de 

liberdade de criação.  

No mundo que Bauman (1998) denomina de pós-moderno, tudo está sempre em 

movimento e esses parecem ser aleatórios, dispersos e destituídos de direção bem delineada. 

Perdeu-se a noção certa do que é para frente e para trás, portanto, o que é progressivo ou 

regressivo. Tudo parece ser bom, nada parece ser ruim, diz ele. Para o autor, o que se tem hoje 

é uma espécie de exército regular com batalhas através de guerrilhas; em vez de uma ação 

ofensiva concentrada e com um objetivo estratégico determinado, ocorrem batalhas locais, 

destituídas de finalidade global. As conexões se dão em formato de rede, a partir da qual, fica 

difícil identificar o ponto onde esse vínculo começa e termina. 

As discussões propostas por Bauman apontam um fazer artístico extremamente 

comprometido com o seu universo real e o surgimento das vanguardas como uma forma de 

compreensão e relacionamento com essa nova realidade apresentada. A vanguarda artística 

considerava seus trabalhos como uma atividade revolucionária e os grupos que se uniam 

formando essas vanguardas tinham fortes traços de um espírito pioneiro, crítico ao estado do 

papel atribuído às artes na sociedade. Essa era uma constante percebida em todas as 

vanguardas que apareceram, na consciência de que essas novas invenções não pretendiam 

tomar o lugar das anteriores, e sim se juntar a elas, procurando não só um espaço num 
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ambiente superlotado de produções, mas reforçar o grupo em resistência às imposições de um 

sistema absoluto em regras e padrões.  

Em contraponto a isso Home (1999) acredita numa diferença entre movimentos de 

vanguarda e movimentos undergrounds, sendo o primeiro mais coerente ideologicamente que 

o último, além de possuir mais rigor crítico. De qualquer forma, Home atribui o movimento 

de Arte Postal como fazendo parte de uma consciência muito mais underground de que 

vanguardista. O autor intrinca a compreensão clara da diferença entre os dois conceitos, 

porém, propõe um entendimento de vanguarda como sendo um ataque à instituição da arte. 

 
Como conseqüência disso, ao atacar a instituição artística, a vanguarda 
desenvolve uma crítica das relações de bens de consumo. (...) Essa derrota 
vem do desejo por parte da vanguarda clássica de interagir a arte com a vida. 
A vanguarda clássica é utópica precisamente porque pretende libertar a arte, 
mas essa aceitação literal/metafórica das reivindicações absurdas feitas por 
apologistas ideológicos do capital não deixa de ter certos méritos, uma vez 
que acaba fazendo com que aqueles que operam dentro da instituição 
artística entrem em conflito com as próprias forças que legitimam sua 
atividade (HOME, 1999, p. 183).  
 

Mesmo se diferenciando de seus antecessores clássicos, a vanguarda contemporânea 

compartilha o mesmo desejo de atacar a instituição artística. O propósito da vanguarda é, 

portanto, existir proporcionando para os que ainda estão presos a velhas formas de discurso, 

um mito que irá desconstruir a si mesmo (Ibid.). Essa angustia sobre a produção do artista, 

sua interação com o público e o resultante de sua obra, serão abordados novamente a seguir, 

relacionando-se a outros contextos e autores. 

Porém, dando passos para trás, enxergamos uma série de fatos na história da arte que 

desencadearam na formação do cenário contemporâneo. As migalhas de pão que conduzem e 

dão as pistas da trajetória percorrida estão nos artistas, nas obras e na forma como se 

relacionavam com a sociedade de cada época. Assim, o contraponto artista/obra/público acaba 

se tornando o principal caminho para pensar e fazer arte, afastando para um passado cada vez 

mais distante as ferramentas tradicionais que intensamente representavam o universo da arte. 

Museus e galerias, a partir de então, dividiam seus artistas com novos espaços que propunham 

necessariamente uma nova relação entre a obra e seu público, em um contato mais direto e 

mais estreito possível. Uma relação quase sempre intermediada pela tecnologia ora dos meios 

de comunicação, ora dos aparelhos tecnológicos, o que permitiu à arte incorporar uma 

linguagem inédita comungando da ideia de que a tecnologia ultrapassa os limitados domínios 

da técnica e lança novas proposições para o ambiente em que está inserido. 
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É permitido que a arte participe da vida real sem restrições? Até onde ela interage com a 

vida real? Não seria ela mesma vida real? Questões que confrontam os problemas 

concernentes ao universo da arte e da vida. Para tanto, é relevante considerar individualidade 

da arte como espaço de criação e a pluralidade dos seus significados e temos exemplos disso 

quando percebemos na comunicação, na arquitetura, na lingüística, e em outros campos, 

possibilidades de novos sentidos e rumos do objeto artístico. Dentro de um movimento na 

dimensão da Arte Postal, tema central dessa pesquisa, as possibilidades de reconfiguração 

desse objeto de perdem na infinidade de sua trama.  

O termo “movimento”, que será intensamente utilizado neste texto, é considerado por 

Stewart Home (1999) como tendo conotações militares, implicando uma massa seguidora. 

Nessa perspectiva, o uso do termo movimento descreve de certa forma a postura do grupo 

dentro de seu contexto social. A autoridade nesse caso exercida de fora para dentro estimulava 

uma resistência forte e de extenso poder de mobilização. O mesmo autor complementa 

dizendo que “para que algo receba o termo movimento é preciso que tenha no mínimo várias 

centenas de participantes” (Ibid., p.163).  

Outra forma de movimento, diz Umberto Eco (2008, p.150), ”obtém-se com a repetição 

da mesma figura, visando a representar uma personagem ou uma inteira história em 

momentos sucessivos de seu desenvolvimento”. Para Eco, a obra entra em movimento e seu 

movimento compõe-se com a participação do espectador. 

A extensão do circuito de Arte Postal é tamanha que a tentativa de investigar todas as 

pessoas que aderiram ao movimento se torna inconcebível e inviável, o que Home (1999) 

considera como sendo a Arte Postal uma das duas tendências que podem ser considerados 

movimentos por direito. A outra seria o Punk. 

Arte Postal se configura então, como um movimento que envolve e abrange linguagens e 

técnicas diversas, manipuladas a partir de uma mesma hierarquia de trabalho e que através de 

uma estrutura descrita por Bauman (1998), reflete inteiramente o espírito e o sentimento de 

sua época. 
A arte contemporânea parece preocupar-se, mais do que qualquer outra coisa, em 
desafiar, reptar, derrubar tudo o que a aceitação social, o aprendizado e a formação 
solidificaram em esquemas de “necessária” conexão; é como se todo artista, e toda 
obra de arte, lutasse para construir uma nova obra de arte privada, esperando e 
desesperando convertê-la numa linguagem consensual e genuína, isto é, dentro de 
um veículo de comunicação (...) (Ibid., p. 132).  
 

Dessa forma, ora falaremos dessas linguagens individualmente, ora inseridas num 

contexto mais amplo, e, para isso, consideraremos a pluralidade e a individualidade da arte 
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principalmente dentro do contexto da Arte Postal, visto que se trata de trabalhos que 

abrangem não apenas a diversidade de linguagens e estéticas artísticas, como também o 

contexto cultural de cada um desses aspectos. 

O olhar crítico de Bauman (1998) sobre a produção artística do tempo, denominado por 

ele como pós-moderno, estabelece uma série de relação com os vetores da sociedade que 

espelha exatamente as angustias e inquietações dos atores de arte comprometidos com a 

produção de obras que há tempos já haviam perdido sua função de representação e agora se 

encontravam no lugar de transformação do real através de sua obra, apresentando o real por 

canais misturados, construindo a partir de então uma linguagem imbricada, sobreposta, cheia 

de fragmentos que prefiguram essa sociedade pós-moderna. Os artistas pós-modernos lutam 

por incorporar o não-representável na própria apresentação. 

 

1.1 Arte Postal e seus vários nomes 

Antes, é preciso que se esclareça a escolha do termo Arte Postal para nos referir ao 

movimento. No Brasil, os artistas que tiveram seus trabalhos vinculados ao circuito de Arte 

Postal geralmente usam – e usavam – esse termo. Porém, os termo “Arte Correio” também 

aparecem em alguns documentos, assim como “arte correo” como uma tradução literal do 

termo “mail art”. De qualquer forma, em publicações de catálogos, artigos compartilhados 

entre os artistas, livros que abordam o assunto, etc., a expressão mais corriqueira é “Arte 

Postal”, principalmente as que datam de um período posterior à XVI Bienal de São Paulo em 

1981, onde os trabalhos de Arte Postal tiveram uma sessão exclusiva.  

Por outro lado, o artista Paulo Bruscky, que participou da Bienal, usa em seus textos 

veiculados dentro do circuito sobre o assunto outros termos para se referir à arte enviada por 

correio: “Arte por Correspondência”, “Arte à domicílio” são apenas alguns dos nomes além 

de “Arte Postal” e “mail art”, apesar de afirmar que “arte correio” é o termo que melhor 

descreve o caráter do movimento. A esses nomes somam-se ainda “poesia postal” e “poema 

postal” que, ainda que guardem características mais específicas, compartilham da mesma 

proposta estética.  

É por perceber que é uma das expressões mais utilizadas nas publicações em português1, 

nos documentos e textos encontrados, referentes ao movimento, além de ser a mais utilizada 

por seus artista, que o termo Arte Postal será utilizado como denominação do movimento 

dentro dessa pesquisa. Em outras publicações é possível encontrar de forma aleatória o uso 

                                                            
1 A exemplo temos ARANTES (2005), AMARAL (1983) e FREIRE (1999, 2006a e 2006b). 
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dos outros termos, inclusive o termo em inglês “mail art”, como no livro Assalto à cultura: 

utopia, subversão, guerrilha na (anti) arte do século XX, de Stewart Home (1999).  

Além dos textos e publicações mencionados, carimbos e colagens nos envelopes e nas 

obras criadas pelos artistas, reforçam o uso da expressão Arte Postal como identificador do 

movimento de arte no Brasil. 

Ainda sobre os termos acima, vale salientar a observação de Michael Crane (1984) sobre 

“arte por correspondência”, de que esse seria o termo mais apropriado para descrever e definir 

as atividades do grupo, visto que, explicita o uso do correio para o envio dos trabalhos dos 

artistas.  

 

1.2 Influências e padrões: desafios da arte 

1.2.1 A participação do espectador na existência da obra de arte  

A Arte Postal está imbricada nas relações interpessoais. O circuito que, inicialmente, se 

estabeleceu através da troca de mensagens artísticas pelo correio entre artistas, logo se 

estendeu e passou a envolver o público, estreitando os espaços entre o artista e seu espectador.  

 
A criação e a recepção são os processos da descoberta permanente. (...) A 
obra do artista pós-moderno é um esforço heróico de dar voz ao inefável, e 
uma conformação tangível ao invisível. Mas é também (obliquamente, 
através da recusa a reafirmar os cânones socialmente legitimizados dos 
significados e suas expressões) uma demonstração de que é possível mais 
do que uma voz ou forma e, desse modo, um constante convite a se unir no 
incessante processo de interpretação, que também é o processo de criação 
de significado (BAUMAN, 1998, p. 133). 

 

O público e todas as suas formas de interação com a obra ganhou relevância na arte, 

gerando uma série de crises sobre processo criativo, sobre autoria, e etc. Edmond Couchot 

(2003) sugere que uma das soluções para deixar a obra mais próxima do espectador, sem o 

associar plenamente à sua criação é instalá-lo dentro da obra. Essa preocupação com a 

participação do espectador nos espaços pluriartísticos foi apontada antes por Frank Popper 

(1989) em Arte, acción y participación, e El artista y la creatividad de hoy. Popper reconhece 

que existem diferentes níveis de participação desse espectador especialista2 e que vão desde 

um simples jogo ao uso de uma autêntica criatividade, levando em consideração a noção do 

entorno com o sujeito. Abriu-se o espaço para a público se colocar no lugar do artista, 

propondo ele mesmo um canal de interação, anonimamente ou não.  

                                                            
2 O uso do termo “especialista” refere-se ao conceito de especialista tratado por Benjamin em seu texto “O autor 
como produtor” (1994). 
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A participação do público foi investigada por artistas de vários estilos e sua imersão na 

obra foi proposta de forma a transformar a identidade e o lugar da arte, criando sistemas 

vivos, denominação usada por autores como Jorge de Albuquerque Vieira (2008) em seu livro 

Teoria do conhecimento e arte. Vieira propõe uma noção de sistema que se aplicada em 

diversos campos do conhecimento e permite uma interdisciplinaridade entre eles. Um sistema, 

diz ele, pode ser entendido como um agregado de elementos que são relacionados entre si ao 

ponto de partilhar propriedades. 

 
Todo sistema artístico, como todo bom sistema vivo, é um sistema aberto. 
Todo sistema aberto necessita abrir para um certo meio ambiente. Ele 
depende desse meio ambiente, ele tem que realizar trocas com esse meio 
ambiente para poder permanecer vivo (VIEIRA, 2008, p. 101). 
 

Christa Sommerer e Laurent Mignonneau (2003), no artigo A arte como sistema vivo 

encontrado no livro Arte e vida no século XXI, organizado por Diana Domingues, 

compartilham, desde o seu título, com a ideia de sistemas vivos na arte. 
 
Por meio de nossas várias obras de arte interativas, criamos trabalhos que 
não são mais estáticos ou predefinidos. Tornam-se, em vez disso, um sistema 
vivo semelhante a um processo. Essas obras são caracterizadas por 
interações complexas e dinâmicas entre entidades reais e virtuais, e os 
usuários que participam dessas obras se tornam parte essencial desses 
processos de imagem, fornecendo dados e informações que esses sistemas 
usam, interpretam, transformam, desenvolvem e fazem evoluir. (Ibid., in 
DOMINGUES, p. 204-205). 
 

O espaço aberto para trocas entre o artista e o público, a fim de possibilitar a existência da 

obra, tem importância nas discussões sobre Arte Postal, que como um sistema precisa da 

continuação dessa estrutura, da permanência dessas trocas e da boa interação entre suas partes 

para continuar vivo. Cecília Almeida Salles (2004) usa um termo que extrapola o campo de 

pesquisa dos processos de criação - ao qual ela se debruça - e que nos serve como perspectiva 

para a compreensão do mecanismo da Arte Postal. As imagens geradoras dentro do percurso 

criador funcionam como sensações alimentadoras da trajetória, sendo responsáveis pela 

manutenção do processo criador e crescimento da obra. Essas imagens geradoras, se pensadas 

no contexto do circuito de Arte Postal, ajudam a trama de relações estabelecidas, fazendo com 

que a obra esteja em constante movimentação dentro da rede, contribuindo para seu 

crescimento. 

Essas conexões estabelecem o que Salles chama de “campo de interações”, os quais nos 

ajudam a entender de que forma as relações dentro do circuito se desenrolam fomentadas 

pelas imagens geradoras. Na circunstância do movimento de Arte Postal, entendemos por 
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campos de interações as relações que se estabelecem através do envio e recebimento de um 

material artístico, a partir de dois pontos conectados. As imagens geradoras são os conectores 

dos pontos, a partir dos quais se formam campos de interações. Esses são representados pela 

obra do emissor que incitaria uma resposta do receptor ou o reenvio a uma terceira pessoa. 

Esse paradigma inicial da comunicação é reconhecido no processo de troca dos trabalhos de 

Arte Postal. A participação do outro, público ou artista, ou artista enquanto público inicia uma 

estrutura em cadeia com a formação de infinitos campos de interação, a partir de tantas 

imagens geradoras quanto necessárias forem para a manutenção e renovação do contato entre 

os participantes da rede de Arte Postal, considerando que é preciso algum tipo de estímulo 

para que a criação se realize. Cristina Freire (1999) considera pouco elucidativo “identificar 

isoladamente cada artista, uma vez que toda a rede de comunicação, emissor-receptor, 

mensagem e suporte constituem um sistema único” (Ibid., p. 76). 

Para sintetizar esse momento da arte, Couchot  (2003) usa uma frase de Duchamp - “É o 

observador quem faz a obra” – e afirma que “os artistas vão então insistir sobre este momento 

da comunicação situada como aval – a recepção da mensagem -, quer dizer, em termos 

psicofisiológicos, sobre a recepção (e não somente a percepção retiniana)” (Ibid., p.109).  

Para Armand Mattelart “A rede compõe-se de indivíduos conectados entre si por fluxos 

estruturados de comunicação” (MATTELART, 2005, p.160). O mesmo autor define que a 

sociedade é definida em termos de comunicação que é definida em termos de rede. O vínculo 

social estabelecido a partir da comunicação se valida quando a organização da sociedade 

depende dos sistemas de comunicação e informação. A Arte Postal configura-se como um 

subsistema de comunicação extremamente conectado, compartilhando afinidades e um estilo 

de linguagem particular. O processo de comunicação estabelecido entre emissor, mensagem e 

receptor – ainda que os atores estejam constantemente mudando de posição –, possibilita que 

o fenômeno da Arte Postal aconteça. Afinal, estamos inseridos no mundo pós-moderno que 

guarda a característica da constante mobilidade, que é considerada por Bauman como aspecto 

norteador dos movimentos de arte e sistemas de comunicação, geradores de significados.Esses 

três momentos da comunicação estão associados ou tomados de forma separada, interessam 

aos artistas, conscientemente ou intuitivamente. 

 

Alguns trabalharão principalmente sobre a emissão, isto é, sobre a maneira 
pela qual a obra advém, pela qual ela se faz, e se pensa. Eles trarão à luz os 
fenômenos da criação, desmistificando-os e negando seguidamente toda 
expressão subjetiva. Outros se interessarão sobretudo pela transmissão e pela 
maneira como as obras são dadas a ver, socializadas (memorizadas, 
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difundidas, destruídas, esquecidas, etc.). Eles buscarão dominar os processos 
de transmissão; tentarão assim se inscrever fora dos circuitos artísticos 
tradicionais ou inventar novos, imaginar outras relações com o público. 
Enfim, estes últimos insistirão sobre a recepção, sobre a maneira pela qual as 
obras, produtos tangíveis ou intenções puras, operam sobre o observador, 
sobre sua sustentabilidade, sobre os mecanismos de percepção. (...) Tal 
artista pode se interessar pelos três momentos, outro por um só, etc. 
(COUCHOT, 2003, p.104). 

 

Bauman (2008) acredita que o significado da obra de arte reside no espaço entre o artista e 

o espectador, e esse espaço é um ambiente fértil de interpretação e compartilha da ideia de 

que as imagens artísticas enfrentam o espectador contemporâneo como fantasmas: imagens 

intrigantes e intensas, embaraçosas e sedutoras; pelo que elas próprias são e pelas cadeias em 

que podem ser colocadas, em que aparecem graças a seus criadores e a seus receptores 

inclinados à interpretação. Portanto, a criação de significados está relacionada com as 

múltiplas possibilidades de interação entre as partes desse subsistema de comunicação que se 

estabelece entre artista, obra e espectador. Está aí a proposta da arte pós-moderna: 

 
estimular o processo de elaboração do significado e defendê-lo contra o 
perigo de, algum dia, se desgastar até uma parada; alertas para a inerente 
polifonia do significado e para a complexidade de toda interpretação; agir 
como uma espécie de anticongelante intelectual e emocional, que previna a 
solidificação de qualquer invenção a meio caminho para um cânone gelado 
que detenha o fluxo de possibilidades. (...). O significado da arte pós-
moderna é a desconstrução do significado (...). Esse significado só existe no 
processo da interpretação e da crítica, e morre completamente com ele. E é 
isso que transforma a arte pós-moderna numa força subversiva. (BAUMAN, 
2008, p. 136) 

 
 É dentro de um espaço de desconstrução dos significados que percebemos a maior 

efervescência dos trabalhos de Arte Postal. Construindo e reconstruindo os parâmetros do 

fazer artístico. 
 

1.2.2 Arte e vida, artistas e obras 

A trajetória seguida pela arte foi aos poucos apontando para a relação íntima entre arte e 

vida. Portanto, faz-se necessário conhecer momentos dessa caminhada até chegar ao 

surgimento e explosão do movimento de Arte Postal, a fim de que possamos compreender 

com mais propriedade a proposta do movimento, suas ferramentas e linguagens. 

A arte sempre esteve em um constante estado de mudanças. Isso pode estar atrelado à 

também constante necessidade de transformação do homem, de ultrapassar os limites do 

corpo, da mente e, consequentemente, do olhar. Os artistas que participavam das vanguardas 

no início do século XX se propunham a romper valores estéticos tradicionais. Essas rupturas 
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deram vazão a uma série de movimentos artísticos que formaram a base da arte 

contemporânea (ARANTES, 2005), na qual se insere a produção de Arte Postal. Gombrich, 

pensando nessa relação entre os artistas e o fluxo dos estilos, fala que 

 
Nada existe realmente a que se possa dar o nome Arte. Existem somente 
artistas. Outrora eram homens que apanhavam um punhado de terra colorida 
e com ela modelavam toscamente as formas de um bisão na parede de uma 
caverna; hoje, alguns compram suas tintas e desenham cartazes para 
tapumes. (GOMBRICH, 1999, p.15). 
 

O que é importante ressaltar inicialmente em Gombrich é que para ele, não há arte com 

“a” maiúsculo, com uma definição esgotada de conceitos. Ele defende que não existem 

justificativas sólidas para se fazer qualquer tipo de separação entre uma prática artística e 

outra.  

A arte está condicionada ao seu tempo, seu entorno, e representa a humanidade em 

harmonia com as ideias e aspirações, as necessidades e as esperanças de um momento 

histórico e particular. Porém, ela mesma extravasa esse limite e, de dentro desse contexto, 

eterniza suas obras. É através desse momento histórico, que ela consegue permanecer durante 

as tendências da história. 

A identificação, ou não, de um grupo de pessoas, de uma sociedade com determinado 

estilo de obra, está vinculada ao gosto, que por sua vez perpassa pelas experiências do corpo e 

da mente. São lembranças, recordações que podem influenciar de maneira positiva ou 

negativa o nosso agrado ou desagrado. Mas, assim como a obra de arte, o sujeito pertence ao 

seu tempo e comunga das aflições e angustias de sua época. 

 
Nos períodos mais ‘primitivos’, quando os artistas não eram tão habilidosos 
quanto hoje em representar rostos e gestos humanos, é tanto mais 
comovente, com freqüência, ver como tentaram, apesar disso, expressar os 
sentimentos que queriam transmitir. (GOMBRICH, 1999, p.24) 

 
É interessante perceber o olhar humano deste autor para o fazer artístico. As cenas 

recontadas por ele são muitas vezes banhadas de subjetividade e ao mesmo tempo cheias de 

vida. No trecho apresentado acima, nos interessa o recorte da tentativa daquele determinado 

homem na experiência da comunicação, da transmissão de sentimentos, mesmo se deparando 

com limites técnicos, de materiais, ou qualquer rebuscamento que facilitasse tal atividade.  

A arte contemporânea se encaminha e se situa dentro da perspectiva de experiência, 

partilhando a sorte dos significados, dos meios de expressão e dos métodos, desafiando a ideia 

da experiência herdada e institucionalizada. As experiências foram construídas sob a 
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orientação de uma teoria que se esperava provar: serviam ao propósito de confirmar ou 

corrigir essa teoria e eram, por isso, períodos bem incorporados e necessários de ação 

contínua e coletiva. As chances de experiências alimentam a arte pós-moderna que exacerba a 

liberdade por manter a imaginação acordada e, assim, as possibilidades sempre em ebulição 

(BAUMAN, 1998). 

Cecília Almeida Salles, em seu livro Redes da Criação, no qual aborda com profundidade 

as questões envolvidas na construção da obra de arte, toca, ainda que por um breve momento, 

no aspecto dos limites nesse processo da construção da obra. 

  
O artista pode, aparentemente, criar tudo. No entanto, liberdade absoluta é 
desvinculada de uma intenção e, por conseqüência, não leva à ação. Limites 
internos ou externos à obra oferecem resistência à sua liberdade; no entanto, 
essas limitações revelam-se, muitas vezes, como necessárias e propulsoras da 
criação. (SALLES, 2008, p.99).   
 

Fischer (1987, p.18) complementa que “O conceito de liberdade, apesar de vir 

correspondendo sempre às condições e aos objetivos de uma determinada classe ou um 

determinado sistema social, tende a se desenvolver na direção de uma ideia global una.” 

É bem verdade que estamos falando agora de dois “limites” diferentes dentro do universo 

artístico; um determinado pela própria circunstância na qual o artista está inserido; o outro 

imposto pelo artista a si mesmo, cabendo a ele o poder de modificá-lo quando lhe for 

conveniente. Mas, ambos fazem parte do estado de desenvolvimento da obra.  

Quando os limites eram o suporte, talhava-se madeira, pedra, utilizava-se barro, por 

exemplo. Uma ferramenta de trabalho só existe enquanto tal, quando o homem se utiliza dela 

como ferramenta. Por outro lado, temos as ferramentas que se transformam, passando por 

pincéis com pelos de animais, depois pincéis com pelos sintéticos. E posteriormente, dando 

um salto na história, já não se falava mais em pincéis, agora eram outras ferramentas que 

ocupavam os espaços de criação. Entre outros instrumentos, pedaços de madeira, objetos de 

ferro, tecidos e até partes do corpo humano passam a ser utilizados como artifício de criação e 

expressão. Uma ferramenta só é produzida quando percebida a necessidade dela e isso através 

da experiência, através do ensaio e do erro.  

 
Com a utilização de instrumentos, em princípio, nada mais é definitivamente 
impossível. Basta encontrar o instrumento adequado para conseguir aquilo 
que anteriormente não podia ser conseguido. Conquistou-se uma nova força 
sobre a natureza e esta força é potencialmente ilimitada. Nessa descoberta, 
precisamente, está uma das raízes da mágica e, por conseguinte, da arte. 
(FISCHER, 1987, p. 26) 
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Falamos que as limitações podem se tornar propulsoras da criação. A partir de sua 

inquietação, o artista procura novas ferramentas e formas de ação que corresponda ao projeto 

imaginado. O confronto dramático a partir da criação do objeto artístico instiga seu criador e 

permite experimentos sem limites que dão vazão a novos modelos de trabalho.  

A arte, hoje, quebrou o invólucro do sagrado, descolou-se das paredes brancas dos 

museus e galerias e ocupa outros espaços físicos, e na vida das pessoas. Para Ernst Fischer, o 

trabalho do artista se dá num processo consciente e racional, do qual resulta a obra de arte 

enquanto realidade dominada e não uma inspiração embriagante. “Nossas platéias precisam 

não apenas saber que Prometeu foi libertado, mas também precisam familiarizar-se com o 

prazer de libertá-lo” (FISCHER, 1987, p. 14). Dessa forma, a discussão sobre a participação do 

público na construção da obra artística toma fôlego e entra nos ciclos de debate.  

No século XX, os movimentos de arte que contemplavam essa nova condição se 

multiplicavam. Ora, o público que, em outro momento da arte, participava do processo no 

máximo como modelo a ser representado em telas, passa a ocupar o lugar do próprio artista ou 

a auxiliá-lo na construção de sua obra. Os limites entre o espaço da arte e o espaço da vida 

real entram em discussão e as tentativas de estabelecê-los vão sendo frustradas. Mas para 

entendermos o estilo de um período, não devemos isolá-lo, sua compreensão só é possível 

quando investigado a partir do seu contexto histórico. A obra passa agora a incorporar o 

espaço real e sua moldura enquanto recorte de uma representação cede o lugar para o 

ambiente físico e imaginário que está ao redor. Fischer diz que a obra de arte não precisa ser 

entendida e aprovada.  

 
A magia da arte está em que, nesse processo de recriação, ela mostra a 
realidade como possível de ser transformada, dominada e tornada brinquedo. 
Toda a arte se liga a essa identificação, a essa capacidade infinita do homem 
para se metamorfosear, de modo que, como Proteu, ele pode assumir 
qualquer forma e viver mil vidas diferentes sem se destruir pela 
multiplicidade da sua experiência. (FISCHER, 1987, p. 252). 

 
A comunicação é inerente ao homem, a vontade de se relacionar com algo além dele 

mesmo. Diz Fischer: “algo que esteja exterior a ele, mas nem por isso ele deixa de ser 

essencial. Esse homem anseia por unir na arte sua limitação com o coletivo, tornando assim, 

social a sua individualidade. O desejo de complementaridade do homem faz dele mais que um 

indivíduo.” (FISCHER, 1987, p. 13).  

 
“Observando um pouco da história da arte vemos que a maioria das obras 
expostas em museus e galerias não se destinava a ser exibida como arte. 
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Foram feitas por uma determinada ocasião com um propósito específico.” 
(GOMBRICH, 1999, p.32).  
 

Eram peças encomendadas que originalmente ocupariam outro status que não o de arte. 

Porém, com a saída dos espaços oficiais de exposição artística, a obra usufruía agora de uma 

identificação maior com o público. Objetos do cotidiano, sem qualquer preparo ou 

comprometimento com o belo, eram incorporados por artistas em suas obras. O espaço do 

quadro assume a postura de espaço real e, como tal, acolhe os elementos pertencentes à 

realidade. Argan (2004) aponta como uma das inovações técnicas mais sensacionais, a 

aplicação de pedaços de papel, de tecido, etc., esboçando, a partir de então, o conceito de 

collage3. Materiais industriais e do uso cotidiano como tijolos, placas de alumínio e tubos de 

luz fluorescente se tornam fontes de experimentação estética. A esse cenário soma-se a 

participação dos meios de comunicação e os suportes tecnológicos como vídeo, 

computadores, fax, como repertório visual e recurso estético. 

A partir da ruptura com o ideal de representação da natureza, a quebra com o parâmetro 

de luz natural e o abandono da cor absoluta, por seu uso arbitrário, criou-se um cenário 

propenso para receber os trabalhos de artistas como Monet e Renoir, além de outros pintores 

impressionistas que aos poucos foram modificando o ambiente da arte.  

Quando Picasso apresenta o quadro Les demoiselles d’Avignon rompe com o que restava 

de representação naturalista, a representação a partir de um único ponto de vista e a ideia de 

janela, de vidro translúcido, que caracteriza o cubismo analítico, oferece uma nova forma de 

contemplação. Na segunda fase do cubismo denominado de cubismo sintético, os artistas 

começam a introduzir na superfície da tela letras passadas em estêncil ou fragmentos de jornal 

(ARANTES, 2005). O objeto deixa de ser uma representação para se tornar uma apresentação 

do mundo através de obras que ultrapassam os limites das sensações visuais, acordando no 

observador outras sensações. A percepção da obra não se dá somente pelos olhos, mas pelo 

corpo e pela pele (MATTELART, 2005). 

No século XX, vários movimentos de arte se sucederam retomando a esse modelo de 

criação da obra comprometidos com o espaço real vivenciado por seu público. A arte povera 

utilizando materiais desprovidos de valor como terra, areia, trapos e detritos na intenção de 

                                                            
3 Essa era a terminologia usada para identificar as obras que, no período do cubismo, apresentavam elementos do 
cotidiano em sua composição. O termo collage, para alguns autores, se difere se colagem, outros usam um termo 
como sinônimo do outro. Maria Regina Marques acredita que o termo Collage está ligado à expressão de 
linguagem subjetiva, à atitude, ação e liberdade, a estar em constante possibilidade, enquanto que o termo 
colagem seria a organização de material, construção, usado para dar forma e sentido à matéria amorfa. A 
colagem possibilita a experiência de construções com fragmentos (apud HELLMEISTER, 2003). 
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empobrecer o trabalho e eliminar as barreiras existentes entre obra e o cotidiano do seu 

público, apresenta uma incômoda amostra do real. Mas, seu aparecimento na década de 60 só 

foi possível graças às ações propostas nos movimentos anteriores a este. Podemos afirmar 

então que a obra de arte se desloca da tela e passa a ocupar com propriedade o espaço real, 

sendo afetada por ele e transformando-o.  

 
É importante lembrar que readymades4 duchampianos, assim como nos 
jogos coletivos (...) desenvolvidos pelos artistas surrealistas, podemos já 
encontrar, paralelamente a uma ruptura com os padrões tradicionais da obra 
de arte, um questionamento do papel do artista e da visão do artista-gênio no 
cenário mais geral da arte (ARANTES, 2005, p.34). 

 
Quando Duchamp sugere, o uso de objetos do cotidiano, dentro do universo da arte, é 

essa relação entre arte e vida que ganha amplitude.  

  
1.2.3  Duchamp e Paulo Bruscky, caminhos e contrastes 

Essa noção de interação entre arte e vida foi norteadora de tantas experimentações 

artísticas que parecia ser inevitável o surgimento de um movimento, do qual Duchamp é um 

dos principais nomes. O dadaísmo tornou-se ponto de partida fundamental para as várias 

tendências da arte no século XX. 

 
Movimento verdadeiramente revolucionário na arte, no sentido de 
reformular tanto a linguagem como a atitude básica e os conceitos dos 
artistas diante de seu trabalho, o Dadaísmo marcou indelevelmente as 
técnicas, os materiais e as pesquisas deste século. Podemos verificar que 
ainda hoje, na produção artística de nossos dias, se revelam as repercussões 
daquela grande explosão que se deu no início do século. (OSTROWER, 
2004, p.339). 

  
Esse movimento sobre o qual Ostrower depõe, iniciou-se em 1916 e não surgiu por 

questões estilísticas ou problemas no espaço da arte. Segundo o panorama que essa autora nos 

apresenta, o objetivo claro e imediato foi um protesto5 com a adesão de artistas de outras 

áreas. Literatura, poesia, artes plásticas, teatro, música, levavam os ideais dadaístas às áreas 

de conflitos, chegando inclusive à América do Norte através de artistas refugiados. 

 
Nesse protesto os dadaístas foram radicais. Procuraram mostrar à civilização 
sua imagem, espelhada em expressões de anticultura e antiarte. Com obras 
que subvertessem todas as formas tradicionais, os artistas visavam chocar, 
deliberadamente, a racionalidade e o bom gosto, reduzir ao absurdo as 

                                                            
4 Readymades são objetos do cotidiano deslocados do seu contexto original e inseridos no universo da arte, 
tornando-se obra.  Daremos especial atenção a esse tipo de obra no tópico seguinte. 
5 Protesto contra a Primeira Guerra Mundial, contra uma cultura que se dizia civilizada, mas era condescendente 
com a morte de cerca de 8 milhões e 700 mil inocentes em nome de valores culturais. 
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convenções e normas estabelecidas pela cultura ocidental. (OSTROWER, 
2004, p.340). 
 

A forma como o dadaísmo aparece e a que ele se propõe, muito se assemelha com as 

propostas iniciais da Arte Postal. A forma de participação dos artistas e principalmente, a 

forma de pensar a arte encontra eco entre os dois movimentos. Tamanha identificação não é à 

toa. Muitos artistas da Arte Postal estão intimamente ligados ao movimento dadaísta, o que 

evidentemente, cria uma semelhança entre os trabalhos. A maioria desses artistas está ligada 

ao grupo Fluxus, que guarda, assim como o dadaísmo, um interesse pela polifonia das formas 

de arte. Adiante, abordaremos com mais detalhes o desenrolar do grupo Fluxus e sua relação 

com a Arte Postal, objeto central desta pesquisa. 

A literatura era uma forte expressão do dadaísmo e alguns artistas vinculados a esse 

complexo artístico se ocupavam especialmente em publicações e edições que retratavam as 

inquietações do movimento e que sempre foram materiais de muita repercussão. Eram edições 

de revistas com longos textos e poesias sem nexos gramaticais ou qualquer coerência entre as 

frases, em composições tipográficas com aparências caóticas em tamanhos, estilos, escritas, e 

línguas misturadas, além de palavras e símbolos colocados de cabeça para baixo, ou ao acaso. 

As primeiras fotomontagens também datam desta época. 

A composição da capa da Revista DADA deixa clara a forma de pensamento dos 

dadaístas e como conduziam seus trabalhos. A desconexão de elementos da página e a falta de 

alinhamento quebram com os paradigmas e fundamentos da organização visual. Palavras e 

expressões aparentemente sem sentido, repetições numéricas, se espalham pelo espaço da 

folha sem compromisso de coerência com termos ou qualquer referência ao universo da arte. 

A imagem de um animal ao lado de uma sequência numérica inicialmente não apresenta 

ligação alguma, a não ser por sua proximidade. Mas, a proposta do dadaísmo não estava em 

conduzir o espectador a um entendimento pleno da obra. Confundir e dar margem para que o 

observador se insira na obra e de alguma forma interaja com ela, faz mais o estilo do 

movimento dadaísta.  

Ainda na capa mostrada a seguir, os elementos que estão dispostos no centro da página, 

onde deveria estar o elemento (ou os elementos) principal se apresentam no sentido vertical, 

ou seja, não estão no sentido corrente da leitura. Isso exige que o leitor faça algum esforço 

para tentar compreender o que está disposto, seja girando o material deixando-o na horizontal 

ou se dispondo a fazer a leitura no sentido proposto. Vale observar, ainda, a profusão de 

estilos tipográficos que compõem o objeto, o que reforça a ideia do movimento dadaísta de 

multiplicidade de formas e da interação livre entre elas. 
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Figura 1- Revista DADA: Ano 1 da Paz Mundial, composição tipográfica. 

 

Montagens e colagens substituíam as técnicas de pintura tradicionais, com combinações 

aparentemente feitas ao acaso. Os artistas dadaístas6 substituíam os produtos caros de pintura 

por pedaços ou restos de objetos e materiais, cacos e detritos, que mais pareciam ter sido 

retirados da lata do lixo.  

Os primeiros happenings7 aconteceram nesse período. Com o advento da ideia de 

“colagem”, os pintores trabalhavam em criações adicionando ou removendo, substituindo ou 

alterando componentes da obra visual. Começaram incluindo objetos em suas obras e logo 

depois estavam fazendo colagens que envolviam o público, classificando-as como 

“ambientes”. Em 1958, pessoas passaram a fazer parte dessas colagens, e a isso foi chamado 

de happening. Diante desse contexto surge ainda o conceito de intermedia, defendido pelo 

                                                            
6 O nome Dadá foi adotado por não ter sentido. Conta-se que o poeta romeno Tristan Tzara encontrou o nome ao 
abrir um dicionário ao acaso. Deixou cair o lápis e acertou a palavra dada, que, em francês é o diminutivo 
infantil de cavalo. 
7 Happenings eram acontecimentos, espetáculos de improviso realizados por artistas que tinham um caráter, na 
maioria das vezes, ofensivo. 
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poeta Dick Higgins8, que seria uma categoria para definir a inter-relação entre diferentes 

formas de representação fundidas em um novo meio. 

O happening, para Higgins, configurava-se então como um intermeio, pois era um terreno 

desconhecido que ficava entre música, colagem e teatro. Outro exemplo de happening é 

trazido por Ostrower quando fala de uma cena, na qual moças com roupas de primeira 

comunhão recitavam versos obscenos.  

Raquel Ritter Longhi, uma pesquisadora do conceito de intermedia, em seu artigo 

“Intermedia, ou para Entender as Poéticas Digitais”, traz uma citação de um texto do próprio 

Dick Higgins no livro Horizons. The Poetics and Theory of the Intermedia, à respeito do 

termo cunhado por ele. “Quando dois ou mais meios discretos se fundem conceitualmente, 

eles se tornam intermedia. Diferem de meios mistos, sendo inseparáveis na essência da obra 

de arte”. Afora poucos livros do próprio Higgins e utilizações do termo por pesquisadores, 

não se encontra facilmente bibliografia sobre o termo, por isso, o desenvolvimento teórico e 

conceitual sobre o tema não ter se propagado. 

A obra de Marcel Duchamp foi fundamental para que Higgins (1984) pudesse delinear o 

conceito de intermídia e, possivelmente, seu envolvimento com o movimento dadaísta se dê a 

partir de então. Suas propostas influenciaram alguns artistas que mais tarde desenvolveriam 

trabalhos envolvidos com o movimento de Arte Postal: Klaus Groh, por exemplo, do 

International Artist Cooperation/Alemanha. Um grande número de artistas acreditava que o 

espírito dadá era uma alternativa para voltar à individualidade, um retorno ao humanismo para 

o mundo depois da 1ª Guerra Mundial.  

Em Zurique, considerado como o centro mais importante do Dadaísmo, um espaço 

revolucionário foi fundado por Hugo Ball, o Cabaré Voltaire. Este espaço atraía jovens 

talentos como Richard Huelsenbeck, Jean Arp, Marcel Janco e Tristan Tzara. Juntamente com 

a Galerie Dada, aberta logo depois, o Cabaré Voltaire foi cenário de exposições provocadoras 

e performances escandalosas. 

Entre as publicações relacionadas ao dadaísmo, existe o Dadazine, que foi um fenômeno 

editorial, com um formato adotado por artistas postais, influenciando livros de artistas e 

outras áreas diversas, como o punk, na música. Porém, não só com seus lançamentos 

editoriais, mas o movimento como um todo - caso tivesse focado apenas no protesto contra a 

guerra e a racionalidade, proclamando o irracional, o acaso como caminhos - teria sucumbido, 

                                                            
8 Dick Higgins é um artista do grupo Fluxus, que, através de muitos dos seus participantes, fez movimentar a arte 
a partir da metade do século XX, inclusive, contribuindo muito para o desenvolvimento da prática de Arte 
Postal.  
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o que de fato, em parte, aconteceu após a Primeira Guerra. “Acontece, porém, que através do 

protesto, ou melhor, além do protesto, deu-se uma verdadeira descoberta de novos mundos da 

linguagem. Houve uma espécie de renascimento de materiais e técnicas.” (OSTROWER, 2004, 

p.341). 

Formas de expressão em outros tipos de materiais e combinações. Objetos que em outra 

circunstância seriam desprezados, mas que agora ganham espaço nas mãos de artistas, como 

pedaços de cartas rasgadas que se remontam em novas composições caligráficas e tipográficas 

somados a sacos, pregos, etc. Foram reformulados os conceitos do que seria uma forma de 

arte, como expressão, numa visão nova e produtiva.  

Portanto, através dos materiais que foram criados, os artistas desenvolveram uma nova 

forma de fazer arte e um outro vocabulário foi acrescentado, enriquecendo vários campos da 

arte. A ação desses fenômenos foi construtiva nesse ponto e influencia até hoje movimentos 

artísticos. Ostrower dá alguns exemplos: técnicas de colagem, fotomontagem, recombinação 

de materiais e objetos, a tipografia moderna, a programação visual, o desenho industrial, a 

cenografia, a arquitetura moderna, desenho de móveis e tecidos, readymades. Os recursos e 

métodos apresentados pela autora foram, cada um deles, reapropriados e reformulados dentro 

do movimento dadaísta. Mas é preciso falar de mais um aspecto que foi renovado pelo 

dadaísmo, o olhar do público. Ainda que inicialmente tenha causado repulsa imediata, o 

dadaísmo incutiu na sociedade, o que chamamos antes de uma nova forma de fazer arte. Se 

olharmos hoje as obras dadaístas, não nos parecem mais absurdas ou estranhas como na 

época. “Tudo já foi incorporado ao nosso ser sensível e à nossa compreensão como um novo 

acervo de cultura, (...), não apenas o conteúdo dessas formas ‘absurdas’ tornou-se 

perfeitamente compreensível e familiar, como ainda permanece atual.” (OSTROWER, 2004, 

p.342). 

Ligia Canongia (2005) fez um aparato sobre o cenário da arte nas décadas 60 e 70 do 

século XX, enfatizando esse legado do movimento na contemporaneidade. Ela conta que o 

procedimento da arte contemporânea foi se abrir para um mundo plural, polissêmico, com 

artistas refutando normas do agir e do fazer, contestando as restrições que disciplinavam o 

mundo moderno. 

Marcel Duchamp, que era europeu e obteve cidadania americana, participou do 

movimento. Como mostramos anteriormente, o dadaísmo se espalhou por quase toda a 

Europa e muitos artistas aderiram ao movimento. Duchamp proporcionava a experiência da 

transferência, da descontextualização tanto do objeto artístico, quanto do objeto da vida diária, 
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colocando um no espaço do outro, renovando o olhar e valorizando o empirismo. Esse balaio 

de experiências não se dava apenas no contexto das artes plásticas, mas também na literatura e 

na música, por exemplo, com John Cage construindo uma música readymade, colocando sons 

inerentes ao cotidiano da vida comum. A escolha dos objetos a serem incorporados tinha 

necessariamente que ser isenta de qualquer relação, emoção ou condição de beleza. Essa era a 

proposta. 

Edgardo Antônio Vigo, um artista argentino com trabalhos influentes dentro do 

movimento de Arte Postal, escreveu um artigo chamado “Arte Correio: uma nova etapa no 

processo revolucionário da criação”, em 1976, no qual considera Marcel Duchamp como o 

grande pioneiro da Arte Postal. 

 
Nosso propósito é apresentar agora o que consideramos um primitivo da 
Arte Correio. São duas peças. A primeira se intitula “Cita do Domingo”, 6 
de fevereiro de 1916, Museu de Arte de Filadélfia (USA), e consiste em 
textos escritos à máquina, pegados borda com borda, e a segunda “Podebal 
Duchamp”, telegrama datado de Nova York a 1º de junho de 1921, e que 
fora enviado por Marcel Duchamp ao seu cunhado Jean Crotti. Seu texto é 
intraduzível: Peau de balle et balai de crini e é a resposta ao Salão 
Dada/Exposição Internacional que se celebrava em Paris, na Galeria 
Montaigne, organizado por Tristan Tzara, prévia negativa de participar no 
mesmo e que fora comunicado por carta enviada com anterioridade ao 
referido telegrama. E uma vez mais devemos situar a figura de Marcel 
Duchamp em processos atuais. Esse gerador de ARTETUDO faz-se presente 
nas comunicações Marginais. (apud NUNES, 2004,  p. 129) 

 
Nessa perspectiva, encontramos margens ao pensamento do grupo Fluxus que, na década 

de 1960, revitalizou os princípios de mistura e equivalência entre meios e práticas artísticas e 

sociais, heranças das vanguardas russas do começo do século XX, e que mais tarde se 

apresentaria como a incubadora para o circuito de Arte Postal. O Fluxus era constituído por 

uma rede de artistas espalhados por várias partes do mundo e das mais vastas linguagens 

artísticas. Este grupo articulou suas produções entre a esfera do “fazer” das coisas e a da 

“ação” na esfera social
 
(FREIRE, 2006). 

 
O espírito das ações Fluxus, reside na demonstração de como o corpo é o 
agente construtor de significados de conhecimentos sensíveis. Essa é a fonte 
para a manipulação de objetos, sistemas sociais e instituições, assim como 
invenção, reinvenção e indagação da linguagem (...). As ações Fluxus 
estendem a poiesis para a prática, juntando os significados corporais e 
ontológicos com as situações políticas e sociais (STILES in FREIRE, 2006, 
p. 29). 
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Entre tantos artistas que participavam das ações do Fluxus, encontramos John Cage, 

compositor de música erudita, e que, portanto, conhecia bem o universo da música clássica. 

Tanto que o possibilitou fazer composições inventivas e curiosas como a peça para piano 

intitulada 4'33" (lê-se quatro minutos e 33 segundos). A diferença dessa para as outras peças é 

que normalmente uma composição é composta por notas com durações diferentes intercaladas 

com pausas e nessa só há pausas. Essa composição passou 4 anos para ser concebida e é 

referendada por Cage como uma escritura. A estréia de 4’33” ocorreu em 1952, interpretada 

pelo pianista David Tudor, que senta-se em silêncio em frente ao piano e movimenta as mãos 

silenciosamente três vezes durante quatro minutos e trinta e três segundos cronometrados no 

relógio.  

A troca de trabalhos e a reinterpretação de uma obra eram possíveis dentro do universo 

do Fluxus, que entre outras linguagens artísticas, envolvia os trabalhos de Arte Postal, como 

uma maneira de comunicação entre os artistas de todo o mundo, o que reforçava a ideia de 

descentralização da arte. Através da rede de Arte Postal, o Fluxus chegou a artistas de 

nacionalidades diversas, tanto que no Brasil seu representante era Paulo Bruscky, um 

pernambucano dedicado à experimentação no campo da arte e que foi de extrema importância 

para a disseminação da Arte Postal no Brasil. Bruscky desenvolveu muitos dos seus trabalhos 

utilizando as tecnologias da comunicação, como o fax, a televisão, mecanismos de vídeo, etc. 

Como veremos mais adiante, o trabalho de Bruscky tem uma carga de crítica intensa, mas que 

é amenizada quando usa o humor e a ironia. 

À respeito do trabalho de John Cage, Bruscky faz uma homenagem a obra dos 4’33’’, 

quando pinta as pontas dos cotonetes como uma referência de que a obra de arte está ali ou 

ainda, que é preciso limpar os ouvidos com arte. O uso do elemento cotonete é claro, e nos 

remete imediatamente a ouvido e a limpeza. As rajadas de tinta nas pontas dos – não por 

acaso – 4 cotonetes, dispostos sequencialmente em alusão ao pentagrama9, nos transportam 

para o mundo da arte, ligando a música de Cage e a pintura de Bruscky. Com um olhar um 

pouco mais minucioso, percebemos que o segundo cotonete, observando de cima para baixo, 

tem uma de suas extremidades pintadas com as cores da bandeira americana de um lado, o 

que representa a nacionalidade de Cage, vermelho, azul e o branco do algodão, e a outra, 

pintada com as cores da bandeira do Brasil, azul, amarelo, verde, e o branco do algodão, país 

de origem de Paulo Bruscky. É a arte diminuindo distâncias e fronteiras. 

 
                                                            
9 Pentagrama ou pauta musical é o nome que se dá ao conjunto de 5 linhas horizontais, paralelas e equidistantes, 
formando entre si 4 espaços, usada para escrever as notas musicais de uma partitura. 
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Figura 2 - Postal feito por Paulo Bruscky em homenagem ao artista John Cage 

     
O Fluxus era um retrato da intermedia proposta por Higgins – uma categoria para definir 

a inter-relação entre diferentes meios fundidos conceitualmente gerando um novo meio – que 

se utilizava também do espírito lúdico, do acaso e, principalmente, da unidade que vinha se 

estabelecendo entre arte e vida. Ken Friedman foi apresentado ao Fluxus, por Dick Higgins e 

ficou mantendo contato com o artista brasileiro Paulo Bruscky, que, por fazer parte dessa rede 

de contatos, foi considerado em algumas exposições como um participante brasileiro do grupo 

Fluxus. A aproximação de Bruscky com o grupo se deu muito mais no compartilhamento de 

meios e técnicas, como livros, carimbos, filmes, vídeos, fotografias, performances, etc. 

Estabelecendo um paralelo entre Duchamp e Paulo Bruscky, percebe-se que ambos 

utilizam os objetos do cotidiano em sua poética, colocando a interação mais uma vez entre 

arte e vida. Para Bruscky, “o estranhamento do cotidiano passa pelos objetos na subversão de 

seus usos” (FREIRE, 2006, p. 32). Para Duchamp, a criação não supõe uma atividade manual 

do artista. Depende de uma escolha e esta está na palavra do artista. E as escolhas não estão 

ligadas ao fazer manual, mas a uma ideia. As percepções de Duchamp e Bruscky sobre as 

questões da vida e da arte, respectivamente, ecoam no movimento artístico que evidencia a 

ideia em detrimento de sua execução efetivamente. Essa é a proposta da Arte Conceitual que 

quebra ou, na verdade, propõe a ideia da arte enquanto ideia. 
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A ideia, exaltada por Duchamp, agora perde sua materialidade e passa a não existir 

enquanto obra. O que existe é um projeto de uma ação futura ou qualquer situação imaginada. 

Os projetos eram, documentados com descrições detalhadas, fotografias, slides, diagramas, 

etc. Portanto, a arte conceitual surgiu num ambiente em que um pensamento vanguardista 

estava instalado e seu objetivo “implicava levantar questões com respeito aos produtos da 

atividade artística e ao propósito da arte em relação à mais ampla história da modernidade.” 

(WOOD, 2004, p. 29). 

Duchamp e os artistas do dadaísmo criaram o que foi denominada como arte do absurdo. 

Mas o que era absurdo, ridículo e passível de riso em 1916, tinha conotações diferentes do 

que podemos conferir-lhes hoje. “Os critérios básicos de avaliação, os buscamos nos 

fundamentos da própria linguagem visual, em princípios estruturais que se originam na 

especificidade desta linguagem e que determina a expressão” (OSTROWER, 2004, p.344). 

O uso de objetos e equipamentos ultrapassa simplesmente seu poder de capacidade de 

exibição e passa a ser parceiro do artista no fazer da obra. Como exemplo, apontamos o 

trabalho “ferrogravura” (figura 3) criado por Bruscky utilizando ferro de passar. Nessa 

performance, que foi desenvolvida por ocasião do II Salão de Arte Global de Pernambuco, em 

1975, Bruscky se utiliza de um ferro quente para obter gravuras em uma folha de papel a 

partir da marca característica desse tipo de eletrodoméstico, transformando-o em uma matriz 

de gravura. A partir dessa parceria com máquinas, como os aparelhos de xerox e de fax, 

explorando delas, as possibilidades de relação com o próprio corpo do artista, Bruscky 

desenvolveu uma série de obras que só reforçam a ideia compartilhada de vivência da vida 

pela arte e vice-versa.  
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Figura 3: Paulo Bruscky, Ferrogravuras, 1975. 

 

As obras de um artista refletem as questões sociais, políticas e culturais levantadas por 

sua época. Para Ostrower, seria impossível que os artistas e sua produção estivessem fora das 

pressões da sociedade de consumo, ou mesmo de suas seduções. E é preciso considerar isso 

para entender não só o que foi criado em momentos anteriores, como também para analisar o 

que está acontecendo nos dias de hoje.  

Mais tendências artísticas surgem depois da segunda guerra mundial, a exemplo da arte 

cinética, que trazia variantes elétricas, magnéticas e técnicas de projeção cinematográfica e 

teve sua origem em países com alto grau de industrialização, como Alemanha, Holanda e 

França, posteriormente se espalhando no mundo inteiro. As obras dos artistas Julio Le Parc 

(figura 4) e Jesus Soto são citadas como referências desse estilo artístico por críticos e 

teóricos de arte. 

A absorção dos meios de comunicação pela arte, como exemplo a arte cinética, gera uma 

estetização dos mesmos e isso faz parte da tendência de levar a vida à produção artística 

(ARANTES, 2005). 
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Figura 4: Julio Le Parc, Círculo em contorção sobre trama, montagem, 1966. 

 

A partir do fenômeno do inesperado e incontrolável na arte cinética, alguns artistas 

criaram a arte aleatória, ou arte do acaso. Como que em análises combinatórias, ao passo que 

um artista determinava um efeito inicial por programação, os efeitos seguintes se davam 

livremente, de acordo com fatores circunstanciais que interferiam e, portanto, redirecionavam 

a formação visual. Ao contrário do que sugere seu nome, as formações não eram 

completamente aleatórias, visto que o artista delimitava o ponto de partida, o processo dentro 

do espaço, suas possibilidades de repetição e tempo de duração. 

Ostrower traça um paralelo entre este tipo de fazer artístico com os happenings 

considerando que se estava lidando com formas de comportamento que se desenvolveriam 

livremente seguindo uma situação inicial programada. Talvez os realizadores de happenings 

não tivessem esse mesmo nível de controle dos acontecimentos como os da arte aleatória, mas 

provocavam o público com suas ações absurdas que certamente reagia de forma inesperada, 

ou esperada, já que o que se queria era uma desestabilização por parte da platéia que 

participava da ação. 

Também na década de 50, surgiu um movimento artístico de origem britânica chamado 

de Pop Art. Os readymades muito têm a ver com esse período da arte, com a incessante busca 

da quebra dos limites entre arte e vida. Essa relação entre arte e vida influenciou muito os 

artistas da Pop Art, que questionavam a identidade do objeto, bem como a identidade do 

sujeito, ambos inseridos numa sociedade onde o múltiplo era o padrão. A banalidade e o 

empirismo então ganhavam cada vez mais força e a inserção de fragmentos dessa 

artificialidade na arte se tornava cada vez mais comum. Essa discussão se fez presente não só 
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da Pop Art, mas em correntes artísticas seguintes, como pode ser percebido nas obras de 

Robert Rauschenberg e Jasper Johns, que trabalhavam em suas telas colagens e inseriam 

elementos estranhos. Esses elementos eram os mais diferentes possíveis, passando por meros 

objetos do dia a dia até a participação de pessoas nas obras que já haviam sido chamadas de 

“ambientes”. “Agregavam às telas objetos do cotidiano, elementos díspares, colhidos a esmo e 

sem qualquer pretensão “estética” que faziam a pintura dialogar com a esfera mundana” 

(CANONGIA, 2005, p. 17). 

Apesar das críticas e considerações feitas por artistas de outras correntes que resistiam 

aos novos rumos que as obras de arte vinham tomando, os gêneros estavam cada vez mais 

imbricados, criando desconfortos até para a própria crítica. 

Reconhecemos no expressionismo abstrato uma relação estreita com trabalhos da Pop Art 

no que tange a presença do artista na própria obra. Isso se torna claro quando, na action 

painting10 refletia a preocupação em transformar o espaço da tela num campo de ação entre o 

artista e a obra – pensando inclusive no próprio corpo do sujeito da ação como instrumento – 

e o mundo ao redor. Muitas pessoas do ramo da arte concordam que o pintor expressionista 

abstrato Jackson Pollock seria “o ‘pai’ da performance, aquele que, numa atividade corporal 

libertária introduziu definitiva e concretamente o sujeito da ação, o sujeito-artista, na estrutura 

da obra, tornando-se ele mesmo, matéria da obra.” (CANONGIA, 2005, p. 13). 

Alguns críticos de arte atribuem o declínio da action painting ao excesso de emotividade 

e exaltação do indivíduo, que o movimento propunha. Já outros reconhecem em Duchamp e 

sua forte influência nos anos 50, a responsabilidade do fim. Com o uso dos readymades  
 
dava-se o derradeiro golpe contra os modelos convencionais modernos. (...) 
O readymade impõe-se como uma arte de subversão, que se rebela contra o 
formalismo e as convenções burguesas, que Duchamp acreditava ainda 
vigorarem nos movimentos da modernidade.” (CANONGIA, 2005, p. 15). 
 

As atitudes de Duchamp eram questionáveis. Clement Greenberg, tido como responsável 

pelos principais ataques aos seguidores de Duchamp e da estética pop, acreditava numa ênfase 

artesanal e formalista do modernismo europeu e se colocava contra as decisões arbitrárias de 

                                                            
10 Action painting (pintura de ação ou abstração gestual) é a principal forma de demonstração do Expressionismo 
Abstrato. Seu reconhecimento se dá pela forma de pintura na qual o autor dispõe a tinta no suporte sem tocar o 
pincel na tela, em substituição ao ato tradicional de uma pintura cuidadosa. O próprio ato físico já se torna 
resultado pictórico. 
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Duchamp e artistas da Pop Art11, que colocavam à prova os valores estéticos e convencionais 

dos modernistas.  

Para Greenberg, cada forma de arte deveria se restringir àquelas qualidades que lhe 

fossem essenciais. Assim sendo, a pintura – uma arte visual – deveria limitar-se a 

experiências óticas ou visuais, evitando quaisquer associações com escultura, a arquitetura e o 

teatro, a música e a literatura. 

O crítico Lawrence Alloway chegou a dar o nome de “junk art” para a produção dos 

artistas pop no final do anos 50. “Apesar de os artistas pop e seus porta-vozes loquazes 

pretenderem que se trata de um protesto – contra alguma coisa como a ‘banalidade’ da vida 

moderna – nada existe em suas formas expressivas que justifique tal pretensão” 

(OSTROWER, 2004, p.348). 

Além disso, outra tendência, que também segue o esvaziamento pela pobreza de questões 

propriamente artística e que logo no seu surgimento, passou a ser um produto de comércio, foi 

a arte op. O termo vem de óptico, e pretende basicamente uma obra a partir dos movimentos 

visuais com ilusão de ótica. As obras do estilo op são facilmente encontradas em lojas de 

decoração. 

Ostrower (2004) sugere que o protesto, hoje, teria que encontrar novas formas 

expressivas, sendo, portanto, impossível ignorar os diversos fenômenos que surgiram dentro 

desse universo histórico. 

Outro movimento apontado pela autora é o da arte minimal, quando a sensibilidade da 

experiência e, principalmente, do olhar foi posta à prova. Para ela, diante da situação caótica 

em que vivemos com formas falsas e artificiais, o despertar da sensibilidade para um 

sentimento ético ante a matéria concreta seria o problema real. Esse sentimento rompe com a 

arte preocupada com a representação do real e une forças na busca de uma produção 

informada pelos saberes científicos, compatíveis com o progresso e os novos meios de 

comunicação (CANONGIA, 2005). 

Esse cenário de conflitos ideológicos e culturais propiciou o surgimento da Arte Postal, 

na transição entre os anos 60 e 70. Período que o artista Mário Pedrosa chama de 

“experimentalidade livre”, no qual o Brasil vivia uma reviravolta em direção ao que seria o 

espírito contemporâneo. A essa altura, a arte, que já havia discutido as formas, as cores, a 

maneira de enxergar o mundo e o uso de diferentes ferramentas e espaços mostra-se 

completamente aberta e flexível a recorrer, ainda, às novas tecnologias. “O termo 
                                                            
11  Fayga Ostrower conta que os artistas que participaram do movimento da Pop Art eram chamados de “pop”. O 
termo pop arte vem da contração dos nomes popular e popcorn que em português significa pipoca. 
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'experimental' servia tanto para designar a livre experimentação com novas mídias e novos 

procedimentos, quanto para pontuar a experiência sensível, que passa necessariamente pelo 

corpo.” (CANONGIA, 2005, p. 55). 

Vivia-se um momento de regimes autoritários e os artistas adotavam posições políticas 

contra a perseguição e a censura, gerando trabalhos com conteúdos que mostravam mais o 

envolvimento com a crise do que com outras questões formais. A Arte Postal veio como um 

movimento artístico e se mostrou uma alternativa às vanguardas que se multiplicavam num 

recorrente substituir de tendência. Assim, tomou corpo, estendendo-se pelo mundo e com uma 

linguagem própria, antepondo-se aos meios de comunicação de massa e colocando-se ao 

alcance de todos. O movimento caracterizava-se por ser uma maneira rápida e ampla de 

difusão artística, que utilizava o correio como uma nova mídia, para sua divulgação e 

espalhamento.  

Dessa forma, os rastros da Arte Postal podem ser percebidos em diversos momentos na 

trajetória da arte contemporânea. Os trabalhos de Lygia Clark, Hélio Oiticica e Cildo Meireles 

fazem parte de fundamentação do movimento no Brasil. Nessas obras, não se vislumbra a 

produção de um objeto em si, mas a construção de uma arte que não é palpável, ainda que 

haja uma documentação. Nos Parangolés, a música e o participador, que seria o sujeito 

sensível, se unem na perspectiva de uma totalidade plástica. Não há pincel, mas só corpo. 

Desse modo, o espectador, dentro da obra de Oiticica e Clark, proporciona que a obra 

aconteça. A vivência exclusiva do instante supõe o sujeito espectador como elemento 

insubstituível da obra. Além disso, Oiticica propõe uma mistura entre artes visuais, dança e 

música, num intenso trânsito entre os sentidos comprometido ao não-condicionamento às 

estruturas estabelecidas propondo, portanto, uma arte altamente revolucionária na sua 

totalidade. 

Comprometido com sua arte, Oiticica lança uma série de questões sobre “Como num 

país subdesenvolvido, explicar o aparecimento de uma vanguarda e justificá-la, não como 

uma alienação sintomática, mas como um fator decisivo no seu progresso coletivo? Como 

situar aí a atividade do artista?” (In: BASUALDO, p.231, 2007).  

 
De um lado a crise dos suportes tradicionais que marcou a modernidade 
recente, na herança dos movimentos de vanguarda do início do século e que 
se tornou evidente em nosso meio na segunda metade dos anos 60, com a 
difusão de novos materiais e técnicas industriais, crise provocada pela 
cultura urbana dos novos realismos. De outro, a ruptura da concepção da 
arte enquanto realização objetual, de que são exemplos, na mesma época, as 
criações sensoriais de Hélio Oiticica e Lygia Clark (ZANINI, 1997, p. 233). 
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Esse panorama nos faz lembrar toda a conjuntura na qual a Arte Postal começa seus 

primeiros trabalhos dentro do universo polifônico do grupo Fluxus, absorvendo os meios 

tecnológicos e principalmente transformando a comunicação em arte, tendendo ao surgimento 

de uma nova vanguarda. 

 

1.3 Um espaço de trocas: possível espaço de comunicação 

A data do surgimento do movimento de Arte Postal ainda não é um fato de pleno 

consenso entre todos os pesquisadores que vem explorando este assunto a cada novo período 

da arte, mas sabe-se que encontramos a força vital para o nascimento da Arte Postal no grupo 

Fluxus, como foi dito anteriormente. Em 1960 alguns integrantes desse grupo propuseram um 

intercâmbio de informações, publicações e colaborações em alguns eventos, como exposições 

de arte coletivas, que aconteciam em diversas cidades da Europa e dos Estados Unidos. Como 

exemplo da atuação do grupo nesses momentos, temos Armand Fernandes, um artista que 

utilizou o meio postal para remeter um convite em outubro de 1960, usando uma lata de 

sardinha. Valendo-se de muita irreverência e criatividade, foram os artistas do grupo Fluxus 

que utilizaram pela primeira vez a veiculação do postal de maneira popular como elemento 

para uma comunicação inovadora. Dessa forma, configurava-se o meio postal como um novo 

meio de comunicação, com funcionalidade diferente das mídias de massa. 

De domínio interativo caracterizado como inter-individual, a Arte Postal passou a abrir-se 

para uma comunicação amplamente social. Considerando-se sua ideia inicial de ser uma 

comunicação entre artistas poderíamos inferir daí um comportamento elitista, visto que 

apenas alguns poucos teriam o acesso a estas obras. Mas, a denominação de “comunicação 

amplamente social” vem da possibilidade de ser exposta em ambientes de fácil acesso e que, 

posteriormente, se tornaria uma obra de arte que transita em meio às pessoas.  

Através das redes de contatos, os artistas trocavam informações sobre as exposições, 

mostras e essas chegavam de diversas formas. Percebendo essa oportunidade, Ray Johnson, 

um outro integrante do grupo Fluxus, desde meados dos anos 50 iniciou alguns intercâmbios 

postais enviando para uma lista de amigos obras inacabadas com a proposta de que eles 

interferissem nelas e as reenviassem de volta para ele ou para algumas galerias. Em 1962 essa 

mesma lista de amigos correspondentes de Ray Johnson se transformou em uma rede maior e 

mais concreta, o que permitiu a fundação da New York Correspondence School of Art. No ano 

seguinte, Ray Johnson escreveu uma carta utilizando o verso e o reverso do próprio envelope 

como espaço para texto, tornando públicos seus assuntos particulares em um diálogo com 
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uma terceira pessoa que até o momento era de caráter íntimo. Com esse ato ele ajuda a 

introduzir no universo da arte o conceito de privado e problematiza ainda mais a relação entre 

arte e vida. 

Embora as referências históricas do movimento sejam abundantes através dos relatos de 

participantes em catálogos de exposições ou publicações específicas da época, é difícil ainda 

afirmar a verdadeira origem da Arte Postal. Sabe-se que artistas escreviam cartas a outros o 

tempo inteiro, contendo esboços de obras, referências, depoimentos, etc, e a Arte Postal é uma 

continuação dessa prática. 

No Brasil, a Arte Postal começou no nordeste, para ser mais precisa em Recife. Em 1975 

Paulo Bruscky e Ypiranga Filho planejaram e organizaram a 1ª Exposição Internacional de 

Arte Correio (figura 5) que reuniu dezenas de artistas de várias linguagens da arte e que 

estavam conhecendo melhor e experimentando há mais tempo as técnicas e suportes da Arte 

Postal. A exposição foi um sucesso e a participação dos organizadores em outras exposições 

de alcance internacional deu a eles o conhecimento e maturidade necessária para a elaboração 

da segunda edição no ano seguinte, em 1976, mas esta não teve a mesma sorte que sua 

precursora. Minutos após ser aberta a 2ª Exposição Internacional de Arte Correio, que 

acontecia no hall do edifício sede dos Correios do Recife, teve que ser fechada por conta da 

censura política que controlava toda a produção artística naquela época. Esta exposição 

contou com a participação de vinte e um países, o que resultou em três mil trabalhos reunidos 

numa mesma exposição. Os organizadores do evento foram levados pela Polícia Federal, 

enquanto os trabalhos só foram liberados um mês depois, ainda que vários trabalhos de 

artistas brasileiros e estrangeiros não puderam ser resgatados, pois ficaram retidos para serem 

anexados ao processo. 
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Figura 5: Cartaz da 1ª Exposição Internacional de Arte Postal – Recife/PE. 

 

A Arte Postal veio à tona com uma força argumentativa através das imagens. Ao mesmo 

tempo, a arte cada vez mais se encontrava comprometida pela especulação do mercado 

capitalista, fugindo de uma realidade amplamente social e privilegiando alguns poucos como 

burgueses, marchands, críticos e todos aqueles que exploravam a produção artística de 

maneira insaciável. Nesse período, o antigo conceito de museu como espaço exclusivo para a 

contemplação, que foi herdado do século XIX, encontrava-se em transformação no final da 

década de 60. Isso contribuiu muito para a comunicação e debates dos colóquios nacionais da 

Associação dos Museus de Arte do Brasil – AMAB, hoje extinta12.  

 
A facilidade para a circulação de informações artísticas, a virtual 
possibilidade de acesso a um público mais amplo, a fuga do mercado e, 
especialmente para os latino-americanos, a oportunidade de subverter a 
repressão política e participar do debate internacional asseguram até aos 
correios o papel de difusor de operações artísticas. Na Arte Postal, as 
instituições privilegiadas para a troca de informações deixam de ser galerias 
e museus. Não por acaso, foi corrente entre os artistas conceituais dos anos 
60 e 70 o questionamento dessas instituições. (FREIRE, 1999, p.35). 

 
                                                            
12 Walter Zanini, em seu artigo “primeiros tempos da arte/tecnologia no Brasil” publicado em 1997 no livro “A 
arte no século XXI”, fala do cenário geral da arte naquele momento citando artistas e acontecimentos que 
marcaram a época. 
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Apesar disso, é inegável o papel do museu enquanto lugar de exposição e documentação, 

através dos constantes catálogos produzidos. O curador o organizador de exposições do 

MAC-USP declara que multiplicidade de estilos e linguagens muitas vezes cria situações 

limites, nas quais a demarcação de um trabalho como artístico dá-se por sua inclusão num 

contexto de arte (FREIRE, 1999). 

A Arte Postal em sua origem, definitivamente não estava disposta a participar do circuito 

tradicional de exposições também em decorrência disso, foi considerada como arte marginal, 

arte sem futuro, fácil, barata, despretensiosa, de baixo valor artístico, além de ser reconhecida 

como uma prática democrática por aqueles que tinham o poder de influência e opinião, 

manipulando o mercado e a crítica oficial, e determinando o que era positivo e negativo para o 

conteúdo artístico. Por suas características notoriamente controversas aos espaços oficiais de 

arte, a Arte Postal recebe uma outra denominação que acaba reforçando a sua ligação com o 

movimento dadaísta. Os usos do termo “antiarte” para qualificar os trabalhos de Arte Postal 

corriqueiramente confundiam-na com o movimento dadaísta por uma perspectiva estética, não 

obrigatoriamente concordava com a ideologia que este movimento defendia e que era seguida 

por diversos artistas que posteriormente aderiram ao movimento de Arte Postal. 

Antiarte de moda, antiarte para o mercado, antiarte das vanguardas que se proliferavam 

no cenário da arte incessantemente. Porém, sua proposta não era ir contra a arte vigente e se 

colocar à margem do meio, mas sim fazer uma crítica à arte que estava sendo produzida e ao 

sistema, colocá-la em xeque e propor uma nova maneira de se chegar até o público. Portanto, 

de forma nenhuma deve ser considerada como um produto avesso às produções artísticas, mas 

como uma proposta nova e de revitalização da arte. E nisso, ela se encaixa nas intenções de 

Duchamp, quando diz:  

 
Queria afastar-me do aspecto físico da pintura. Estava muito mais 
interessado em recriar ideias pela pintura. Para mim o título era muito 
importante. Estava interessado em fazer com que a pintura servisse aos meus 
objetivos e em afastar-me de sua fisicalidade. (...) eu estava interessado em 
ideias, e não simplesmente em produtos visuais. (apud CHIPP, 1999, p.399). 
 

A Arte Postal apresentava propostas que pareciam ter caráter revolucionário. Na verdade, 

eram propostas simples, mas profundamente respeitadas e seguidas por todos os seus artistas. 

Surgindo num ambiente paralelo e alternativo aos sistemas oficiais de produção cultural, 

aparece como um tipo de fenômeno anartístico, subversivo ao estatuto de propriedade da arte, 

crítico ao tradicional regimento comercial da arte. 
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Mas afinal, o que vem a ser a Arte Postal? Essa composição que absorve e veicula 

qualquer tipo de informação ou objeto e que se inseriu no “entre” - tempo proposto por Dick 

Higgins – do campo da comunicação e da arte. Essa liberdade de expressão acentuada 

contribuiu para um grande conflito que é gerado quando se trata de sua definição. Estamos 

tratando de um tipo de arte, no qual o que predomina é o “espírito de mistura de meios e de 

linguagens e o jogo é precisamente invadir outros espaços-tempo”, disse Júlio Plaza (1981), 

curador da exposição de Arte Postal da XVI Bienal de São Paulo, em seu depoimento para o 

catálogo das obras. É um sistema de arte novo, criado para a intercomunicação entre artistas 

como diria Walter Zanini (1981), curador geral da XVI Bienal de São Paulo. É um trabalho 

desenvolvido há vários anos por diversos artistas de quase todo o mundo e que visa o 

intercâmbio da criação artística através do correio. Essa é uma definição bem simples do que 

seja a proposta da Arte Postal, mas não comporta em si toda a abrangência de possibilidades 

que essa corrente traz. 

A Arte Postal encurtou distâncias e proporcionou exposições com grande facilidade, nas 

quais não cabiam julgamentos nem premiações dos trabalhos, como aconteciam nos 

tradicionais salões e bienais. No que diz respeito à comunicação, a Arte Postal é o primeiro 

movimento da história da arte a ser genuinamente transnacional. Reunia artistas de todas as 

partes do mundo, com as mais diversas inclinações ideológicas, mas que comungavam de um 

mesmo objetivo: experimentar novas possibilidades e intercambiar trabalhos numa área 

paralela ao mercado tradicional da arte. 

Os vários nomes do movimento revelam seus diferentes aspectos. Dentre tantas outras 

denominações, ela não se limita a ser apenas mais uma das diversas tendências artísticas que 

vieram surgindo ao longo dos anos, mas sim uma solução viável para o problema do cenário 

da arte nos últimos anos que não estava mais agradando grande parte dos artistas e críticos de 

arte. A denominação Arte Postal se apresenta como melhor tradutora dessa manifestação 

artística por trazer literalmente em sua composição as maiores características do movimento: 

“postal”, que deve ser entendido por multiplicidade, expedição, distribuição e tantos outros 

termos relacionados; “arte” considerando que “o produto artístico é antes de tudo, um produto 

de comunicação e, portanto, parte indissolúvel da produção social”.13  

No sentido oposto, a Arte Postal converte o processo de comunicação em arte, 

reconhecendo como agentes desta comunicação – emissor e receptor – os próprios artistas que 
                                                            
13 Tradução livre de “el producto artístico es, ante todo, um producto de comunicación y por lo tanto parte 
indisoluble de la producción social” dita por Clemente Padín no artigo Las tendências em Arte Correo que 
desearía el Sr. Jensen, em resposta a “Trends in Mail Art...” de K. Frank Jensen em NUMERO 5, 1999, 
Frankfurt / Main, Alemanha. 



42 
 

desenvolviam o trabalho e enviavam-no para um determinado receptor que por sua vez, 

quando era proposto, também passava a ser emissor ao interferir de alguma forma na obra, 

enviando-a de volta para o remetente inicial.  

O público em geral e algumas pessoas do meio da arte ficam um pouco perdidos quando 

ouvem falar pela primeira vez de Arte Postal. A compreensão nunca é imediata. Acham que é 

apenas a produção de cartões postais, por vezes turísticos e outros, publicitários. E na 

verdade, só não é exatamente isso por conta de sua finalidade. Portanto, podemos dizer que é 

Arte Postal todo o material ou informação que entra no circuito postal e que, primordialmente, 

tenha a função comunicativa. A Arte Postal é um espaço em branco para que as ideias novas 

se manifestem e se desenvolva a comunicação entre as pessoas do mundo de uma forma 

criativa e direta. 

Para que haja comunicação é necessário que se estabeleça uma linguagem. E como 

linguagem comunicativa, a Arte Postal adota como principal a função fática juntamente com a 

função expressiva, valoriza o emissor, usa o meio como mensagem e a faz chegar ao receptor. 

Essa cadeia se interliga e se alarga com a ajuda dos signos. A arte informacional tende a uma 

reflexão sobre as práticas artísticas a partir do desenvolvimento das tecnologias da 

comunicação, mas resumem a análise da arte a partir do aspecto informacional, sem levar em 

consideração a rica interação entre a obra e o espectador. Mesmo tendo proposto inovações 

que rompiam com os paradigmas da estética tradicional, enfatizando a importância de uma 

estética voltada para as novas formas de arte, principalmente as computacionais, a arte 

informacional ainda reconhecia com importância o objeto artístico em detrimento do sujeito 

que percebe o objeto estético (ARANTES, 2005). 

O artista postal14, até mesmo como uma estratégia cultural, está mais interessado no 

mundo dos signos e das linguagens como forma de interagir no que está ao seu redor, do que 

na mera manipulação de objetos, pois a passagem do mundo das coisas para o mundo dos 

signos oferece uma maior operacionalidade com um custo mínimo (PLAZA, 1981, p. 9). 

A Arte Postal é um momento em que a produção artística está profundamente livre de 

qualquer “filtro” no qual a ideia do artista fique presa. É uma espécie de vale-tudo e 

parodiando Milton Nascimento, poderíamos dizer que neste tipo de arte seria “qualquer 

maneira de arte vale a pena”. O artista tem a liberdade de inserir em seu trabalho quase todo 

tipo de material que desejar, levando em consideração as limitações do suporte, os correios. 

Poderíamos pensar que o próprio correio seria um tipo de filtro. Mas, o correio é um 
                                                            
14 Forma pela qual os artistas que desenvolvem trabalhos de Arte Postal são chamados. Também podem ser 
chamados de ‘mailartistas’, quando se considera ‘’Mail Art” como denominação do movimento. 
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complexo sistema postal internacional que abrange em si milhares de pessoas, prédios, 

máquinas e tantos outros elementos que, o que poderia ser uma grande malha de difícil 

acesso, passa a ser um espaço de troca e intervenção artística de fácil acesso de todos.Enfim, a 

obra de Arte Postal é a conseqüência de uma série de ações, mas voltemos nossa atenção para 

duas delas que têm características mais gerais: a produção e o envio do trabalho. 

 
1.3.1 A Arte Postal e seus suportes  

“A prova de que o correio não é o meio é que para usá-lo o artista não precisa saber como 

ele funciona.” Esta declaração foi dada pelo artista postal Ulises Carrión em seu artigo A Arte 

Postal e o Grande Monstro, publicado no catálogo da Bienal de São Paulo em 1981. Ele 

reforça ao dizer que a Arte Postal usa o correio como suporte, assim como as outras formas de 

arte usam tela, papel, ferro e madeira. Essa reflexão fica clara se retomarmos Argan (2004) 

quando pensa no espaço do quadro, dentro do cubismo, como espaço real, ou seja, onde é 

permitido que a realidade aconteça. O correio passa então a ser espaço de veiculação das 

ideias e obras construídas utilizando os diversos suportes que a Arte Postal explorou. Ainda 

que o sistema de correios seja rígido em suas regras de envio, não há como ter total controle 

sobre seu funcionamento durante todo o processo de envio, o domínio que o artista precisa 

exercer é sobre sua própria obra que se tornará a correspondência a ser posteriormente 

enviada. Carrión deu um bom exemplo de como isso acontece: 

Quando você recebe uma carta da pessoa amada, não se interessa pelo que 
está escrito. Basicamente, seu interesse é por receber alguma coisa da 
pessoa. Ela poderia mandar flores, em vez de palavras, você teria entendido 
perfeitamente. Flores ou palavras – tanto faz, desde que a pessoa amada 
mande alguma coisa. Nesse caso, a ênfase é no subsistema “postal”. Ocorre 
algo bem diferente quando você recebe uma carta do banco ou da polícia. 
Quem não se interessa pelo conteúdo do envelope? Não importa se 
recebemos de um carteiro ou de algum espírito. Nesse caso, o subsistema 
mais importante é o da linguagem escrita. (CARRIÓN, 1981, p.12). 

 

Segundo o próprio artista, ao afirmar que na Arte Postal o correio não é o meio, mas o 

suporte, sua proposta não era minimizar a importância do correio. Pelo contrário, ele 

reconhece e assume seu valor. Mas, afirma que antes é preciso reconhecer e definir seu papel 

na produção de uma peça de Arte Postal e que não se pode imaginar um trabalho de Arte 

Postal sem palavras, ou desenhos, ou papel ou plástico e que esses mesmos são os meios, os 

elementos significativos com os quais a mensagem da Arte Postal é montada.  

O correio sempre interfere de alguma forma nas correspondências. Seja com os selos, 

com os carimbos, assinaturas, enfim, é longo o processo de envio de uma encomenda. 
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Acontece ainda alguns artistas elaborarem suas obras já pensando e levando em consideração 

toda essa interferência. Isso resulta numa obra bastante instigante e ocasional para o artista. 

Uma espécie de “previsão imprevisível”. O artista sabe que acontecerá algo, mas não sabe 

como e nem o que acontecerá. O acaso transformado em arte. Há quem se utilize apenas 

dessas interferências do sistema postal como parte essencial do trabalho e obtenha assim uma 

obra Postal. 

Com o fazer da arte, os artistas foram sentindo aos poucos a necessidade de ampliar ainda 

mais suas possibilidades e outros ambientes de arte foram surgindo em substituição aos 

museus, galerias e salões mais tradicionais. Os artistas experimentavam, buscavam, ousavam 

utilizar as novas técnicas industriais, os novos materiais, e isso era percebido em grande 

escala. Diversas mostras e exposições, que nesta época se intensificaram e se tornaram mais 

fortes e expressivas, são prova documentais disso. Bienal de São Paulo, Salão Nacional de 

Arte Moderna, Bienal da Bahia, entre tantas outras, se ajustaram e abriram seus salões, ainda 

que no início com certo receio, para a Arte Postal que crescia e ficava mais robusta com a 

aderência crescente de artistas renomados e a simpatia do público em geral. 

Porém, com o passar do tempo, os artistas encontraram por vezes uma rejeição dos 

correios que se recusavam enviar através de seu sistema essas encomendas estranhas que 

chegavam diariamente nas agências. Muitos achavam que se tratava de trote, piada com o 

serviço que eles prestavam à população. Neste momento foi criada, em Amsterdam, a Rede 

Internacional de Correio Artístico Imprevisível – RICAI – que se configurava como uma 

alternativa às empresas oficiais de correio. A RICAI estava disposta a transmitir mensagens 

em qualquer formato, fosse cartão, carta, pacote, etc. e qualquer meio como livro, fita 

gravada, filme, etc., na condição de que a mensagem deveria chegar até a sede por qualquer 

meio que não fosse o correio tradicional, podendo ser entregue pelo próprio autor ou por 

qualquer outra pessoa. Sem cobrar taxa alguma, a RICAI garantia a entrega da mensagem por 

qualquer meio que também não fossem os correios oficiais. E se, por eventualidade a 

mensagem passar três anos sem ser entregue, ela é devolvida ao autor. A rede mantinha em 

seu arquivo uma cópia de todas as mensagens que eram enviadas e sua atuação não se 

limitava só à Holanda, se dava de qualquer país para qualquer país. Assim como os correios, 

todo o material que saía da RICAI era devidamente selado e carimbado. Todas essas 

informações estavam no documento escrito por Ulisses Carrión, diretor geral da rede. 

Nos primeiros tempos da arte/tecnologia no Brasil – e estamos falando exatamente do 

entorno dos anos 60, data de surgimento da Arte Postal no país, segundo as pesquisas de 



45 
 

Walter Zanini (1997) – o sistema no qual a arte estava envolvida encontrava-se num cenário 

onde a crise dos suportes e a ruptura com a concepção tradicional de arte estavam cada vez 

mais evidentes. 

Os autores remontavam as naturezas-mortas com o auxílio de bilhetes, 
carretéis, pontas de cigarro, aos quais se associavam elementos pictóricos. 
(...) O menor fragmento autêntico da vida diária mais que a pintura.” 
(BENJAMIN, 1994, p.128). 

 

A difusão de novos materiais e técnicas industriais – em muito provocada pela crise de 

uma cultura urbana extremamente valorizada e especulada – pode ser percebida na transição 

dos anos 60 para 70, se popularizando em mostras e salões como a IX Bienal de São Paulo, 

com a seção “Arte/Tecnologia” (1969), o Salão Nacional de Arte Moderna e a Bienal da 

Bahia. Os artistas que participavam dessas mostras utilizavam recursos hidráulicos, estruturas 

de luz, ampliando ainda mais as possibilidades interativas do público, aguçando de maneiras 

distintas os sentidos do espectador. 

 
Enquanto isso, a abertura para a tecnologia eletrônica na arte inaugurava-se 
no Brasil por iniciativa de Waldemar Cordeiro em 1968. Nesse ano, 
associado ao físico e engenheiro Giorgio Moscati, ele realizou seus 
primeiros trabalhos de “computer art”. Vindo da arte concreta, em que 
justamente situava “antecedentes metodológicos” de seu convívio com a 
nova máquina, era, àquela altura, figura única em nosso horizonte. (ZANINI 
in DOMINGUES, 1997, p.234). 

 
 Instalações, happenings e intervenções faziam parte das experimentações de suportes, 

quebrando com o monopólio das práticas artesanais habituais e a participação da comunicação 

no fazer artístico, cada vez mais forte, por meio de ações múltiplos suportes e canais: 

simpósios, publicações, leitura de textos, fotos, happenings, circuito fechado de rádio, 

sonoridades (utilização da obra musical para interagir no ambiente), trabalhos de land art, e 

arte povera, com uso de materiais efêmeros ou perecíveis, presença de animais vivos, plantas 

e etc. (ZANINI, 1997). 

 A participação dos artistas nos novos meios de comunicação de massa, como, por 

exemplo, a máquina de Xerox, técnicas de impressão como serigrafias, offset15, as mídias 

postais, gráficos, fotografias, apareciam agora nos salões e bienais, como no caso da mostra 

internacional “Prospectiva 74”, no MAC-USP. Antes disso, a XII Bienal de Arte de São 

Paulo, em 1973, reservava uma seção intitulada “Arte e Comunicação”, onde artistas 

                                                            
15 Processo de impressão no qual imagens são gravadas em uma chapa metálica e através de um cilindro de 
borracha é passada para o papel. 
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estrangeiros e brasileiros exploravam, modificavam e distorciam a linguagem intrínseca da 

mídia. 

Percebemos, portanto, que a abordagem de temas entre arte e comunicação que estavam 

em ebulição em meio aos artistas e experiências com tecnologia e, mais do que nunca, o 

conceito de intermídia de Higgins (1984) se fazia compreensível. A mistura entre arte e 

público incitava os artistas a extrapolar os esquemas tradicionais do sistema de arte e o 

conceito de colagem toma proporções norteadoras das obras a partir de então. 

Em contrapartida, Ostrower (2004) constrói um pensamento crítico diante da trajetória da 

arte, induzir a constituir uma visão do fragmentário, do virtual. 

 
Sobressai uma atitude agressiva, destruidora diante da matéria artística, de 
aniquilamento (...) ora na busca de tessituras oriundas de um processo de 
decomposição física, decomposição esta, provocada pelo próprio artista – 
queimando a tela, retalhando, furando, despedaçando-a de mil maneiras, 
tanto assim que é difícil imaginar essas obras sobrevivendo, fisicamente, aos 
próximos vinte anos – ora na sumária negação da existência da matéria e dos 
compromissos com ela (Ibid., p.351). 

 
Pesquisas em novas tecnologias e novas mídias puderam ganhar cada vez mais valor a 

partir da Arte Postal, considerada como o primeiro movimento da história da arte a valorizar a 

comunicação transnacional. Foi a primeira modalidade de evento a tratar como arte a 

comunicação em rede e em grande escala, mas as diferenças que existem entre as primeiras 

experiências com Arte Postal e a posterior arte telemática são a intermediação da eletrônica e 

as conseqüências advindas da adesão a essa tecnologia: alta velocidade de comunicação a 

distâncias planetárias, procedimentos instantâneos de comunicação, utilização de suportes 

imateriais, além do surgimento de questões novas para a arte, como o tempo real, a 

interatividade, a dissolução da autoria e etc. Buscaremos aprofundar essas questões mais à 

frente.  

Como podemos ver, a Arte Postal participou diretamente das pesquisas tecnológicas e 

evoluções científicas e isso trouxe não só benefícios para a própria arte, que, posteriormente, 

contou com as novas mídias e que gerou, por sua vez, outras reflexões a respeito da 

reprodutibilidade dessas obras, sua absorção e desenvolvimento do mercado de arte, como 

também para a comunicação mundial, que a cada dia propõe novas alternativas para a 

interação interpessoal. 

Inseridos no que foi estímulo inicial de todo esse progresso tecnológico, os artistas da 

Arte Postal aderiam para si todas as novas mídias que iam brotando na comunicação e as 
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implementavam em suas obras, sempre buscando inovação. Todas as evoluções como o fax, 

as máquinas de xerox, o e-mail, serviram como via e inspiração para o crescimento deste 

intenso movimento.  

 
A ampla integração dos artistas com os novos meios de comunicação de 
massa – xerox, serigrafias, offset, postais, gráficos, fotografias, diapositivos 
etc. – definiram-se, sobretudo quando das mostras internacionais 
“Prospectivas 74” e “Poéticas Visuais” (1977), no MAC-USP, fruto de um 
trabalho que realizamos em colaboração com Julio Plaza (...) (ZANINI, 
1997, p.236). 
 

Então, os novos meios de produção, por sua vez, destacam a importância do substrato 

material dos signos: a reprodução gráfica, o livro, o disco, o videotape, o filme e diversos 

outros suportes. O mundo da informação está inteiramente a dispor do artista postal que 

interage dentro dele, criando e recriando-o, traduzindo e manipulando o conhecimento através 

desses meios. 

Os envelopes, os postais, os telegramas, selos, cartas, trabalhos executados com colagens, 

desenhos, ideias, textos, carimbos, etc., eram enviados ao receptor e este também deveria 

enviá-lo a outros e quando finalmente, mas não necessariamente o trabalho retornaria para o 

transmissor. Utilizavam os mais variados elementos tais como acrílico, cartões rugosos, 

madeiras, pedaços de plásticos, etc., como matéria prima para a obra. Os artistas adotavam 

algumas técnicas para a confecção das suas obras e essas técnicas também eram reinventadas 

nas mãos desses gênios inquietos.  

Técnica e suporte se confundiam dando origem a objetos cheios de beleza e conteúdos 

que entre um elemento e outro denunciavam, contestavam, brindavam, sobre os mais diversos 

assuntos. Com liberdade falavam da luta dos povos, da ajuda para a liberdade da mente e do 

corpo. Com humor faziam sátiras à política, além de utilizar a palavra escrita como a poesia e 

a literatura. Os fanzines são frequentemente relacionados com a Arte Postal, por tratar 

também de uma inovação que serve à comunicação e funciona num mercado paralelo ao 

oficial. 

 

1.3.2 O Manifesto e as convocatórias 

O artista postal cearense Pedro Lyra escreveu em 1970 o manifesto do poema postal - um 

tipo de arte literária proveniente da Arte Postal - o qual foi inteiramente baseado nas práticas 

do movimento e seu conteúdo quase que completo pode perfeitamente se aplicar a ela.  Foi 

publicado originalmente em folheto de 16 páginas, tamanho postal, pela imprensa da 
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Universidade Federal do Ceará e reproduzido na edição do Jornal de Letras. Esse manifesto 

foi traduzido para o espanhol por Clemente Padín e publicado no jornal El Popular em 

Montevidéu, em 7 de agosto de 1970.  

Ele relaciona cinco objetivos que são: vivacidade (desenterrar o poema do livro) - este 

levanta a inquietação dos artistas ao verem suas obras amarradas e presas às galerias e salões 

– consumo (utilização continuada do poema adquirido) – o postal recebido e repassado para 

tantos quanto seja possível – popularização (encurtamento da via de acesso ao poema) – o 

poema é recebido em casa ou facilmente encontrado num corredor de universidade, por 

exemplo – integração (harmonização da arte com a realidade) – a arte inserida no meio e este 

meio agindo diretamente na obra – e compensação (remuneração condigna do trabalho 

poético). Este último seria o único objetivo que não condiz com a Arte Postal, visto que esta 

estabelece críticas ao capitalismo e age de forma inteiramente livre e gratuita. 

No manifesto, o autor também estabelece “oito teses do poema postal”, através das quais 

vai analisando a relação do poema com o público, com o próprio poeta. Essas teses, todas 

elas, também podem ser reconhecidas na Arte Postal. Citarei a sétima tese cujo título é “a 

poesia ainda não conseguiu a abertura necessária”: 

 
O poema postal, que abre a poesia para um público mais vasto, não consiste 
simplesmente em retirar o poema do livro e colocá-lo no postal, não: que 
isso implica na aceitação da ideia do desgaste da poesia, e quem se 
desgastou foi o poema-livro, não o poema-vida. Usar o postal para um 
poema qualquer aponta uma solução, mas uma solução de desespero. É: não 
chega a ser nem mesmo uma proposta. (LYRA, 1986, p.340). 
 

A participação nos circuitos da Arte Postal, além de uma atitude voluntária, pode se dar 

também pelas chamadas convocatórias. Essas funcionam como um tema lançado entre os 

artistas e não-artistas para que mandem seus postais com conteúdo referente a um tema 

específico. Os postais enviados a partir de um convocatória têm, geralmente, um fim especial. 

Como parte da proposta desse trabalho de pesquisa, foi lançada uma convocatória com o tema 

Gênese. Esse tema foi pensado a fim de propor uma reflexão sobre o momento de germinação 

e desenvolvimento de algo.  
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Figura 6: Frente e verso do postal enviado pelo artista uruguaio Clemente Padín, 2009. 

 

A divulgação das convocatórias se dá de várias formas. Uma delas é o envio pelo correio 

de uma carta, ou qualquer outra forma, inclusive um postal, contendo as informações como 

endereço, prazo de envio e o tema que esses trabalhos devem seguir. Hoje, contamos com a 

internet16 que também possibilita a troca de informações. No caso da convocatória Gênese, foi 

enviada através da lista de e-mails de artistas postais e pesquisadores sobre o tema, além de 

cartas enviadas a alguns artistas que não estão dentro da lista.  

A figura 7 mostra a convocatória que o artista Daniel Santiago recebeu para participar da 

exposição “The world message now (international mail art show)”  que aconteceu em maio de 

1981. A convocatória apresenta o seguinte texto: 

 
The world message now  
(international mail art show) 
Fukuoka Cultural Center 
5.12….5.17.1981 
Send to art stage 
Tenjin pine crest #314 
2-3-10 tenjin schuo-ku 
Fukuoka 810 
Japan 
Deadline 5-6-1981 
No return 
All messages will became permanent collection in Fukuoka Cultural 
Center  
Please extend this invitation to your friends 
 

                                                            
16 Sobre o advento da internet no movimento, trataremos de maneira exclusiva em outra parte do trabalho. 
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Figura 7: Daniel Santiago, International Mail Art Show, 1981. Postal 

 

Em outras convocatórias as obras podem ser expostas em algum evento como, por 

exemplo, a convocatória Água que teria os trabalhos dos artistas expostos num congresso de 

preservação da água, diferente de outras convocatórias que expõem seus trabalhos em sites 

especializados em Arte Postal. Muitos artistas preferem desenvolver seus trabalhos a partir 

dessas propostas, dessas convocatórias, outros, porém, não concordam com esse método, 

atribuindo-o a uma igualdade de obras, em detrimento da originalidade e personalidade da 

arte. 

Dessa forma, é inviável mapear os artistas que fizeram parte dessa rede postal. Visto que, 

qualquer um poderia ter acesso às convocatórias usando qualquer linguagem, qualquer 

suporte, participar de determinada proposta. Esse tipo de processo reforça a crise da autoria, 

levantada desde o início do século XX. A figura de um único autor isolado dilui-se com 

freqüência diante dessas interações comunicacionais entre obra e público que interferem no 

lugar ocupado pelo autor. 

Barthes (2004) fala do papel do autor dentro da sociedade moderna comprometido 

intensamente com a sua obra. O autor, diz ele, é uma personagem moderna, produzida sem 

dúvida pela nossa sociedade, ao passo em que ela descobriu o prestígio pessoal do indivíduo 

ou, como se diz mais nobremente, da pessoa humana. Daí a imagem da literatura, bem como 
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da arte como um todo ser tendenciosamente ligada ao seu autor, considerando sua 

personalidade, história, gosto, etc. 

Como bem diz Barthes, o tempo já não é o mesmo, portanto, a relação do autor com sua 

obra também não. Na Arte Postal pode-se dizer que a obra nasce junto com o autor. Existem 

sim os artistas que, bem antes das propostas do movimento se solidificarem, já faziam e 

experimentavam outras formas de fazer arte, mas existem os artistas que, por algum motivo, 

recebem uma convocatória e, então, participam. Relacionando com o texto de Barthes, esses 

poderiam se equiparar aos escritores modernos (categoria distinta dos autores) que nascem 

com sua obra, numa contemporaneidade que extrapola a inspiração do fazer artístico e nasce 

praticamente de circunstâncias e domínio de técnicas variadas, levados por um gesto de 

inscrição, que desconsidera as origens além da linguagem. 

O domínio da técnica estando aliado às propostas de uma tendência parece ser suficiente 

para garantir à obra uma qualidade inquestionável, dando a ela o direito de figurar a galeria 

oficial do universo da arte. Porém, ao contrário disso, a Arte Postal não se valia de técnicas 

específicas, ou suportes fechados, como já descrevemos. Nem ao menos é possível identificar 

uma única tendência ou estilo dentro de seus trabalhos. O que se tem é mais uma profusão de 

trabalhos que, juntos e isoladamente, propõem um novo esquema de autoria visando a ação. A 

questão é, o autor não mais relata, ou, simplesmente informa, e também não se faz apenas 

como espectador de sua própria obra, e sim, um participante ativo. 

Nas questões levantadas por Benjamin (1994) a respeito do papel do autor como 

produtor, obtem-se a afirmação de que em outros contextos sociais e políticos, 

 
na medida em que essa dimensão ganha em extensão o que perde em 
profundidade, a distinção convencional entre o autor e o público, que a 
imprensa burguesa preserva artificialmente, começa a desaparecer na 
imprensa soviética. Nela o autor está sempre pronto, igualmente, a escrever, 
descrever e prescrever. (Ibid., p.124). 

  
 A presença do público-autor transforma a própria condição da obra, fazendo do 

ambiente de conflito um estado de constante produção de arte. 

1.3.3 XVI Bienal de São Paulo 

A proposta era mudar. Assim, como a gente acorda de manhã com vontade de trocar 

todos os móveis de lugar. Trazer uma nova ordem para a estrutura vigente. Foi como a Bienal 

Internacional de São Paulo chegou aos seus 30 anos muito bem vividos. Sob a direção do 

crítico Walter Zanini, a 16ª edição deixou para trás definitivamente a montagem geográfica 
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que há tempos norteava a organização das exposições e passou a desafiar o tradicional 

adotando a analogia de linguagem. 

A Bienal vinha sendo rejeitada por muitos artistas que recebiam o convite para participar 

dela. É que esses mesmos artistas, por muitos anos, pediam a reestruturação da mostra. 

Depois que souberam da decisão de Zanini de reestruturar a exposição, eles ficaram bastante 

satisfeitos. Artistas como Mira Schendel acreditavam que a analogia de linguagem e a 

valorização das tendências escondiam o caráter de salão que era inerente à Bienal e dava-lhe 

características contemporâneas. Ivens Machado completou dizendo que “com essa nova 

organização, a Bienal abre possibilidades mais amplas de abordagem. Foi uma atitude 

positiva, somada ao fato de ainda terem sido eliminados todos os prêmios” (apud 

AMARANTE, 1989). Esta afirmação do artista é um exemplo de como a reformulação foi 

chocante para a população como um todo. Alguns críticos de arte também compartilhavam da 

comemoração desta mudança. Amarante (1989) nos conta ainda que o francês Pierre Restany, 

ainda em estado de entusiasmo, declarou que a montagem daquela Bienal deveria servir de 

modelo para todas as bienais, como a de Veneza, Paris e Tóquio. Contudo, as divergências de 

opinião não deixaram de existir. Alguns artistas colocavam como apenas uma nova 

nomenclatura para uma junção de várias obras.  

Esta edição da bienal não foi importante simplesmente pelo fato de ter subvertido a 

ordem das coisas, mas pelo fato de que, como conseqüência dessa subversão, trouxe de volta 

ao Brasil e à exposição artistas estrangeiros e brasileiros de contribuição artística relevantes e 

que estavam se recusando, já havia 12 anos, de enviarem seus trabalhos.  Alguns até diziam 

que a Bienal havia readquirido seu respeito perdido. 

A fim de melhor organizar as mais de mil obras de Arte Postal recebidas, o curador 

Walter Zanini dividiu a exposição em núcleos. Na sala reservada especialmente para os 

trabalhos de Arte Postal, era possível encontrar artistas de várias procedências. Isso reforçava 

o objetivo principal de se ordenar os aspectos mais significativos da produção contemporânea. 

A partir do Núcleo I da Bienal, desdobravam-se dois vetores e um espaço especial. O primeiro 

vetor estava focado para a produção artística com xerox, performances, livros de artistas, 

vídeo-arte e instalações. O segundo vetor foi destinado para o agrupamento de obras que 

revelavam novas maneiras de trabalhar meios tradicionais de expressão.  

Aracy Amaral questiona a validade da participação das obras de Arte Postal dentro da 

Bienal, e levanta o problema da institucionalização de uma linguagem originalmente 
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alternativa, visto que seu canal de comunicação se processa em circuito paralelo ao mercado 

ou instituições oficiais. 

 
Arte Postal é a campainha tocar, um envelope ser entregue, sua abertura e 
leitura ocorrer na intimidade do receptor, assim como o preparo da resposta, 
ou a incorporação na mensagem recebida de dados fornecidos pelo mesmo 
receptor, que se torna também agente, com a devolução da mensagem pelo 
correio. Poder ser artística ou não, porém é certo ser essa uma forma criativa 
de comunicação (...) (AMARAL, 1983, p. 395). 
 

Por outro lado, a exclusividade de uma sala voltada para a exposição dos trabalhos de 

Arte Postal dentro da Bienal foi essencial para a sua relevância dentro do cenário artístico. Por 

volta de quinhentos artistas localizados no mundo inteiro aceitaram o convite para 

participarem da exposição. 

 
Atividade de clara mobilização internacional, marcada pelo quantitativismo, 
com a dinâmica de seus gestos-signos e mais raramente com seus objetos-
signos, a Arte Postal espraiou-se num espectro extremamente vasto de 
conteúdos, utilizando todo e qualquer veículo de comunicação disponível na 
sociedade de consumo. Se esse conglomerado anárquico de mensagens 
irreverentes transtorna, é porque a civilização está transtornada. (ZANINI, 
1981, p.7). 

 
A comissão internacional da Bienal era integrada pelos críticos Bruno Mantura (Itália), 

Donald Gooddall (EUA), Helen Escobedo (México), Milan Ivelic (Chile), Toshiaki Minemura 

(Japão) e o curador Walter Zanini. O comitê decidiu trabalhar com os dois vetores, a fim de 

que pudesse haver distinções operativas que realçassem a pluralidade das pesquisas que 

constantemente se desenvolviam. 

Também se destacou na Bienal outra forma nova de fazer artístico, ainda não muito 

valorizada até aquele momento, que era a vídeo-arte. Acreditava-se que numa exposição 

como a Bienal que estava cheia de obras um tanto quanto herméticas, entrar numa “sala com 

um televisor ligado era como encontrar um oásis, um referencial familiar.” (AMARANTE, 

1989, p.283). 

A suspeita se confirmou e a sala de vídeo da 16ª Bienal sempre estava movimentada e 

gerando reações inesperadas como a de um garoto de 11 anos que depois de observar por 

alguns minutos a mesma imagem na tela, aborrecido, virou-se e perguntou para a mãe: “Dá 

pra mudar de canal?”. O comportamento do garoto gerou um momento de descontração aos 

presentes que, logo em seguida, riram da colocação ingênua da criança. Os mais velhos não 

perguntavam se poderiam mudar o canal, mas quando não gostavam, simplesmente saiam da 

sala. Mais uma cena alegórica aconteceu em outra sala quando um televisor que deveria estar 
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exibindo um vídeo conceitual de um artista renomado estava transmitindo em circuito normal 

o programa Os Trapalhões. Grande parte do público esticava o pescoço para acompanhar a 

transmissão do humor dos comediantes.  

A vídeo-arte, em parceria com a Arte Postal, apresentou muitas propostas que desafiaram 

a atenção e as expectativas do público em geral. Levantou questionamentos e uma discussão a 

respeito de funcionarem como um exorcismo à mídia. A arte do século XX proporcionou 

muito essa ruptura de fronteiras entre os segmentos, em busca de uma nova linguagem. 

Assim como era sua proposta, o núcleo I englobou o que havia de mais inquietante e atual 

em todo o conjunto exposto na 16ª Bienal. Sob a coordenação de Júlio Plaza, a sala especial 

reuniu uma enorme profusão de trabalhos, de ideias, de protestos e declarações todas juntas, 

complementando-se. Isso deixou o público, um pouco desabituado com essa experiência, 

confuso e sem poder apreciar com tranqüilidade.  

No momento em que a XVI Bienal de São Paulo aconteceu, em 1981, a Arte Postal se 

encontrava em bastante evidência, como um fenômeno que desmaterializou a arte e que, 

consequentemente, se tornou um dos maiores vetores do Núcleo I da mostra. Com a inclusão 

deste projeto na Bienal, sem uma maior preocupação com a informação seletiva, visava-se 

essencialmente levar ao público “o estado da arte” desse fazer artístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     * * * 
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2 O ARTISTA E SEU TEMPO 

 
 “What can be more exciting than waiting for the next 

Lion to arrive?”   

Dick Higgins 

 

“Sem forma revolucionária não há arte 

revolucionária.” 

Maiakóvski 

 

Giulio Carlo Argan, em seu livro Arte Moderna (2004), reflete sobre a arte estar ligada 

à cultura prático-operacional das classes trabalhadoras. Assim ele comenta a relação entre 

uma arte engajada e uma arte de evasão, comum a um momento da história da arte. Tomando 

como arte engajada aquela que acontece a partir das referências interiores e extrapolando para 

o exterior, a Arte Postal surge como expressão, um movimento que nasce de dentro das 

correntes para fora. 

Nesse contexto, muitos artistas iniciaram suas atividades na arte a partir da proposta da 

Arte Postal. A acessibilidade aos materiais e certa permissividade quanto aos estilos, abriu as 

oportunidades de participação. No entanto, percebemos a partir da observação de algumas 

obras, que as motivações se diversificam. As imagens que se seguem, são exemplos de 

trabalhos de Arte Postal de artistas diferentes e cada um traz sua proposta para um mesmo 

tema. No primeiro, de Fox, a moça de óculos mostra a língua com um “colar” feito de 

colagens compondo a palavra “mail art”, o que era extremamente comum em trabalhos de 

Arte Postal, a sua identificação através do uso de alguma denominação do movimento, 

fazendo sempre referência a uma arte irreverente. O segundo trabalho, o de Côté, usa carimbo 

e também colagem, aplicação de um band-aid, um objeto do cotidiano. Na imagem de Padín, 

com o uso majoritariamente de carimbos, técnica característica do artista, a obra faz referência 

a um uniforme de soldado, nos transportando para um cenário de conflito, evidenciado pelo 

uso das cores vermelho e preto. O personagem situado no meio do postal, com braços abertos 

faz relação ao alvo, ele é o alvo, o indivíduo é o alvo, seja qual for o papel dele nessas 

circunstâncias. A expressão “ERROR” em caixa alta, com tipografia forte e expressiva, 

colocada na base do postal, demonstra a negação do artista à situação de guerra, de conflito, 

vivida no período de repressão. As obras de Clemente Padín sempre reforçam essa crítica 

política compartilhada por artistas do circuito postal.  
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Figura 8: Michael Fox, Card-3, 2005. Postal                                                                                                          
Figura 9: R.F. Côté, Clean, 2005. Postal                                                                                                                
Figura 10: Clemente Padín, ERROR, 2005. Postal. 
 

Os artistas acreditavam no desenvolvimento de sua comunidade ou sociedade através 

da criatividade, humanidade, inteligência e responsabilidade pessoal, ideias que eram 

compartilhadas entre os que viveram os anos 60, quando o movimento ainda estava em 

processo de criação e o sistema postal internacional começava a desenvolver uma relação 

interpessoal entre artista e sociedade através de uma nova via estabelecida por essa rede de 

comunicação. 

A organização e institucionalização do sistema dos correios, o rápido acesso e a 

popularização desse serviço em todo o mundo foram grandes colaboradores para a criação e 

crescimento da Arte Postal. Sabe-se que o sistema de correios e telégrafos foi inicialmente 

implantado como uma possibilidade de envio de correspondência privada dentro do território 

europeu, no século 15. O primeiro cartão-postal foi criado por decreto pelo diretor dos 

Correios Autríacos, o Barão Adolfo Maly, em 1869, podendo ser utilizado com franquia 

reduzida, mas só em 1892 é que os cartões-postais passaram a ser produzidos no formato mais 

popular, em torno de 10cmx15cm. As imagens dos postais do século XIX eram paisagens, 

parentes, amigos, artistas, sátiras, políticas, humorísticas, eróticas e tudo o mais que fazia 

parte do cenário da época. 

Alguns artistas plásticos, no fim do século XIX, enviaram correspondências para 

parentes, amigos, críticos e marchands que prenunciavam a prática da Arte Postal. É também 

nessa perspectiva que se dá a contribuição de movimentos artísticos na Arte Postal, como o 
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futurismo, surrealismo, dadaísmo, artistas pop, neodadaísmo, neo-realismo e a arte conceitual, 

com uma produção esporádica e sem as atuais características que identificam a rede. 

De qualquer forma, há que se considerar a habilidade desse movimento – que por 

vezes era considerado um fenômeno – em fazer uso de toda essa engrenagem e alcançar uma 

comunidade internacional com um enorme poder de conexão. Para alguns, era uma 

ferramenta de provocação em duas vias. Provocava-se os governos, que de maneira autoritária 

tentavam calar os meios de expressão, e provocava-se a sociedade exposta a esse cenário. Em 

virtude do posicionamento crítico de alguns participantes, o movimento de Arte Postal 

ganhou repercussão e passou a ser visto como uma forma de prática política. 

 

2.1 Arte em tempos políticos 

Os artistas do século XX, principalmente no Brasil, estavam imbuídos de um 

sentimento resistente à repressão e ditadura política instaurada, além de preocupações e 

ocupações com as situações de guerra, revoluções, ditaduras e crises econômicas e políticas 

vividas por outros países. Aracy Amaral (2006) lembra que, desde os anos 30, Tarsila do 

Amaral já estimulava a inquietação artística com a situação social na qual o artista se inseria. 

Desde então, a mobilização dos artistas se dava de forma mais contundente. Já a essa altura, 

grupos de artistas compartilhando opiniões e obras se formavam e difundiam-se pelo país. 

Durante o Regime Militar, a perseguição da classe artística e numa instância mais 

geral, a censura nos meios de comunicação, incitaram formas alternativas de expressão. Tudo 

o que ameaçava o governo dos militares e aparentemente estava contra as ações desenvolvidas 

por eles era violentamente reprimido pela polícia. Uma polícia política, como diz Gilberto 

Cotrim (1999). O modelo de desenvolvimento econômico do país era completamente 

estruturado na dependência quanto ao capital, tecnologia e interesses estrangeiros. Tanto que 

no fim da ditadura o país estava numa profunda crise social e econômica. 

Durante a ditadura militar, os artistas necessariamente tinham que se submeter a 

desenvolver obras regidas pela censura e restrição imposta pelo regime e só depois do golpe 

militar, em 1964, foi que se sentiu um ambiente de arte diferente. A atenção militar dedicava-

se especialmente às manifestações de arte mais populares, como música e o teatro e aos meios 

de comunicação. Portanto, emissoras de rádio e televisão eram constantemente monitorados 

pelos militares. Os meios de comunicação e as obras de arte igualmente sofreram a força da 

repressão, o que abriu espaço para uma espécie de união entre as produções dessas duas áreas. 

 



58 
 

Repressão, prisões, torturas, desaparecimento de membros das forças de 
resistência, violência por parte da polícia militar nessas ações passam a fazer 
parte do cotidiano das grandes cidades brasileiras. E é nesses centros onde se 
concentra a criatividade artística, particularmente das artes visuais 
(AMARAL, 2006, p.319). 
 

Além dos artistas visuais, artistas de outras linguagens como música, dança, teatro se 

pronunciavam contra o cenário político, dizendo fortemente que é proibido proibir e no 

mesmo ano, José Celso Martinez (teatrólogo), Chico Buarque (escritor e compositor) e 

Glauber Rocha (cineasta), entre outros artistas, reagiram às repressões políticas com uma arte 

engajada. 

 
No período que começa com o início da ditadura militar em 1964 – e que em 
certa medida se encerraria em 1968, ao ser decretado o AI-5 –, a música 
popular havia se tornado o veículo privilegiado de dissensão política. No 
imaginário cultural da época, correspondia à música popular, em grande 
parte, o papel de articular um ideal de nação – concebido em função de 
revalorizar suas “raízes” culturais – e de exercer a liberdade de expressão em 
clara oposição ao projeto ideológico e político dos militares. (BASUALDO, 
p.12, 2007). 

 
Era nos centros urbanos que podia se ver a realização mais efetiva das obras advindas 

desse período da história, com uma forte influência da arte pop norte-americana. Artistas 

reunidos expressavam suas angustias muitas vezes de forma anônimas para não sofrer a 

violência por parte da polícia. Ferreira Gullar, autor do manifesto neoconcreto, em 1960, 

defendia uma participação popular e militante.  

Os Atos Institucionais decretados arbitrariamente pelos militares foram minando aos 

poucos a liberdade política, econômica e social dos brasileiros, e quem se opusesse à ditadura 

era enquadrado como inimigo da pátria. Com a instauração dos Atos Institucionais, o 

presidente da República concentrava cada vez mais poderes e o poder legislativo e judiciário 

foi se enfraquecendo.  

Diante disso, as manifestações públicas contra a ditadura militar só cresciam. Nem 

mesmo a repressão policial violenta continha os estudantes que saíam às ruas em passeatas, 

operários que organizavam greves, políticos de oposição que faziam discursos contra as 

imposições do governo e padres que pregavam contra a fome do povo e a tortura contra os 

presos políticos. 

Toda essa exposição estimulou ainda mais o governo a decretar o Ato Institucional nº 

5, também conhecido como AI-5, que Cotrim considera como o mais rígido instrumento de 

força lançado pelo Regime Militar. Este ato concedia plenos poderes ao presidente para 
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perseguir e reprimir as oposições, podendo inclusive suspender a garantia do Habeas-

corpus17. 

 
 O AI-5 levou à imposição da censura mais dura até então conhecida no 
Brasil, e forçou ao exílio muitos líderes políticos, intelectuais e artistas, 
incluindo alguns diretores independentes. O aparecimento de movimentos 
armados em oposição ao regime levou, por sua vez, à institucionalização da 
tortura e a uma campanha nacional dos militares contra a subversão 
(JOHNSON, 2008, p.107). 
 

A década de 60 ficou marcada pelo intenso espírito de contestação político-cultural, 

principalmente entre os jovens, que “inconformados com a família, o governo e as injustiças 

sociais, disseram não ao sistema estabelecido e tentaram criar um estilo de vida alternativo” 

(COTRIM, p. 477, 1999). Artistas, estudantes, hippies, negros, homossexuais, feministas e 

esquerdistas saíram às ruas em todo mundo para reivindicar mudanças. Nessa época, Brasília, 

a capital supermoderna, cidade-modelo, estava com sua teia de esperanças minada e 

transformava-se no centro de comando de uma ditadura militar opressiva. 

O estabelecimento do AI5 cerceia as atividades artísticas de maneira mais acirrada. 

Tanto que, quando o artista Antonio Manuel apresenta uma denúncia da violência policial, em 

sua participação na Bienal dos Jovens, em Paris, imediatamente é cancelado o envio de outras 

representações brasileiras, não apenas nessa mostra, mas em tantas outras exposições e salões 

que aconteciam no período. Por outro lado, com a proibição da mostra dos artistas 

selecionados para a VI Bienal de Paris, a ABCA (Associação Brasileira de Críticos de Arte) 

elabora um protesto a ser vivenciado inclusive dentro do país.  

A partir de então, uma série de boicotes e manifestos aconteceram por parte dos 

artistas, a ponto de a X Bienal de Arte de São Paulo, em 1969, provocar também uma 

manifestação contra a censura e contra a situação de repressão sofrida tanto no Brasil como no 

exterior. O boicote à bienal é um fato: muitos artistas brasileiros e estrangeiros negaram a 

participação no evento em São Paulo (AMARAL, 2006). Sobre manifestos, Hélio Oiticica 

elaborou o “Esquema geral da Nova Objetividade” 18, no qual propunha características para o 

que chamava de estado típico da arte brasileira de vanguarda. As propostas eram:  

                                                            
17 Instituto jurídico que resguarda a liberdade de locomoção da pessoa. Deve ser concedido sempre que alguém 
sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou 
abuso de poder. Habeas-corpus é expressão latina que significa, literalmente: “para que tenha corpo”  
(COTRIM, p. 476, 1999). 
18 Documento formulado em forma de manifesto. Sua primeira publicação foi no catálogo da mostra homônima.  
A “Nova Objetividade” não era considerada como um movimento dogmático ou esteticista como o cubismo, por 
exemplo, que vai se constituindo a partir de uma “unidade de pensamento”. A falta de unidade de pensamento é 
uma característica importante sendo essa a unidade do conceito da “Nova Objetividade”: uma constatação geral 
dessas tendências múltiplas agrupadas em tendências gerais. Os tópicos vão delineando uma arte 
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1. Vontade construtiva geral;  
2. Tendência para o objeto ao ser negado e superado o quadro de cavalete;  
3.  Participação do espectador (corporal, tátil, visual, semântica etc.);  
4. Abordagem e tomada de posição em relação a problemas políticos, sociais 
e éticos; 
5. Tendência para proposições coletivas e conseqüente abolição dos “ismos” 
característicos da primeira metade do século na arte de hoje (tendência esta 
que pode ser englobada no conceito de “arte pós-moderna” de Mário 
Pedrosa);  
6. Ressurgimento e novas formulações do conceito de antiarte. (in 
BASUALDO, p.221, 2007). 

 
 Outros manifestos também foram criados, como: o Manifesto do Teatro Oficina, de 

José Celso, Manifesto Antropofágico, de Oswald de Andrade, Plano-Piloto para Poesia 

Concreta, por Augusto de Campos, Haroldo de Campos e Décio Pignatari e o Manifesto 

Música Nova do qual Rogério e Régis Duprat fizeram parte.  

Assim, com os boicotes em proporções internacionais, listas de adesões eram 

compartilhadas pelo correio como uma forma de rápida comunicação com artistas de lugares 

diferentes. A Arte Postal propõe então uma solução barata para o envio de mensagens 

subversivas, em resistência àquela falta de liberdade de expressão agravada pela crise 

econômica. George Maciunas escreve em 1963 o manifesto Fluxus (figura 11) que deixou 

traços significativos na formação do perfil de desenvolvimento da Arte Postal.  

                                                                                                                                                                                          
“desmaterializada” e “o público, que Hélio Oiticica chama de participador, é o motor da obra e assume com sua 
negação à passividade uma posição crítica na dimensão ética e política.” (FREIRE, p.21, 2006).  
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Figura 11: George Maciunas, FLUXUS, 1963. Manifesto. 

 

 Cildo Meireles participou ativamente, podendo ser considerado como um dos 

principais artistas que produziu trabalhos no período militar. Obras como a série Inserções em 

circuitos ideológicos exemplificam com clareza as atitudes de guerrilha adotadas pelos 

artistas em função de protesto. No "Projeto coca-cola” (figura 11), o artista aplicava adesivos 

com um texto em relação ao momento social e político vivido e depois devolvia ao circuito 

comercial. Dessa forma, a obra era anônima e poderia ser atribuída a qualquer pessoa. Já no 

“Projeto cédula” (figura 12), da mesma série, Cildo usa outro tipo de material, o carimbo, para 

dizer “Yankees go home”.  
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Figura 12: Cildo Meireles, Inserções em circuitos ideológicos: projeto coca-cola, 1970 

 
Figura 13: Cildo Meireles, Inserções em circuitos ideológicos: projeto cédula, 1970 

 
Essa agitação política fez com que muitos trabalhadores da área da cultura, que Carlos 

Basualdo chama de “trabalhadores culturais”, afastassem-se da produção artística ou 

mergulhassem numa produção que passaria a circular num ambiente periférico, marginal. O 

Fluxus é um exemplo dessa tendência. Foi nesse clima libertário que a Arte Postal se 

desenvolveu no que Stewart Home (1999) chama de “assalto dos trabalhadores fluxus à 

cultura dominante”. 

Trata-se apenas de uma tentativa de traçar, em linhas gerais, a dificuldade de 
expressão ou a vibração com que um certo número de grandes artistas 
brasileiros se utilizou de meios convencionais ou alternativos, a fim de 
continuar se expressando com vivacidade num instante vital que o Brasil 
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enfrentou em sua vida política e cultural, no início da segunda metade do 
século XX (AMARAL, 2006, p. 329). 
 

Outros países estavam sofrendo processos de repressão semelhante ao brasileiro e as 

resistências políticas tinham certa identidade com a nossa. Em 1968, os Estados Unidos sentiu 

a morte de um dos líderes do movimento negro, Martin Luther King, que foi assassinado. Nos 

países da Europa, o movimento estudantil se manifestava contra a opressão do governo, a 

miséria, exploração do trabalho, corrida nuclear, etc. Ao mesmo tempo, o movimento Hippie 

defendia um retorno à vida simples, despojada, natural e a construção de uma sociedade de 

paz e amor. 

Esse período de repressão e censura exacerbou a crise de legitimidade dos 
militares, especialmente em relação ao campo intelectual/cultural, e o 
aumento da atividade na arena cultural pode ser interpretado como uma 
resposta a essa crise. Em agosto de 1973, Jarbas Passarinho, ministro da 
Educação e Cultura do General Médici, iniciou um Programa de Ação 
Cultural (...) o que constituía uma tentativa oficial para melhorar as relações 
com os círculos artísticos e intelectuais. (JOHNSON, 2008, p.107). 
 

 Muitos trabalhos que Paulo Bruscky desenvolveu têm essa temática de esquerda, 

resistente, partidária da liberdade e humanidade. O desaparecimento de intelectuais e artistas 

motivou não só Bruscky, mas outros artistas da época a se manifestarem. Em função disso, 

Bruscky criou a obra “Pelos nossos desaparecidos”, que tinha início dentro da galeria e se 

espalhava pela rua em placas de outdoor e a inserção da frase título da obra no próprio 

trabalho norteia seu entendimento e compreensão, além das cores verde, amarelo e azul, em 

referência às cores da bandeira nacional. 

 
Figura 14: Paulo Bruscky, Pelos nossos desaparecidos, Postal, 1985. 
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Foi um tempo que favoreceu a formação de diversos grupos ideológicos, como por 

exemplo os Centros Populares de Cultura (CPCs) e outros que reuniam artistas com formas 

diferentes de fazer arte. Havia teatrólogo, cineasta, artista plástico, todos a procura de uma 

reflexão efetiva e mobilizadora acerca da cultura brasileira contemporânea e sua 

implementação dentro do cenário internacional. 

O país estava passando por mudanças em virtude de todo o contexto político e social 

da época. Uma população mestiça, de uma cultura popular rica com influências indígenas, 

africanas e européias, com um governo repressivo que investia no desenvolvimento industrial 

acelerado a uma sociedade marcada por diferenças sociais e econômicas.  

De fato, a arte se encontrava numa área fronteiriça onde os limites de suas linguagens 

por diversas vezes se confundiam. Mas nesse tempo, esses limites não eram mais importantes 

que o próprio fazer artístico. A experimentação permitiu que muitos artistas divagassem e 

contribuíssem num fluxo contínuo de trocas. Eis a herança deixada, o hábito de um olhar 

“poli” que ainda gera estranhamentos, mas também se permite acrescentar significados ao que 

vê. 

 A necessidade de comunicação imediata através das mídias de massa nos leva a 

refletir sobre essa realidade dentro das artes plásticas e mais especificamente sobre a Arte 

Postal que percebe a necessidade não só da comunicação com as grandes massas, mas 

também uma transposição desses limites e recria – ou cria – uma nova forma de mídia. 

 Nesse tempo, o movimento estudantil ganhava mais força e se espalhava pelo país 

mesmo sofrendo repressão do governo. Mas, essa “mão-de-ferro” da ditadura podia ser 

sentida em todas as instâncias da sociedade brasileira: imprensa, escola, fábricas, teatro, etc. 

Os meios de comunicação – jornais, livros, discos, peças de teatro e etc. – vigiados pela 

censura, podava tudo o que desagradasse o governo. A ditadura definitivamente não admitia 

críticas e estrategicamente o governo lança em campanha a propaganda “Brasil, ame-o ou 

deixe-o.” 

 A atração de grande parte dos artistas pela marginalidade tinha relação ainda com a 

resistência ao trabalho produtivo alienante. E a complexidade do movimento tropicalista, com 

sua interdisciplinaridade resulta num esgarçar da malha da produção artística. Também nesse 

pensamento híbrido o grupo Fluxus se formou, incorporando artistas que compartilhavam do 

mesmo universo conceitual e se permitiam um entrecruzar de suas obras com as de outros 

artistas. 
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Desse modo, a retomada dos acontecimentos do período da tropicália, final dos anos 

60, não tem como finalidade tentar uma continuidade de um movimento com o outro, mas nos 

ajuda com as interpretações dentro dos contextos históricos de cada um e faz-nos estabelecer 

uma conexão, evidenciando contradições e coincidências entre eles e outros que serão 

alargados no decorrer do texto. 

 

2.2 Amplitude e articulação 

2.2.1 Influências Conceituais 

 Cristina Freire dedicou-se a mapear o trajeto da Arte Conceitual em seu livro 

homônimo, publicado em 2006. E é a partir de suas pesquisas, acrescentando outras ideias de 

autores da área da arte – principalmente os que tratam da arte moderna no século XX, como 

Argan – que propomos uma conexão com o movimento Postal e suas relações com o contexto 

social e o sujeito participador.  

 Inclusive pelas datas, Arte Conceitual e Arte Postal foram movimentos que se deram 

paralelamente, identificando-se não apenas pelas características em comum, mas também por 

artistas que facilmente transitavam entre o fazer conceitual e o postal. O limite entre ambos é 

tênue, portanto, se faz necessário buscarmos outros critérios que nos auxiliem na 

diferenciação entre essas obras. 

 Olhando para os seqüenciais movimentos artísticos que tentavam romper com as 

certezas, a Arte Conceitual aponta o problema da concepção da arte como um sistema fechado 

e a fragilidade de uma legitimação restrita e parcial. E o faz apenas com a articulação de 

ideias e conceitos. 

 
A distinção entre Arte Conceitual – como movimento notadamente 
internacional com duração definida na história da arte contemporânea – e 
conceitualismo – tendência crítica à arte objetual que abarca diferentes 
propostas, como Arte Postal, performance, instalação, land art, videoarte, 
livro de artista etc. – é muitas vezes difusa. (FREIRE, 2006, p. 8). 

 
 Bem como outras propostas dentro da arte, a Arte Conceitual se coloca na contramão 

da ideia de obra de arte que prevalece dentro dos circuitos oficiais. A arte se depara agora 

com a transitoriedade no lugar da permanência. A crise da reprodutibilidade coloca em 

cheque questões como autoria, e o processo de recepção acaba sofrendo alterações.  

 O estreitamento dos laços entre arte e vida, público e privado, dá dimensão nova aos 

assuntos antropológicos e políticos dentro do universo da arte.  
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A preponderância da ideia, a transitoriedade dos meios e a precariedade dos 
materiais utilizados, a atitude crítica frente às instituições, notadamente o 
museu, assim como formas alternativas de circulação das proposições 
artísticas, em especial durante a década de 1970, são algumas de suas 
estratégias. (FREIRE, 2006, p. 10). 

 
 O período de maior produção de Arte Conceitual coincide com o das ditaduras tanto 

nos países latino-americanos como no Leste Europeu, embora se perceba que as obras, tanto 

brasileiras quanto latino-americanas, sejam esteticamente mais envolvidas com a situação 

política. Nesse contexto, performances e instalações de caráter efêmero ganham mais 

evidência sugerindo cada vez mais o rompimento do limite entre arte e vida. As relações 

sociais e culturais do sujeito criador estão visceralmente implicadas no processo. A forma 

como o artista passa a construir suas obras a partir dessas referências é que dá corpo para esta 

pesquisa. 

 A crítica de arte via-se então num cruzamento em constante devir criativo. Arte vida 

artevidarte vida! “É tudo arte”, afirmavam uns e questionavam outros. Mas tudo estava sendo 

reinventado, inclusive o lugar dessa arte. Greenberg, crítico de arte norte-americano, insistia 

em procurar o sentido da arte dentro dela mesma. Tarefa difícil, talvez impossível, diante de 

tamanha metamorfose. Hélio Oiticica, Lygia Clark e John Cage são artistas os quais já 

citamos anteriormente e por isso pudemos perceber que, o que seus trabalhos propunham, iam 

de encontro com padrões tradicionais de uma arte que já tinha perdido sua supremacia fazia 

tempo. 

 Toda essa mudança extrapola os limites da arte e passa a confundir estudiosos de 

outros campos como o da comunicação, por exemplo. Encontramo-nos em um momento de 

interação entre os discursos dos meios, uma hibridação entre as linguagens. Priscila Arantes 

(2005) usa essa expressão a partir de um conceito de Lúcia Santaella (2005) para explicar 

sobre as interações e, portanto, as variadas experimentações no campo da arte a partir do uso 

de ferramentas tecnológicas. Elementos se unem dando origem a formas mestiças que 

rompem com a norma e atuam transversalmente em todos os meios. Esses meios já não nos 

falam apenas em uma linguagem. É preciso conhecer muito mais do que os códigos usados na 

linguagem televisiva para poder compreender certos roteiros. Os gêneros estão sendo 

reinventados a partir das tecnologias. 

 A interconexão da arte com a comunicação é antiga, mas a partir do século XX, com 

artistas utilizando o telefone, o rádio e outros meios de comunicação como meio expressivo, 

passam a figurar muito mais no meio campo entre essas duas áreas. Arantes (2005) nos conta 

de um trabalho desenvolvido por László Moholy—Nagy, “Quadros telefônicos” (1924), 
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quando o artista telefona para uma empresa de cartazes solicitando que um funcionário 

pintasse 3 quadros conforme suas especificações. A ideia de ausência do artista para que a 

obra seja realizada delineou na década de 1960 a arte conceitual. Eduardo Kac, citado por 

Arantes, afirma que  

 
Esta primeira experiência foi reconhecida pelo Museu de Arte 
Contemporânea de Chicago como precursora da arte conceitual da década de 
1960 na exposição de 1º de novembro a de 14 dezembro de 1969, intitulada 
Arte pelo Telefone. Trinta e seis artistas foram requisitados com um pedido 
para que dessem ou respondessem a um telefonema do museu instruindo e 
explicando aos funcionários o que seriam suas respectivas contribuições para 
a exposição. O museu ficou então encarregado da produção e instalação das 
obras (apud ARANTES, 2005, p. 53). 

  
E mesmo a Arte Postal não tendo sido o primeiro movimento de arte a se preocupar 

com a comunicação, foi um dos primeiros a propor os trabalhos em rede. A realização do 

trabalho era menos importante que o processo comunicativo e transnacional que se estabelecia 

a partir dele. Muitos artistas de dentro do movimento de Arte Postal, inclusive Paulo bruscky 

acreditam que esse tipo de arte seria a precursora dos trabalhos posteriores de arte telemática 

por ter se utilizado da ideia de rede muito antes da internet de popularizar. 

 

2.2.2 Entre-meios 

 O conceito de Intermedia postulado por Higgins, já em 1965 reforça a disposição para 

interações. O readymade, para ele, sugere que essa intermediação entre arte e vida e obra está 

situada no meio e não numa combinação dos meios. Ken Friedman, outro membro do Fluxus 

escreveu que  

 
Se não há fronteiras entre arte e vida, não deveria haver entre as diferentes 
formas de arte. Para fins da narrativa da história, das discussões e distinções 
é possível referir-se às diversas formas de arte separadamente, mas o sentido 
intermídia freqüentemente inclui arte oriunda de diferentes raízes, de muitas 
mídias que se multiplicam em novos híbridos. Imagine uma forma de arte 
que seja composta 10% de música, 25% de arquitetura, 12% de desenho, 
18% de ofício de sapateiro, 30% de pintura e 5% dos mais diversos cheiros. 
Como seria essa arte? (apud FREIRE, 2006, p. 16). 
 

Na fala de Friedman, quando ele propõe colocar numa mesma obra de arte pintura e 

ofício de sapateiro, é exemplo da parceria entre esses dois universos, ou seja, um estímulo 

para a íntima relação entre arte e vida, um objeto resultante da interseção de duas práticas 

diferentes. São ecos do pensamento de Intermedia de Higgins.  
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Outro participante do grupo Fluxus, o músico John Cage, introduziu procedimentos do 

acaso na arte. Cage se tornou grande influência para arte norte-americana e pensava nos 

efeitos que o acaso tinha dentro dos processos criativos na construção de uma obra. Aqui, 

casualidade e causalidade não são palavras antônimas, mas sim elementos complementares 

dentro de um mesmo processo. 

Causa e efeito. Pode-se dizer que este é um descobrimento concernente apenas ao 

artista, pertencem à intimidade da criação. Mas, e quanto aos visitantes que estão ali de 

passagem, por assim dizer? A eles não é oferecido também um estímulo para qualquer 

relação? Eles estão mesmo de passagem? Falo aqui não só de obras expostas nos cubos 

brancos, não só de performances surpresas em meio aos passantes, mas principalmente das 

obras de arte postal, que chegam até as mãos dos receptores, ora por mero acaso, ora 

intencionalmente, mas que, independente disso, gera efeitos. 

Duchamp relatava que o grande problema para a criação de um ready-made era o ato 

de escolher. “Tinha que eleger um objeto sem que este me impressionasse e sem a menor 

intervenção, dentro do possível, de qualquer ideia ou propósito de deleite estético Era 

necessário reduzir o meu gosto pessoal a zero.” (apud SALLES, p.80-81, 2008). Mas, a 

ausência de critérios afetivos nas escolhas de Duchamp entrava em contradição com outro 

projeto seu de escolha de objetos a partir do peso de uma primeira escolha. Os ready-mades 

de um mesmo período tinham o mesmo peso.  

Falamos anteriormente das imagens geradoras, expressão de Salles, que podem nos 

ajudar a pensar a respeito desse assunto. A criação precisa de estímulos para acontecer. Não 

só o estímulo do início, mas ao longo do processo outros acontecimentos vão fazendo parte do 

desenvolvimento da obra, inclusive para a finalização. Sabe-se que a tendência de todo 

processo é, em certo grau, interagir com o meio e isso vai compondo uma ampla teia de 

interações, ou campos de interações, como destacamos em outro momento. Esta teia nos 

conduz a possíveis respostas para as perguntas anteriores. Os “de passagem” de certa forma 

entram e saem dessa teia, deixando ali qualquer contribuição.  

 A questão da obra aberta, que Umberto Eco propõe, trata exatamente desses campos 

de possibilidades interpretativas. O sujeito fruidor está ligado a uma série de leituras 

variáveis. Nesse universo de possibilidades surge o conceito de informal que permeia as 

relações entre as linguagens. “O informal pictórico poderia ser visto como o elo terminal de 

uma cadeia de experiências cujo objetivo é introduzir um certo movimento no  interior da 

obra” (ECO, 2008, p.150). 
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 Cada meio de comunicação artística ter seu espaço e tempo específico e ainda uma 

relação particular com o fruidor, e portanto, as obras desenvolvidas a partir de “Intermeios”, 

ou seja, da interação entre vários meios, assim como a obra aberta, oferecem uma imagem da 

descontinuidade, que tem a ver também com a ideia de informal e que tende para um 

ambiente propício de interações. “Na dialética entre obra e abertura, o persistir da obra é 

garantia das possibilidades comunicativas e ao mesmo tempo das possibilidades de fruição 

estética” (2008, p.176). 

 O sujeito expectador sempre fez parte da obra, ele já esteve dentro dela a mais tempo 

do que se conta. Não falo apenas de retratos pintados de musas que emprestavam suas belezas 

para inspiração de pintores, mas falo principalmente de uma reconstrução da obra, a partir da 

perspectiva do público. E o que os conecta são as emoções e sensações, as fruições. “A 

percepção do mundo exterior se dá por intermédio de nossos receptáculos sensoriais e 

sensitivos, que geram sensações intensas, mas fugidias.” (SALLES, p.68, 2008).  

As experiências cotidianas tornam-se centrais nas atividades artísticas. Comer, dormir, 

andar. Os artistas do Fluxus compartilham desse estilo de atividade artística e como exemplo 

temos a “Peça de voz para soprano”, de Yoko Ono, na qual enumera ações para serem 

realizadas por terceiros: 

Grite 
1.Contra o vento 

2.Contra a parede 

3.Contra o céu 

 

 Esses trabalhos ocupam um lugar intermediário entre a ideia e sua realização, portanto, 

a participação do expectador se torna imprescindível para a concretização da obra. Assim, 

constitui-se um cenário de um conceitualismo voltado para a realidade política e social. O 

entendimento sobre a arte agora ensaia saber onde ela está e não mais o que ela é, já que o que 

se tem é uma arte desmaterializada a ser confundida com a vida cotidiana, ocupando novos e 

indiferenciáveis espaços. 

 

2.2.3 Novos Caminhos 

 O surgimento constante de novos adeptos a esse movimento se explica pela ampla 

possibilidade de experiências inauguradas no início do século, quando Duchamp introduz 

métodos que redefinem práticas artísticas, passando pela mudança de objeto para conceito. A 
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importância de seu nome não se concentra apenas no que ele fez, mas no que iniciou dentro 

da arte e encorajou ou deu fôlego para artistas que o sucederam. 

 Caminhar na contramão do fluxo é tarefa difícil quando a força se concentra em 

poucas mãos, mas a formação de grupos contribuía para a disseminação e maior aceitação de 

ideias. Divididos entre a angústia política e a necessidade de expressão, artistas se engajavam 

em grupos e movimentos que já simulavam uma enorme e potencial rede de conexões. 

Nos textos em forma de depoimentos, autobiografias, entrevistas, etc., artistas dão sua 

versão a respeito do que se via e se fazia dentro da Arte Postal e os vários nomes pelos quais o 

movimento passou a ser reconhecido denotam de uma certa forma essa discrepância e ao 

mesmo tempo uma profunda identidade entre os diversos pontos dessa enorme rede 

conectada. Uns contam que faziam apenas por divertimento, era uma forma de brincar, de sair 

da rotina, uma comunicação lúdica, finalizam. Outros já contam de suas experiências com o 

duro regime político pelo qual tiveram que passar, levando adiante sua arte. Artistas da 

América Latina, como Clemente Padín, um poeta visual uruguaio e também artista postal, têm 

intenções políticas que são imediatas e significativas. No Uruguai, ele e Jorge Carabalo 

ficaram presos de 1977 a 1982. 

 

 
Figura 15: Clemente Padín, PanPaz, 2010. Cartão Postal. 
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Figura 16: Clemente Padín, s/d. Cartão Postal. 

 

  Sempre fazendo uso de colagens e carimbos, Padín assina seus trabalhos. Com jogos 

de palavras - “pan” e “paz” - ou imagens que circulam na mídia de massa com frequencia, ele 

constrói postais de fácil entendimento. 

Por sua disposição a uma diversidade artística declarada, a Arte Postal dividia a 

opinião de críticos de arte que analisavam o movimento entre bom e ruim, desvalorizando seu 

caráter genuinamente alternativo de distribuição de arte e ideias. Artistas conhecidos e 

desconhecidos do grande público estavam lado a lado, expostos em calçadas, murais ou 

museus. 

 
Figura 17: Exposição Nacional de Arte Correio, 1986. Cartão Postal. 

 
A Exposição Nacional de Arte Correio, acontecida no Recife, reuniu artistas como 

Sérvulo Esmeraldo, Paulo Bruscky, Sílvio Hansen a outros artistas nacionais que atenderam à 

convocatória da mostra. 
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Nesse sentido, a Arte postal se estabelece como um novo meio, a transformação do 

processo de comunicação em obra de arte, ou ao menos, espaço de realização artística. 

Estabelece-se como um fenômeno do século XX, cheio de contradições e fatos 

A criação do trabalho de Arte Postal desenvolvido para ser enviado por correio estava 

condicionada a fatores como dimensões, porte, peso, natureza da mensagem, etc. As 

determinações do sistema de correios limitavam ou expandiam a criatividade do artista. O 

pernambucano Paulo Bruscky, quando percebe uma brecha nas leis que orientavam o envio 

postal (informações que ele conhecia muito bem) e nota que não há qualquer item que limite o 

tamanho do objeto de envio, se aproveita disso e confecciona um envelope de carta que 

ultrapassa muito o tamanho esperado para um envelope comum. 

 
Figura 18: Paulo Bruscky, PostAção, 1975. Ação postal, Fotografia. 

 

Talvez a proposta de Bruscky não seja exatamente rir, ou fazer rir, de um caso trágico, 

mas, certamente, o fato de evidenciar alguns defeitos no sistema de correios, por exemplo, 

incorporando isso ao seu trabalho e explorando ao máximo possível, inclusive quanto às suas 

dimensões, faz desse episódio uma caricatura do real. E, portanto causa o riso. Um riso de 

zombaria, que se volta aos próprios defeitos morais, cômicos por si mesmos. Vladimir Propp 

trabalha com a ideia de que os diferentes aspectos do riso correspondem aos diferentes tipos 

de relações humanas e numa de suas falas coloca a zombaria em primeiro lugar, ainda que não 

a tenha inserido em sua lista de categorias. O campo da sátira baseia-se no riso de zombaria. E 

para Propp, é exatamente este tipo de riso o que mais se encontra na vida.  

A partir daqui, pode-se pensar em fazer uma relação entre arte e vida, principalmente 

quando se pensa que aquele que zomba comporta-se da mesma maneira tanto na vida, quanto 

na arte. E para Bergson (2007), o riso carrega uma natureza de humilhação, ele é como uma 

“bulha social pesada”, no entanto ele apresenta um caráter ambíguo, já que não se pode dizer 
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que pertence nem à arte e nem à vida. É um momento peculiar na história da arte e pode ser 

percebida cada vez com mais força nas obras contemporâneas. E é nesse contexto que 

Bruscky e tantos outros artistas, principalmente os artistas postais, estão inseridos, 

vivenciando as influências que vinham de todos os lados, tanto da música, quanto da pintura, 

como também de grupos performáticos que se espraiavam pelo mundo.  

Poderíamos pensar em uma caricatura performática. Os termos caricatura, paródia, 

desmascaramento, de uma forma ou de outra são usados para criar o cômico por meio de um 

rebaixamento de uma figura elevada. O cômico e o grotesco compartilham do mesmo gênero 

no interior da dinâmica artística. Dentro do que Paiva e Sodré (2002) chamam de natureza 

emocional, o riso e o espanto dividem o mesmo grupo, o do grotesco. Para eles, é próprio da 

categoria estética transitar entre as diferentes formas de expressão simbólica.  

Bakhtin (2002), nesse contexto, propõe um cenário carnavalesco, o ambiente da praça, 

para que a liberdade se faça corpo e ganhe alma. Alimento, vinho, virilidade, estão presentes 

nas imagens que passam a ter sua natureza positiva subordinada ao fim negativo de 

ridicularizar, através do ponto de vista distorcido da sátira e da condenação moral (Ibid., p.54-

55). Pode-se olhar para as propostas e os trabalhos de Arte Postal dentro dessa modelagem 

carnavalesca, a partir da qual é possível entender por que o grotesco subverte as hierarquias, 

as convenções e as verdades socialmente estabelecidas levando a ser praticamente impossível 

fugir do dualismo que se formou entre cultura oficial e cultura popular. O deslocamento da 

imagem de cream cracker retirada de uma embalagem confere certa comicidade ao trabalho 

de Daniel Santiago. É uma quebra da rotina ou de uma expectativa que surpreende e 

desequilibra o expectador, conectando-o a outro universo. 
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Figura 19: Daniel Santiago, Cream Cracker, 1978. Cartão Postal. 

 

A supremacia de uma cultura tida como oficial é questionada tanto pela valorização da 

cultura popular, que antes assumia o papel de um gênero menor, como pela insistência em 

pensar a ruptura com a tradição pelo viés do grotesco, característica que acompanha muitos 

trabalhos de Bruscky.  

Poderíamos falar da transgressão simbólica da qual escreve Bourdieu, mas esta deveria 

estar associada a um neutralismo político ou a um estetismo revolucionário. A partir do 

momento em que o artista coloca em discussão disposições estéticas já firmadas e aceitas, 

ameaçando os interesses de uma classe que domina, ele mexe com a relação de distinção. Esse 

olhar inquieto implica uma ruptura com a atitude habitual em relação ao mundo que é por isso 

mesmo, uma ruptura social (Id., 2007, p.34). 

E é interessante observar o fenômeno, como sugere Bakhtin, no sentido de encarar o 

grotesco como outro estado da consciência, outra experiência de lucidez, que penetra a 

realidade das coisas, exibindo a sua convulsão, tirando-lhes os véus do encobrimento. (Sodré 

e Paiva, 2002, p.58-60). Bakhtin, na investigação do espaço, define que a praça é o lugar no 

qual o povo assume a voz que canta e onde acontece o carnaval. A praça é um espaço não 

segmentado, aberto à cotidianidade e ao teatro. A praça é uma linguagem, um tipo particular 

de comunicação. Uma linguagem na qual predominam tanto no vocabulário quanto nos 

gestos, expressões com duplicidade de sentidos, ambivalentes, que não dão vazão ao proibido, 

mas também que, ao operar como paródia, como degradação-regeneração, contribuíram para a 

instauração de uma atmosfera de liberdade.  
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A Arte Postal se mostra expandindo horizontes além de locais, fronteiras e limites 

provincianos. A praça, denotando o ambiente público, era o lugar das exposições, e estas um 

constante convite para a participação popular. Mas, no início dos anos 70 a arte postal 

apareceu em museus, galerias, centros de arte, espaços importantes do circuito artístico, e isso 

fez com que gerasse um ruído no movimento. O que poucos entendiam era que Arte Postal 

não é um movimento “anti”-nada. Mas, contempla um cenário diversificado de estilos, tipos, e 

de difícil classificação. 

 Não se trata do sistema postal, embora se utilize dele para dar continuidade ao processo. 

É como um espetáculo em constante produção esteja onde estiver. Na praça, no museu. 

Ampliar o acesso do público aos trabalhos era essencial, e se agora os estabelecimentos 

oficiais de circulação artística abriam suas portas para a exposição desses trabalhos, era uma 

conquista e sinal de que a cultura popular e cultura oficial agora compartilhavam do mesmo 

espaço. 

Não se sabe se a cultura oficial absorveu a cultura popular ou o contrário, mas em 

Bourdieu, as tomadas de posição, sejam elas objetiva ou subjetivamente estéticas constituem 

oportunidades de experimentar ou afirmar a posição ocupada no espaço social como uma 

forma de assegurar o lugar ou manter um distanciamento.  

 
A intenção de distinção aparece com o estetismo pequeno-burguês que, 
deleitando-se com todos os substitutos pobres dos objetos e das práticas 
chiques -...- define-se contra a ‘estética’ das classes populares ao rejeitar 
seus objetos de predileção (...). (Bourdieu, 2007, p.58). 

  

Então temos, não só nos trabalhos de Bruscky, mas nos de artistas como Daniel 

Santiago19, um jeito de fazer arte a partir de um humor que questiona, sobretudo, as premissas 

sisudas da própria arte. Considerando as espécies de grotesco levantadas por Sodré e Paiva, 

podemos dizer que os trabalhos de Bruscky transitam entre o chocante e principalmente o 

crítico no grotesco que se mostra atuado, com comunicação direta, vivida no cotidiano ou nos 

palcos. É provocativo, pode ser sensacionalista, mas, sobretudo, se dispõe como “um recurso 

estético para desmascarar convenções e ideais, seja rebaixando as identidades poderosas e 

pretensiosas, ou expondo de modo risível ou tragicômico os mecanismos do poder abusivo”. 

Essa é uma descrição do que Sodré e Paiva chamam de grotesco crítico, mas que emoldura e 

dá forma à trajetória artística de Paulo Bruscky que faz uso da paródia e da caricatura para a 

                                                            
19 Artista Pernambucano que formou dupla com Paulo Bruscky e dividiu autoria em diversos trabalhos. 
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obtenção de efeitos e inquietações pela surpresa e pela exposição ridícula das situações 

estabelecidas. 

 

 

Figura 20: Equipe Bruscky e Santiago, Convite AR-TE, 1977. Carta. 

 

Em 1977, no texto da “Exposição Permanente de AR......TE” da Equipe, Bruscky e 

Santiago colocam em situação cômica o “ar” e elucidam a cena do cotidiano quando divulgam 

que “ficam também em exposição os transeuntes e os convidados com ‘ar-de-besta’, ‘ar-de-

loucura’, ‘ar-de-quem-não-é-feliz’ e outros ‘ares’...” 

Clemente Padín comenta, que propondo a participação do espectador, como é feito na 

Arte Postal, por exemplo, para a realização do próprio objeto-arte, os artistas não fazem outra 

coisa senão reafirmar aquelas premissas que liberam a arte da sua condição de mercadoria, 

produto de consumo exclusivo e sujeito às leis do mercado.  

E não era exatamente a ideia do belo que Bruscky queria rebaixar. Na verdade, ele 

nem se preocupava com isso. Mas, através do rebaixamento engraçado de um tópico elevado 

ao lugar-comum discursivo, quebrar e reinventar as disposições há muito estabelecidas e 

fixadas e dessa forma fazer de todo o espaço da vida, um ambiente para a produção e criação 

de arte constante. 

O início da New York Correspondence School of Art, formada a partir da lista de 

contatos do artista Ray Johnson, introduz um aspecto mais institucional ao movimento. As 

listas de endereços cresciam e se tornavam grupos ligados por interesses em comum e a partir 
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de então, era mais fácil penetrar em circuitos fechados para uma circulação de arte exclusiva. 

Em contraponto, o crescimento intimidou alguns artistas a não divulgarem suas listas de 

contato já que muitos motivos os levavam a considerar que a Arte Postal era uma atividade 

pessoal e restrita, de caráter privado.  

 
Descentralizando parte da produção artística dos grandes centros 
internacionais de produção e veiculação da arte, a Mail Art deve sua 
manifestação em grande parte à democratização dos meios de reprodução, 
facilitadores de transmissão de mensagens de uns para outros. Se a arte 
tradicional tranformou-se no “Museu Imaginário” (Malraux), pela 
reprodução quadricrômica, a Mail Art trabalha diretamente com esses meios 
de reprodução (o que fora previsto por Walter Benjamin), introduzindo no 
contexto da arte a multimédia e intermédia, junto com as técnicas operativas, 
não mais sequenciais, mas simultâneas, sincrônicas. (PLAZA, p.8, texto 
retirado do catálogo de Arte Postal da XVI Bienal de São Paulo) 

 

A decisão de Walter Zanine e Julio Plaza em expor as mais de mil obras de Arte Postal 

recebidas para XVI Bienal de São Paulo, em 1981, ratifica uma fase de acesso aberto das 

obras de Arte Postal aos centros oficiais de circulação artística. Desde então, a participação e 

o reconhecimento dos artistas postais nesses espaços passava a ser mais frequente. Sensíveis 

aos ideais críticos do movimento quanto ao estatuto de propriedade da arte, à cultura como 

prática econômica, os artistas apostaram na informação artística como processo e não como 

acumulação. 
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2.3 Os artistas e suas redes de relações 

2.3.1 O lugar das obras 

Dentre os trabalhos que circulam entre os grupos, parte é guardada entre os emissores e 

receptores e ficam em seus arquivos pessoais para um provável reenvio. Outra parte vai para 

exposições e/ou catálogos com a finalidade de ser vista, de ampliar seu acesso pelo grande 

público. As convocatórias agem como catalisadores desses trabalhos e chegam ao 

conhecimento dos artistas de várias maneiras. Portanto, a Arte Postal é, essencialmente, uma 

arte de veículo e de apoio comunicacional interpessoal, tanto que podem ser considerados 

Arte Postal os materiais ou informações que entrem nesse fluxo com uma função 

comunicativa. 

O circuito de Arte Postal dentro do amplo sistema de arte, quando absorvido por outros 

circuitos, ainda que internacionais, gera contradições. O intenso ritmo de exposições com 

obras Arte Postal satura e faz com que a informação não seja vista de forma fragmentária, e 

sim simultaneamente. 

Criticamente, o artista postal sabe que a informação artística produzida e veiculada é 

consumida de forma diluída e efêmera nos meios de comunicação, portanto valoriza o ato do 

recebimento, o presente da informação, o momento ímpar de estímulo às impressões e 

interpretações. Nos trabalhos de alguns artistas encontramos expressões repetidas que deixam 

claro o imediatismo, instantaneidade e singularidade de cada obra. 

“Arte correio é contato, é a vida na arte”, do artista alemão Robert Rehfeldt e “Hoje, a 

arte é este comunicado”, de Paulo Bruscky, são exemplos dessas expressões, que aparecem 

nos trabalhos dos respectivos artistas através de carimbos. Essa frase de Bruscky resultou num 

texto escrito pelo próprio artista, publicado por meios alternativos, no Recife, e que trata de 

tentar caracterizar essa prática artística ainda desconhecida na época. 

Apesar do seu desconhecimento, muitas exposições foram organizadas pelos próprios 

artistas postais. A exemplo, temos a II Exposição Internacional de Arte Correio, aberta em 27 

de agosto de 1976, proibida de continuar pela “repressão cultural” quando Bruscky e Daniel 

Santiago, os organizadores da exposição, ficaram presos por três dias. “Nessa mostra, houve a 

participação de vinte e um países e três mil trabalhos”, conta Paulo Bruscky.  



79 
 

 
Figura 21: Paulo Bruscky, Performance Poema Linguístico, s/d. Cartão Postal. 

 

Na performance do Poema Linguístico, Bruscky, um gerador de “artetudo”, se 

transforma em arte e faz do polêmico fato de ter as obras de arte presas nos registros policiais 

um poema cronológico. “ter trabalhos ainda anexados ao inquérito da polícia federal é 

arteoquê?” 

Era uma década intensa para o movimento de Arte Postal. Antes mesmo dessas 

exposições do Recife, outras foram organizadas a partir de convocatórias e trabalhos de 

artistas de várias partes do mundo. Dentre as antigas e recentes estão:  

 
1. N.Y.C.S. Show Organizada por Ray Johnson, nos Estados Unidos, em 1970; 

2. Bienal of Paris, organizada po J.M. Poinsot, na França, em 1971;  

3. Image Bank Postcard Show; Fluxshoe; Fluxus West, na Inglaterra, 1971 e 1973; 

4. One Year. One Man Show, organizada por Ken Friedman, nos Estados Unidos, em 

1972;  

5. Omaha Flow Systenas, também organizada por Ken Friedman, nos Estados Unidos, 

em 1973;  

6. International Cyclopedia of Plans and Occurrences, organizada por David Det  

Hompson, nos Estados Unidos, em 1973;  

7. Artists Stamp and Stam Images, organizada por Hervé Fischer, na Suíça, em 1974;  

8. Festival de La Postal Creativa, organizada por Clemente Padín, no Uruguai, em 1974;  

9. Inc Art, organizada por Terry Ried e Nicholas Spill, na Nova Zelândia, em 1974;  
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10. New York, City Postcards Show, organizada por Fletcher Copp, nos Estados Unidos, 

entre 1975 e 1976; 

11. Last International Exposition of Mail Art, organizada por Edgard A. Vigo e Horácio 

Zabala;  

12. 1ª Exposição de Internacional de Arte Postal, organizada por Paulo Bruscky e 

Ypiranga Filho, no Brasil, em 1975;  

13. International Rubber Stamps Exhibition, organizada por Garl Loeffler, nos Estados 

Unidos, em 1976;  

14. Mail Art Show, organizada por Mike Nulty, na Inglaterra, em 1977;  

15. Mail Art Exhibition International, organizada pelo Studio Levi, na Espanha, em 

1977;  

16. Gray Matter, Mail Art Show, organizada por S. Hitchocock, nos Estados Unidos, em 

1978;  

17. Inbetween Practical Art and Image Technology, em 1982.  

 
Dentre as brasileiras, além das já citadas exposições internacionais do Recife e a XVI 

Bienal de São Paulo, em 198120, tivemos ainda no Recife, o II Festival de Inverno da 

UNICAP. Na ocasião, algumas exposições aconteceram, como a “Exposição Internacional de 

Livro de Artistas” e a “Exposição Internacional de Arte Correio”. Esse Festival aconteceu em 

1979 no espaço da Universidade Católica de Pernambuco. “Multimédia Internacional”, São 

Paulo, em 1979; “Panorâmica da Poesia Visual/Experimental/Arte Correio Italiana”, em 

Recife, em 1986; “Exposição Nacional de Arte Correio”, Recife, em 1986; “Bienal 

Internacional de Artes”, em Santa Catarina, em 1989; “Multipostais VIII”, em 1996. 

 

                                                            
20 Anexo A: Carta-Convite para a XVI Bienal de São Paulo, 1981. 
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Figura 22: UNICAP, Convite II Festival de inverno,1979. Carta. 

 
Algumas dessas exposições eram registradas e publicadas em catálogos com as obras, os 

nomes e os endereços dos artistas participantes. Os catálogos eram distribuídos entre os 

artistas, e isso contribuía para que seu grupo de contato se ampliasse. Outras publicações de 

Arte Postal foram aparecendo, como revistas, independente de exposições. São elas: OVUM, 

Ephemera, Runing Dog Press, Stamp in Praxis, Vile Intermedia, Cabaret Voltaire, OR, Super 

Vision, Soft Art Press, Euzon de Arte. Havia, ainda, boletins informativos sobre eventos e 

publicações como o INFO, editado pelo artista Klaus Groh, do International Artist 

Cooperation, na Alemanha. 

 
Além dos boletins, existem as “correntes”, nas quais você faz novos 
contatos, remetendo um trabalho de Arte Postal para o 1º nome da lista que é 
automaticamente excluído, sendo o 2º passado para o 1º nome da lista que é 
automaticamente excluído, sendo o 2º passado para o 1º, o 3º para o 2º, etc. e 
inclui seu nome em último lugar, tira cópias, geralmente em número de dez, 
e envia a outros artistas. Quando seu nome chega em 1º lugar, você começa a 
receber trabalhos de vários artistas de diversos países que você nunca havia 
conectado. (BRUSCKY, p.7-8, s/d.). 
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Uma breve, porém detalhada descrição, de mais uma atividade realizada entre os 

artistas postais. Ainda nessa ideia de encaminhamento, os livros de artista ganharam força e 

destaque dentro do movimento de Arte Postal. Seguindo uma ordem semelhante à descrita 

acima, artistas repassavam encadernações com páginas vazias para que os componentes da 

sua lista fizessem intervenções em uma página e passassem adiante para que então, outro 

pudesse também criar. 

 
Os percursos criativos, de modo geral, são guiados pelo desejo do artista e 
mantidos por intrincadas e interessantes tramas de linguagens, que têm o 
poder de abrir frestas para o modo como o pensamento criativo se 
desenvolve e para maneiras como o conhecimento artístico é construído. 
(SALLES, p. 106, 2008) 

 
A ideia de obra enquanto processo e do processo enquanto obra, discutidos por Salles, 

possibilitam uma experiência estética viabilizada também pelo desdobramento do livro de 

artista, através da fusão de linguagens e um forte apelo conceitual.  
 

 

2.3.2 Fragmentos de uma obra 

 A questão da obra em construção levanta aspectos de uma instância comunicativa 

acionada no ambiente interno da mesma. Não se trata mais de pensamentos fragmentários 

esparsos. Estes se fazem elementos de um único corpo e materializam um todo fragmentário. 

Colagens, desenhos e pinturas vão compondo o repertório imagético dos livros de artista, 

conduzindo o sujeito a uma impressão particular em cada peça.  

 O discurso sobre autoria também tem lugar dentro da perspectiva do livro de artista, já 

que, a interferência de um artista no trabalho de outro é essencial para que a obra aconteça. 

Quando a corrente é interrompida, ou seja, pára nas mãos de alguém que não dá continuidade 

ao circuito, esta não pode gozar da qualidade de uma arte circulante, como proposta 

inicialmente, e passa então a assumir um novo lugar dentro dessa atmosfera. A autoria nesses 

casos se dá enquanto corrente, na qual, a ação de um autor só se transforma em obra quando o 

outro dá continuidade a ela. 

Outros trabalhos, como num “efeito bumerangue”, passavam pelas mãos de diversas 

pessoas de países diferentes até retornar para o emissor inicial, e esse circuito, com todas as 

suas possíveis interferências, muitas vezes é premeditado pelo autor que submete sua obra 

inacabada na aventura da busca de seu fechamento. Para Bruscky, essa ideia de viagem, de 

que a obra precisa percorrer determinado caminho, faz parte da sua estrutura, é a própria obra. 
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Em 1965, Chiecko Shiomi lança uma proposta postal, na qual os receptores 

necessariamente devem responder, ou seja, o trabalho precisa ser devolvido. Os trabalhos 

respondidos dariam a forma da obra “Poesia Espacial nº1”. Logo abaixo está um fragmento da 

carta de Shiomi convocando para a participação em sua obra. 

 
Uma série de poemas espaciais: nº 121 
Escreva uma palavra ou palavras no cartão que segue junto com esta, e 
deixe-a em algum lugar. Faz-me saber qual é a palavra e o lugar para que eu 
possa fazer um plano com sua distribuição sobre um mapa do mundo, o 
qual será enviado a cada participante. (Chiecko Shiomi) 
 

 Obra em circuito é também a exposição Arte Agora I, em 1976, quando Paulo Bruscky 

e Daniel Santiago dividem, entre artistas do Brasil e de outros países, uma obra em 40 

pedaços e postam em anexo às instruções de como proceder ao receber o pedaço de obra. 

Note que esta exposição limita o número de participantes, o que é incomum nas exposições de 

Arte Postal, que pretende nenhum tipo de regulamento ou avaliação das obras.  

Os organizadores pedem para que seus receptores selem e as reenviem de volta, fora 

de envelopes, para que todas as interferências do processo sejam registradas e estejam 

presente em cada fragmento da obra. Com data limite para o reenvio, não há tempo para 

contemplações prolongadas nem experimentações. O tempo entre o recebimento e a resposta 

também está dentro do processo de constituição da obra.  

 

                                                            
21 Texto retirado da publicação alternativa Arte Correio: Hoje a arte é este comunicado. 
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Figura 23: Bruscky e Santiago, Arte Agora I, 1976. Carta. 

 

 A proposta de Bruscky e Santiago em limitar o número de participantes leva a um 

risco do não retorno. Cada fragmento é único dentro daquela obra. Quando um participante, 

por qualquer motivo, deixar de enviar de volta a peça, a continuidade se choca de frente com 

as quebras e rupturas. Mas, a ideia é que estas também são fatos que pertencem à obra. Assim, 

a própria ideia se sobrepõe à sua concretização. A obra não começa a acontecer quando os 40 

fragmentos se reúnem, mas quando eles se separam. 

 

2.3.3 Redes de Contato 

 As exposições, além de maior acessibilidade à obra, possibilitavam aos artistas 

ampliarem suas redes de contatos. E o correio, que agora servia uma rede de comunicação 

artística em constante disseminação, se transformava em aliado para a que esses contatos se 

concretizassem, conectando muitos artistas, de muitos países a um só tempo. Processo de 

comunicação artística nacional e internacional, da qual dependia do alargamento das relações 

entre os artistas, A Arte Postal transforma-se em uma rede de comunicação. 

 A aliança entre os participantes da Arte Postal acontecia a partir de uma identificação 

ideológica e empenho recíproco, buscando sempre engajar, e não apenas distrair. Paulo 

Bruscky - Pernambuco - e Robert Rehfeldt - Alemanha Oriental – tornaram-se 
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correspondentes a partir da rede de Arte Postal e ambos sofreram repressão política em suas 

obras artísticas. No Brasil a ditadura militar e na Alemanha Oriental, o regime socialista, 

avaliaram esses dois artistas como subversivos. Rehfeldt certa vez afirmou para o amigo 

Bruscky: “você foi preso por ser comunista e eu por ser burocrata”. Essa identificação e o 

desejo de discuti-la intensificou a aproximação dos dois22. 

 Sem seleção que bloqueie o acesso de obras, através de um único contato já é possível 

fazer parte da rede. O homem está no centro das experiências. Portanto, não é o objeto, a 

correspondência, que importa, mas todo o processo que envolve as pessoas na circulação do 

objeto e na discussão dos conceitos.  

 Benjamin, em seu texto “o autor como produtor” (1994), faz uma série de 

considerações que, usadas para refletir a praça postal, nos auxilia no seu entendimento 

enquanto um verdadeiro processo de comunicação. Salienta que tanto melhor será o 

“aparelho” “quanto maior for a sua capacidade de transformar em colaboradores os leitores ou 

espectadores”. No âmbito do autor ser também espectador de sua e de outras obras e mais 

ainda, do espectador transformar-se em autor, amplia a noção de rede dentro do todo que é a 

arte. 

O chamado para a participação se inicia com o postal-convite, no qual constam: data 

limite para envio, endereço, por vezes um tema que deve ser seguido, formato do trabalho - 

que pode ser livre - e a que se destina, se exposição, catálogo, etc. Abaixo seguem dois 

exemplos de convites. Um deles é o postal-convite com a convocatória destinada para compor 

essa pesquisa. Intitulada de “Gênese”, como foi mostrado no capítulo anterior, no postal 

consta data limite para de envio e principalmente que todos os trabalhos seriam incorporados 

à pesquisa. 

A convocatória Álbum de Família, por exemplo, em 1989 foi enviada pelo correio aos 

artistas da lista de endereços da artista Cândida Godoy, esses por sua vez passavam adiante a 

convocatória contribuindo para o maior alcance da proposta. Já a convocatória Gênese foi 

enviada por e-mail ao grupo de emails compartilhados de Arte Postal, na internet. 

 

                                                            
22 Episódio contado por Paulo Bruscky em diversas conversas em seu ateliê. 
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Figura 24: Cândida Godoy, Álbum de Família, 1989. Postal. 

 
Figura 25: Nila Bandeira, Gênese , 2009. Postal. 

 
É um novo espaço pelo qual o movimento está circulando e fazendo uso das 

características específicas desse meio. Trataremos sobre a rede de Arte Postal na internet em 
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tópico específico no próximo capítulo. De qualquer forma, Bruscky anuncia sobre os artistas 

postais: “Nós já éramos uma rede antes da rede”. 

 A produção e o envio do trabalho são as ações mais importantes de uma série para a 

realização de um trabalho de Arte Postal. Sem isso, por qualquer motivo que seja, a obra de 

Arte Postal não se completa, não finaliza. O recebimento, como ação também importante no 

movimento, estreita a relação que Benjamin já prenunciava em 1934, entre autor e público, 

quando tratava da imprensa russa, mas que se atualiza dentro do ponto de vista das obras de 

Arte Postal. 

 Muitas vezes entre os participantes acontecia uma espécie de solidariedade, na 

intenção de repudiar, festejar ou modificar os sistemas que regulam a vida cotidiana. A rede 

de arte postal pode desenvolver consciência e encorajar ações, portanto, pensar Arte Postal é 

pensar sobre comunicação, uma rede, um complexo de relações entrelaçadas. Desde seu 

início, artistas têm discutido o valor da comunicação e o uso da rede para disseminar ideias. 

 O controle pelo correio de todo o material que circula dentro da rede é impossível. Por 

isso, Bruscky atribui a escolha do sistema postal para o desenvolvimento do trabalho. Fazer 

uma só lista com o nome e endereço de todos os participantes é igualmente inviável, visto 

que, constantemente, há entrada e saída de artistas da rede. A multiplicidade e variedade dos 

trabalhos de Arte Postal confundem a compreensão da proposta de comunicação e como se 

desenvolvem as relações entre os trabalhos dos artistas e as contribuições para o 

conhecimento humano e o trabalho da arte.  

O pensamento político expresso nos trabalhos era uma forma direta ou indireta de 

ressignificar a arte. Um pré-requisito para essa visão é a identificação da arte como uma 

necessária, ativa e histórica conexão com a constituição da vida. A arte agora pode acontecer 

em qualquer lugar, parques, praias e, principalmente, caixas de correio, constituíam o novo 

ambiente estético. 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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3 ARTE EM TEMPOS DE REDE 
Um rizoma não começa nem conclui, ele se encontra 

sempre no meio, entre as coisas, inter-ser, intermezzo 

Gilles Deleuze e Félix Guattari 

 

 

Bem como já discutimos nos capítulos anteriores, há muito os artistas vem incorporando 

em seus trabalhos não só objetos do cotidiano como também espaços midiáticos incorporados 

à rotina. Televisão, vídeo, fax, e uma série de aparatos tecnológicos tornam-se suporte de arte 

para a realização da sua obra, utensílios de trabalhos, no sentido próprio de uso. Essa 

apropriação da arte não se dá apenas de forma física, mas conceitualmente também.  

Já sabemos que a proposta da Arte Postal antecipa o conceito de rede, de conexão, 

semelhante à tratada pela internet. A idéia de pontos interligados transforma as relações 

artísticas em uma única trama de interconexões. Como exemplo, podemos mencionar a 

coleção do artista postal paraibano Unhandeijara Lisboa que reúne mais de mil peças de Arte 

Postal enviadas de diversas partes do mundo. Sua relação com todos esses artistas, bem como 

as múltiplas relações postais se dão através de diversos vieses ao redor do próprio artista. 

Convocatórias, trocas de correspondências, escolha de um endereço aleatório são apenas 

algumas das formas de entrar e participar dessa corrente. 

A idéia de rede está ligada a um pensamento de relações próprio do século XX. É 

preciso levar em consideração a emergência das tecnologias da comunicação, mas não finda 

aí sua importância e extensão. “A rede se tornou uma dimensão, indissociavelmente 

ontológica e prática, de modelização do mundo e da subjetividade” (PARENTE, 2004, p.9) 

O termo é encontrado na medicina mencionado as relações estabelecidas dentro do 

corpo humano. A comunicação entre veias, o aparelho sanguíneo e as fibras que compõem o 

corpo prefiguram a noção de rede, mais tarde popularizada e encontrada em ambientes 

diferentes de discussões contemporâneas. O termo se popularizou, estimulando uma 

polissemia da noção de rede, gerando uma perda da própria unidade do conceito. 

Apesar disso, Pierre Musso propõe a definição de um conceito para rede, verificando 

níveis diferentes de representação e aplicabilidade. “A rede é uma estrutura de interconexão 

instável, composta de elementos em interação, e cuja variabilidade obedece a alguma regra de 

funcionamento” (2004, p. 31). A partir dessa formulação sobre rede, identificamos a estrutura 

de funcionamento das relações estabelecidas a partir do sistema de correspondências da Arte 
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Postal como sendo uma grande trama com picos23 de conexões em comum e que a partir deles 

se multiplicam formando uma rede. 

 

3.1 Autoria em rede 

A proposta da rede nos possibilita falar dos trabalhos de Arte Postal a partir de uma 

perspectiva da gênese do objeto. Ora, se esse objeto está imerso em um ambiente interligado, 

e ali ele é criado, a quem pertence sua autoria? É possível falar em propriedade do objeto a 

partir da figura do artista criador? A noção de rede 

torna possível a passagem de um elemento (ou de vários elementos) a uma 
totalidade (...). Ela é ao mesmo tempo o vínculo de um elemento com um 
todo, o vínculo entre diversos estados de um todo e o vínculo da estrutura de 
um todo com o funcionamento de um outro. (MUSSO, 2004, p.32) 

 
Estabelece-se necessariamente um ambiente de passagem, mais que isso, de fluxo. E 

esse trânsito gera um espaço de constante criação da obra, renovação de uma arte que se 

encontra no meio, na Intermedia iminente. Os sujeitos desse fluxo por vezes, na maioria 

delas, são anônimos, problematizando desde aí, a noção de pertencimento do objeto artístico. 

A não linearidade da obra contemporânea, a falta de linearidade nos leva ao conceito de rede, 

enquanto estabelecimento de relações. 

Dentro do circuito da Arte Postal importa menos a personalização do artista do que o 

acontecimento em si. Está no envio, no recebimento e em toda a sequência, ou consequência 

das ações o seu cerne. De qualquer modo, faz-se extremamente necessário a investigação do 

sujeito ator, ou melhor, autor, que se configura como ponto de conexão que possibilita a 

existência da rede de interações. Morin considera interações como sendo ações recíprocas que 

modificam o comportamento ou a natureza dos elementos envolvidos. As interações:  

1. Supõem elementos, seres ou objetos materiais, que podem encontrar--se; 
2. Supõem condições de encontro, ou seja, agitação, turbulência, fluxos 
contrários, etc.; 3. Obedecem a determinações/imposições que dependem da 
natureza dos elementos, objetos ou seres que se encontram; 4. Tornam-se, 
em certas condições, inter-relações (associações, ligações, combinações, 
comunicação, etc.), ou seja, dão origem a fenômenos de organização 
(MORIN, 1977, p. 53) 
 

Adotar esse esquema de rede com as características formuladas por Morin, é pensar, 

como diz Salles, em espaços de interações, interconectividade e nexos que estão na contramão 

de uma arte desconectada e segmentada. Nina Velasco e Cruz e Kátia Maciel já afirmam que 

a arte hoje não se reduz a ser objeto ou processo, mas se faz como rede, que conecta espaços 
                                                            
23 “Picos” é uma expressão usada pelo autor para denominar os nós da rede, os pontos de interação a partir dos 
quais, vários outros elementos se ligam. 
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distantes, unindo o local e o global, permitindo uma nova relação entre espaço-tempo, 

formando novas subjetividades (2004, p. 255). Cabe, portanto, a preocupação com a 

construção da obra, deixando em crise não só o objeto estático e isolado, como também a 

figura do criador. 

Já comentamos anteriormente que a crise da autoria no século XX perpassa pela 

interação entre obra e público, mas, além disso, é preciso observar a interconexão dessa 

relação e a própria tomada de posição do público em relação à criação dessa obra. Morin 

personifica em um só todos os âgulos de uma figura comunicacional: “O sábio, 

observador/conceptor/experimentador, estava sempre, como um fotógrafo, fora do campo” 

(1997, p.86). Concentrando na figura do sábio as atividades do observador, do conceptor, 

como criador, e do experimentador, gera-se um espaço aberto que permite que o sujeito, 

ocupando qualquer uma dessas entidades, esteja situado dentro de uma mesma trama. 

Assim, torna-se inviável falar em autoria solitária, ainda que se fale de uma autoria 

aparentemente isolada, de uma criação individual. O problema está aí. O próprio artista se faz 

comunidade, não é um ser independente, no sentido de desconectado. A criação é feita de 

muitos diálogos internos e externos ao sistema em construção e a idéia de uma autoria 

compartilhada parece ser relevante diante desse cenário. Ela surge das ações entre os sujeitos 

que interagem e dessa relação que modifica o seu próprio processo.  

O colaborativismo da rede renova a participação do público e gera uma grande obra 

cheia de links e linguagens múltiplas resultantes num novo estilo, aberto à participação e 

adequação do público-artista. Uma nova forma, contraditoriamente propondo o informal, 

como negação de formas clássicas, mas não o abandono de uma forma, que é condição básica 

para a comunicação. O esquema da comunicação dentro dessa proposta de abertura da forma 

se constitui como passagem de uma intenção para uma recepção. E Eco complementa dizendo 

que “mesmo que a recepção seja aberta – pois aberta era a intenção, não intenção de 

comunicar um unicum e sim uma pluralidade de conclusões – ela é o terminal de uma relação 

comunicativa (...)” (2008, p.174) 

A figura 26 é um trabalho do artista postal italiano Vottore Baroni que representa bem a 

dinâmica de uma obra postal e serve-nos para compreender a rede que se estabelece a partir 

do envio do original. A frase escrita na base do postal “Scheme one devised by Vottore 

Baroni. Send corrections and suggestions.” denota a abertura da obra postal para a 

participação do receptor da mensagem. 
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Figura 26: Vottore Baroni, Mail Art Tactics. Real Correspondence – Six, 1983. 

 

Podemos observar em toda a imagem símbolos e rastros que só ratificam a estrutura 

dentro do circuito postal. A Tática da Mail Art24 contempla ainda a flexibilidade de papéis, 

estabelecendo uma ponte entre o operador da rede de contatos e a audiência. “In a network 

system the audience may at all times become actively involved in a direct communication”. A 

frase encontrada nesta obra que evidencia a sutil divisão entre o domínio da comunicação e da 

arte, convida e deixa claro a abertura para a participação do público, o qual ele chama de 

audiência, ilustrando com bonecos vestidos com figurinos diferentes um do outro numa 

                                                            
24 Tradução livre de Mail Art Tactics, título da obra de Vottore Baroni 
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multiplicidade de formas de participação advindas de suas experiências diferentes gerando 

inúmeras popossibilidades de combinação “all possible combination”.  

Na parte superior do postal, temos o esquema clássico percorrido pela obra de arte. A 

ilustração correspondente à figura do artista em cima de um pedestal, seguindo para a rede de 

contatos e logo em seguida, a partir da indicação de uma seta, o autor Baroni sugere que a arte 

chega até o circuito oficial de circulação da uma obra de arte e só então e a partir daí a obra 

chega ao público. É apenas por esse canal que o público passa a ter acesso ao universo 

artístico, precisando de um tipo de autorização prévia do ‘detentor’ da arte. 

A linha disposta no meio do postal divide a forma de circulação de uma obra de arte em 

antes e depois da Arte Postal. Mais uma vez, não é a negação de uma forma, é o 

reconhecimento de novos canais de acesso e que o público não só chega até a obra de arte 

diretamente, como também faz parte da obra, interferindo e reinaugurando-a, num devir 

constante de relações instauráveis. 

“O exemplo do informal, como o de toda obra aberta, nos levará portanto não a decretar 

a morte da forma, e sim uma mais articulada noção do conceito de forma, a forma como corpo 

de possibilidades” (ECO, 2008, p.174). Pensemos nas implicações de estabelecer mais uma 

vez uma relação entre esses nexos da rede e os nexos da Arte Postal. 

Como vimos nas primeiras páginas desse trabalho, Arte Postal só foi possível pela 

extensão dos contatos de alguns artistas que começaram a desenvolver seus trabalhos e enviá-

los a outros artistas e posteriormente a anônimos. A partir dessa condição é que começa a 

pensar na estrutura de rede, visto que a disseminação do movimento foi incontrolável e de 

difícil monitoramento. O receptor do postal era convidado como vimos na imagem acima a 

responder a obra, reforçando a conexão, ou reenviá-la a outras pessoas de sua rede de contatos 

ou sugeridas no material25. 

Concordamos, portanto, com Salles quando afirma a necessidade de se pensar a criação 

artística no contexto da complexidade, romper o isolamento dos objetos ou sistemas, 

impedindo sua descontextualização e ativar as relações que os mantêm como sistemas 

complexos e abertos (2008), afinal, só assim se pode compreender mais claramente o esquema 

a partir do qual a Arte Postal acontece. 

                                                            
25 É o caso de alguns livros de artistas que continham na página final, geralmente, uma lista com os endereços 
para os quais aquela obra deveria passar. A pessoa que recebesse deveria interferir em uma página do livro e 
imediatamente encaminhá-la para o endereço que estivesse em seguida ao dela. Assim, a corrente não era 
quebrada e o último a receber deveria enviar para o remetente inicial. A idéia de originalidade também poderia 
ser discutida, mas ela não será abordada a partir de uma discussão conceitual. 
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Essa estrutura percebida na Arte Postal é também percebida no Fluxus, e talvez também 

por isso mesmo seja um dos movimentos mais relacionados ao grupo. A própria composição 

do Fluxus é múltipla, abusando da interdisciplinaridade entre as linguagens, mas fazendo 

parte de um corpo só. Bruscky entendeu isso e ilustrou numa imagem em homenagem ao 

Fluxus (figura 27), a divião clássica das partes do boi, com outras subdivisões, cada uma com 

o nome de algum artista do grupo Fluxus com certo reconhecimento ou com quem ele se 

relacionava. Não por acaso, Ray Johnson está na parte frontal, na cabeça, simbolicamente 

representando todo o grupo. Encontramos ainda na figura de Bruscky Nan June Paik, Dick 

Higgins, John Cage, Ken Friedman, George Maciunas, etc. Todos fazem parte de um mailing 

list em comum compartilhada em rede. 

 
Figura 27: Paulo Bruscky, Homenagem ao Fluxus, 2001 

 

Outra estrutura interessante de se observar é o Expanded Arts Diagram (figura 28) 

remontado por Paulo Bruscky, curador da exposição sobre o seu acervo do Fluxus, no 

MAMAM, Recife-PE, entre 02 de novembro de 2007 a 13 de janeiro de 2008. Entre livros, 

carimbos e diversos trabalhos dos artistas do grupo, havia a generosa ampliação do valioso 

diagrama montado por George Maciunas, em 1966, que contempla as muitas ligações entre 

artistas do Fluxus com outros grupos e além disso, movimentos de arte como collage, junk 

art, concretismo, arte conceitual, etc. O trabalho foi publicado na Film Culture n°43, Nova 

Iorque em 1966 e em 1975 por Richard Kostelanetz no livro Essaying Essays. Na estrutura 
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não linear do diagrama são citados cerca de 100 nomes de artistas e “Fluxus” aparece em 

posição central, mostrando que os conceitos dispostos ao redor convergiam até ele. 

 
Figura 28: George Maciunas, Expanded Arts Diagram, 1966 

 

Não são claras as intenções do artista em desenvolver o diagrama, ao menos nas 

publicações sobre a obra não é dada tanta atenção a isso, mas notamos que sua elaboração, 

1966, data de um período de disseminação cada vez maior dos grupos e correntes de artistas, 

momento fértil para a idéia de rede aparecer tanto nas obras quanto na sua elaboração. 

A informação é entendida como um sistema aberto. Os textos, os dados, as discussões, 

podem ser acessados dependendo do interesse e da necessidade de cada um e por isso a 

complexidade das relações criam conexões que, através de uma proposta de fluxo contínuo, 

são mostradas em um diagrama. Abrange-se então uma simultaneidade das ações, a ausência 

de hierarquia e o estabelecimento de nexos, características próprias do sentimento de uma 

sociedade que já buscava cortar os laços com a o sistema padrão, regular e linearmente 

clássico. 

O diagrama aponta para uma interação responsável por gerações de idéias e 

possibilidades da obra. A obra aqui, não está localizada no momento inicial da criação, na 

idéia original, mas sim no percurso, no trânsito que a rede formada pela relações entre artistas 

suscita.  

Lembremos a formação da New York Correspondence School of Art, criada no início 

dos anos 60, a partir da rede de contatos do artista plástico e participante do Fluxus, Ray 

Johnson. Considerado o pioneiro da Arte Postal, como já discutimos nos capítulos 

introdutórios, lançou mão do seu vasto relacionamento com artistas espalhados no mundo 
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inteiro e de linguagens e estilos artísticos múltiplos, enviando-os postais e pedindo que os 

reenviassem. “Complete-o e devolva-o, por favor” (figura 29) era a frase que estava em 

muitos dos postais enviados pelo artista convidando o receptor a alargar a rede e mais ainda, 

participar ativamente da obra. Existe assim, um convite do idealizador da ação que o receptor 

se torne também um dos autores dessa obra em construção. Portanto, uma autoria em rede. 

 
Figura 29: Ray Johson, Raymap 

 

Historicamente, a necessidade da identificação do autor, nem sempre esteve presente no 

universo da arte. Cavalheiro nos conta que na Antiguidade até o início da Idade Média não 

havia a preocupação de estabelecer a responsabilidade pelo fechamento de uma obra. As 

histórias estavam em contínuo processo de criação e os contadores tinham o direito de 

interferir na obra (2008, p.68).  

Na Arte Postal, a existência da obra e sua circulação dentro da rede já é suficiente para 

sua autenticidade. A idéia de autoria surge quando da necessidade de se atribuir os textos a 

uma individualidade. Muito mais por querer saber o que há por trás desse sujeito: estímulos, 

características e estilos pessoais, etc. Em contraponto, a rede, o compartilhamento da autoria é 

o tema do movimento internacional de Arte Postal, gerando comunicação, multiplicando as 

técnicas. 
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Figura 30: Original Ray Johnson Movie Star Collages - Interferência de vários artistas 

 

Na Figura 30, temos a transformação de um trabalho proposto originalmente por Ray 

Johnson e logo em seguida, o mesmo trabalho depois das interferências dos artistas para os 

quais o trabalho foi encaminhado. Antes totalmente em preto e branco, depois, imagens 

coloridas são incorporadas ao trabalho, carimbos, muitos deles característicos de artistas, além 

de manuscritos, marcadores e colagens. Com endereços dos artistas carimbados ou escritos no 

corpo do trabalho e fazendo parte da construção da obra, podemos ter a idéia do percurso da 

obra e do seu processo de construção em uma cadeia seqüencial de ações. 

As imagens em preto e branco inicialmente em evidência, o homem passando e sorrindo 

e o rosto com uma máscara, logo são ofuscados e completamente desfigurados. Dois novos 

rostos, sem máscaras ganham lugar de destaque na obra, colados por cima da imagem 

original, transformando-se agora em espaço de ação. 

“Mail art is just a game”, é a frase de um dos carimbos utilizado. Com um caráter 

experimental, a rede, comparada à produção orientada de arte ao redor do mundo, se põe 

como transgressora. Seja numa postura séria ou de brincadeira, o participante da Arte Postal 

se coloca no projeto como colaborador de um para-sistema de comunicação, uma rede 
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alternativa de circulação de conhecimento. A obra passa a ser um ponto em uma rede, diz 

Cruz e Maciel. As autoras abordam a teoria de Roy Ascott, que defende a idéia de que a arte 

do nosso tempo é a arte do sistema, do processo, da participação e da interação. 

 

3.2 O artista conectado 

A internet virou um novo espaço que foi incorporado à vida. Mais que isso, nos tempos 

contemporâneos, é outra forma de vida. Todos estão, de alguma forma, conectados. Mesmo os 

que não têm acesso à computadores, mesmo os que nunca usaram computadores, esses 

também estão conectados. Ao usar o cartão do banco, as informações são lançadas para uma 

“nuvem” de informações que ficam armazenadas, registrando a vida das pessoas. Mas nossa 

intenção aqui não é falar desse espaço, mas sim, da potencial capacidade de relação do 

público com esse espaço de sociabilidade 

A internet atualmente é ambiente fértil para a proliferação da organização de grupos 

compartilhando os mesmos elementos de interação, a instabilidade do tempo e as regras de 

funcionamento, se encaixando no perfil de rede proposto por Musso (2008). Dessa forma, 

assim como os artistas foram se utilizando dos meios de comunicação, e as novas tecnologias 

como suporte e matéria prima para experimentos artísticos, também a internet é cheia de 

propostas artísticas. A arte se interessa por essas tecnologias, como representação da 

possibilidade de ampliar o campo da arte expandindo-o para um espaço não limitável. 

O artista agora está conectado, mas a Arte Postal já prenunciava isso. A arte postal 

anunciava o que chamamos hoje de rede midiática26. Funcionando em um circuito paralelo e 

com viés informacional, com forte poder de comunicação através do uso das mídias. Então, a 

idéia de trocas de informação e trocas de conteúdo, bem característicos do espaço da internet 

já era percebido nas práticas postais. Porém, a  

world wide web, com características próprias de interconexão e 
sincronicidade, vem gerando novas possibilidades de relação 
participante/informação/suporte tecnológico e proporcionando um espaço de 
comunicação interativo cujos infinitos percursos permitem a participação de 
eventos, experiências de presença e ação à distâmcia explorando a sensação 
de ubiquidade e simultaneidade (DONATI  e PRADO, 2008, p.265) 
 

 
Duas questões são importantes de serem abordadas aqui. Uma delas é a noção de 

interatividade e a de sicronicidade. A interatividade, tão explorada pelos trabalhos de Arte 

                                                            
26 Esse termo foi utlizado pelo professor e artista Mário Ramiro, integrante do grupo 3nós3, em uma entrevista, 
disponível no site http://www.trilhas.iar.unicamp.br/artepostal/entrevistas.htm, concedida a estudantes da 
Unicamp, em 2007 
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Postal, se reconfigura num conjunto de ações que, segundo Couchot,  

atingiu uma etapa superior em complexidade e autonomia. Nesse sentido, ela 
segue a evolução da cibernética. Enquanto a “primeira cibernética se 
perguntava mais sobre as noções de controle e de comunicação (no animal e 
na máquina) e de informação, a “segunda cibernética” se interroga 
preferencialmente sobre as noções de auto-organização, sobre estritiras 
emergentes, redes, questões de adaptação e evolução (apud ARANTES, p. 
82) 
 

A idéia de sincronicidade nos é interessante também e talvez esteja aí uma das 

principais diferenças entre o fazer artístico virtual e analógico. A Arte Postal na sua 

concepção original faz parte de um tempo assíncrono. Com um tempo de movimentação 

particular, inclusive utilizado pelos próprios artistas, que enviavam seus trabalhos para 

endereços não existentes só para que esse material fosse carimbado e reenviado de volta para 

o remetente.  

Os artistas postais naturalmente envolveram a internet em seus trabalhos, 

principalmente quando houve uma redução da prática de envios dos trabalhos mais 

envolvidos com as possibilidades de protesto e foi possível perceber de forma mais intensa a 

ligação com as novas mídias. Prado e Donati (2008) afirmam que a expressão artística no 

contexto tecnológico da rede de internet vem propor transformações na elaboração, 

interpretação e representação da realidade, já que potencializa as novas combinações de 

interações sensório-motoras, levando o próprio usuário a configurar seu espaço e a percepção 

de sua presença.  

Artistas como Eduardo Kac e Paulo Bruscky, que cedo já demonstravam interesse e 

curiosidade de experimentação com os suportes que a tecnologia oferecia, tranformam a idéia 

das mídias tecnológicas em matéria geradora, em espaço fértil para a criação. Ambos os 

artistas usaram sistemas de circulação e tecnologia para ativar espaços públicos e outros 

espaços e, semelhante às características “além fronteiras” da Arte Postal, também Kac e 

Bruscky trataram a arte sem considerar os limites nacionais, nem de categorias, nem mesmo 

os limites de uma mídia tradicional (OSTHOFF, 2005). Apesar de trajetórias e períodos 

diferentes, esses dois artistas estiveram ligados à experimentação na arte e acreditavam no 

princípio de comunicação à distância, participação pública e circulação – conceitos centrais 

para o movimento de arte postal.  

Assim como os meios de comunicação quebram as barreiras físicas, espaciais e 

tecnológicas e as representações disseminam-se através da virtualidade dos suportes 

eletrônicos, o que possibilita a formação de uma aldeia global, a Arte Postal também nesse 

sentido, já trabalhava com os conceitos de difusão, criação compartilhada, interatividade, 
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intercâmbio e produção em processo. 

Na verdade, a integração dos artistas com os novos meios de comunicação de massa 

geraram uma série de mostras internacionais que deixaram registros da participação do Brasil 

nessa fase. Zanini, na época foi um grande incentivador da produção de jovens artistas que 

compartilhavam os questionamentos conceituais sobre o objeto de arte, o que culminou em 

eventos e performances, happenings, arte em processo e a utilização de novos meios 

tecnológicos e comunicacionais.  

Muitas das mostras da época aconteciam nos meios universitários e, em 1979, na Escola 

de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, houve a mostra chamada 

“Multimedia internacional”, da qual participaram entre outros artistas Iara Simonetti, Dante 

Veloni, Carmela Gross, Maria do Carmo Secco e Horácio Zabala, que marcou pela enorme 

quantidade de trabalhos curiosos com o universo tecnológico e a interação entre as mídias e a 

arte. A noção de uma profusão midiática e necessidade de interconexão livre entre os suportes 

suscitava e previa uma nova superfície de trabalho. 

Antes de se ter notícia da internet configurada como a que conhecemos hoje, existiu o 

que era chamado de BITNET, uma contração para "Because It's Time Network". Segundo 

ROGERS, a BITNET  foi uma rede remota, fundada em 1981 e administrada pelo CREN 

(Corporation for Research and Educational Networking) em Washington. Era um arede usada 

basicamente para fornecer serviços de correio eletrônico e de transferência de arquivos entre 

computadores de grande porte em instituições educacionais e de pesquisa na América do 

Norte, na América do Sul, Europa e Japão. O autor considera esse sistema que já guardava 

muito das características da internet contemporânea, como uma das novas tecnologias da 

comunicação, presando principalmente pela interação. Um tipo de comunicação interpessoal 

via canal de comunicação eletrônico (1995, p.315). 

Faz-se importante falarmos em BITNET, tanto por suas características quanto pelo 

período no qual ela foi desenvolvida e utilizada, 1981. No período em que o movimento de 

Arte Postal ingressava nos espaços de arte, como galerias e museus, abria-se a possibilidade 

de recriar a prática, de reinventar o circuito e os artistas perceberam isso. Não é difícil 

encontrar o termo Arte Postal na internet. A partir dos sites de busca, encontramos um 

universo cheio de referências às práticas desse fazer artístico. Até o início dos anos 90, a 

Bitnet tinha alguma importância na conectividade mundial, mas foi definitivamente 

suplantada pela maior abrangância da Internet. A principal aplicação da Bitnet tem sido a 

manutenção de listas de distribuição.  
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As características principais da BITNET eram: apenas universidade e instituições sem 

fins lucrativos poderiam participar; não seria cobrado nenhuma taxa para ingresso de 

universidades e instituições , apenas o seu canal de comunição a rede e cada participante 

deveria oferecer meios de ingressp de pelo menos mais um novo membro na rede. Apartir 

desses princípios, várias outras estruturas semelhantes foram sendo formadas e o uso desse 

tipo de conexão se tornava cada vez menos novidade, já que, por mais que esses sistemas 

estivessem limitados aos ambientes acadêmicos, também lá estavam muitos dos artistas que 

acabaram reinaugurando essas propriedades dentro do universo da arte. 

Semelhante às caixas de correspondências, temos hoje nossas caixas de emails27, com 

os quais nos comunicamos com qualquer pessoa de qualquer lugar. Não tardou muito para que 

a partir dessa idéia, fosse criado um grupo de emails chamado “ARTEPOSTAL”, através do 

qual, um sem número de artistas estão conectados trocando diariamente textos, trabalhos, 

anúncios de exposições e convocatórias. A idéia do grupo de Arte Postal é bastante 

interessante para que possamos relacionar as características do movimento digamos, remoto, e 

o digital, contemplando a participação de alguns artistas nos dois períodos. Parece-nos que a 

máxima utilizada por Bruscky defendendo que a arte é saber ver e não saber fazer se 

enfraquece um pouco diante de um aparato tecnológico que exige do artista um domínio 

técnico, ainda que este seja apenas um instrumental através do qual se consiga um resultado 

final - ou processual.  

                                                            
27 Emails são endereços eletrônicos através dos quais, podemos trocas informações com qualquer pessoa que 
possua também um endereço eletrônico. 



101 
 

 
Figura 31: Artpool, Holonic Dimension 

 

Diversas redes de contato se formaram e as conexões se dão mais ou menos como 

representado na fugura 31. Nessa nova dimensão, a comunicação se dá de uma forma mais 

rápida e portanto, é mais fácil agora pertencer ou transitar dentro de vários grupos 

simultaneamente. Não que isso já não fosse possível, mas a dinamicidade proposta pela rede 

global acaba por estimular o trânsito de artistas entre núcleos diferentes.  

O conceito de hibridismo, emprestado do campo da biologia e que vem sendo usado 

para apreender o que é gerado da proximidade entre formações culturais distintas, sugere a 

impossibilidade da fusão entre componentes diferentes de uma relação ainda que numa 

realidade de coexistência. O conceito de intermedia do grupo Fluxus, se concecta ao de 

hibridismo de mídias e linguagens proporcionado pelos sistemas tecnológicos a partir do 

rompimento da visão radical entre o papel e o lugar de cada um dentro do processo de fruição 

e antes, de construção da obra de arte. 

As artes em mídias digitais são essencialmente híbridas, segundo Roy Ascott, 

(ARANTES, 2005) não somente por conta do artista trabalhar em conjunto com profissionais 

de outros campos trazendo para a arte questões alheias, mas por propor uma obra que se 

desenvolva em tempo real a partir das intervenções do público. 

De fato, se fosse possível resumir em uma só palavra a condição da cultura 
digital, não poderíamos fugir da palavra hibridez. Sob o signo da 
interconexão, da inter-relação entre homens em escala planetária, da 
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obsessão pela interatividade, da interconexão entre mídias, informações e 
imagens dos mais variados gêneros, a cultura da atualidade vai se 
desenhando como um grande caleidoscópio (ARANTE, 2008, p. 52). 
 

Câmeras de vídeo conectadas à web propõe uma nova forma de presença e intervenção 

virtual, uma maneira diferente do público se relacionar com o conteúdo oferecido, estendendo 

a percepção e ampliando as ações dos que participam. “Estas câmeras podem estar acopladas 

aos computadores, fixas em paredes e tripés , e até mesmo “vestidas” por alguém como parte 

do próprio envelope corpóreo – werable webcam” (DONATI  e PRADO, 2008, p.266).  

Nenhuma tecnologia nasce impunemente, muito pelo contrário, cada 
invenção tecnológica aparece quase sempre como produto de novo fatores e 
das novas condições materiais de produção e , sobretudo, pela inter-relação e 
entrecruzamento dos diversos sistemas ou canais existentes (PLAZA apud 
DONATI  e PRADO, 2008, p.266). 
 

Um envelope representa a parte a ser mostrada, o externo, o que está de fora. O uso 

dessa expressão pelos autores nos conectam ao universo da Arte Postal, quando do uso do 

objeto para o envio de seus materiais. Mas ora, e quando os postais não tinham envelopes? O 

objeto a ser mostrado, o externo, era ele mesmo. Assim, o mostrar-se, o uso da câmera como 

envelope corpóreo, pode ser observada como uma reconfiguração desta prática. Claro que a 

captação e a transmissão de uma imagem em tempo real envolve algumas características 

próprias da imagem eletrônica, incorporando especificidades do meio. 

 A exemplo de artistas postais que migraram para a superfície virtual, temos o poeta 

uruguaio Clemente Padín, que se auto-intitula como poeta, artista e desenhista gráfico, 

performer, video-artista, multimídia e networker. Padín é participante assíduo da rede de 

emails “ARTEPOSTAL”, onde comenta com o grupo de suas publicações, exposições, envia 

trabalhos. Em ocasião da comemoração de 40 anos como artista postal, assina seus textos com 

a imagem de selos de correspondência em dois idiomas, sua foto, assitnatura e a data 

registrando o período de sua atividade. O uso de idiomas diferentes, atinge um número maior 

de público e fazer compreender que sua arte está viva até hoje, que sua prática em Arte Postal 

ainda permanece.  
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Figura 32: Clemente Padín, 40 años de Arte Correo, selo virtual, 2010 

 Além dos selos, o artista utiliza gif’s28 animados com imagens fazendo sátiras ou 

brincadeiras que interagem com o leitor. A exemplo temos um gif utilizado pelo artista que 

tem 3 esqueletos dispostos um ao lado do outro dançando paços semelhantes ao do cancan, 

além de outros esqueleto movimentando o dedo indicador, convidando o público a se 

aproximar (figura 33). 

 

Figura 33: Clemente Padín, Gif animado, s/d 

 Vários artistas vêm desenvolvendo projetos na web na perspectiva da interação 

humana, condicionando, como diz Prado (2008), a sua existência e significação na 

intervenção do participante, fazendo com que sem esta intervenção, a obra permanece uma 

potencialidade, não perceptível, como bem conclui Prado (2008). 

 

                                                            
28 GIF - Graphics Interchange Format. Extensão de arquivo para intercâmbio de gráficos com imagens em mapa 
de bits. Muito usado na world wide web, quer para imagens fixas, quer para animações. 
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3.3 A Arte Postal hoje e seu desdobramento na internet 

Muitas obras vêm sendo desenvolvidas pensadas exclusivamente para a web, 

modificando a relação entre espaço-tempo. A colaboração do usuário ou ainda o 

compartilhamento com vários outros é uma das vias de existência e significação da obra. Sem 

essa intervenção, a obra continua uma potencialidade. 

Em todas estas situações, o artista se apropria da tecnologia para propor 
“novas” estéticas utilizando materiais não mais de ordem física ou 
energética, mas de ordem simbólica, constituídos por programas 
informáticos (DONATI e PRADO, 2008, p.267). 

 
As condições de produção e circulação da obra se transformam. A convocatória 

“Gênese”, realizada para esta pesquisa, foi proposta para os artistas da lista de endereços 

formada a partir da troca de trabalhos de Arte Postal. Desde a participação de uma 

convocatória em 2005, passei a receber pelo correio trabalhos de muitos artistas que, assim 

como eu, montam seu grupo de contatos a partir dessa rede de trocas. Então, a proposta foi 

montada e enviada pelo correio a esses artistas, com data limite de resposta. 

Outros contatos foram adicionados a partir de outras listas, como é o caso da lista 

disponível no catálogo da XVI Bienal de São Paulo. Em anexo, os curadores colocaram os 

endereços de todos os artistas que participaram da mostra. Alguns contatos permaneciam o 

mesmo, como o de Paulo Bruscky e Clemente Padin, que prontamente participou da 

convocatória. 

Mas, outro meio ajudou muito na divulgação do projeto da convocatória. Através da 

Internet, na lista de email “ARTEPOSTAL” foi enviada uma mensagem com a convocatória. 

A partir daí, os artistas que tinham seus sites pessoais, acabaram passando adiante a proposta 

de tal forma que não se tinha mais controle de onde a convocatória estava. 

 Com a internet, a comunicação a distância, a troca simultânea de informações 

possibilitando criações compartilhadas com mais facilidade e a coexistência em espaços 

virtuais são características dos novos trabalhos desenvolvidos dentro da rede. 

A exemplo, o blog29 “2veis1 Articulações”30, que tem como prática divulgar notícias 

sobre arte contemporânea, mencionou a proposta da convocatória Gênese, aumentando assim, 

o número de visualização do tema e da proposta de pesquisa. 

                                                            
29 Blogs são páginas na internet onde qualquer usuário pode escrever sobre diversos assuntos de interesse 
particular com a possibilidade de incluir fotos, vídeos e etc. 
30Disponível em: http://2veis1.blogspot.com/2009/10/convocatoria-de-arte-postal-genese.html 
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Figura 34: Página do blog “2veis1” 

Outro exemplo interessante é o da artista Constança Lucas, do blog “Arte Postal pela 

Paz”31. A artista se dispõe a colocar no site, notícias de convocatórias e exposições. Por ser 

bastante ativa dentro da rede de Arte Postal, seu blog é muito acessado, o que inevitavelmente 

ajudou para a divulgação da convocatória Gênese. 

         
Figura 35: Página do blog “Arte Postal pela Paz” 

                                                            
31 Disponível em: http://artepostalpelapaz.blogspot.com/ 
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  Com a drástica redução do uso do sistema de correios como espaço de troca de 

informação, tende-se a pensar que a prática da Arte Postal estaria ameaçada. Porém, a internet 

transformou-se em uma nova aliada para os artistas postais. Da mesma forma que os artistas 

experimentavam as tecnologias incorporando-as em suas práticas, também aconteceu com a 

internet. 

 Hoje, as galerias virtuais, com simulações de espaços físicos e com possibilidades de 

interações, renovam a forma de pensar e fazer Arte Postal. A idéia citada antes de que, a Arte 

Postal seria um prenúncio da configuração da internet é reforçada quando Adriana Souza e 

Silva (2004, p.283) propõe um entendimento dos espaços, enquanto habilidade de absorver 

conexões e relações. “Assim o conceito de espaço não é relativo não é geográfico, mas 

relativo à rede”, conclui a autora. Dessa forma, a prática da Arte Postal será possível sempre 

que houver um ambiente propício para a troca, para o compartilhamento ainda que em lugares 

diversos e descontínuos. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Não é possível falar em final. Não é possível pensar em finitude diante do vasto universo 

que a Arte Postal contempla. São muitas as fendas deixadas aqui. Porém, a pesquisa nos 

mostrou que o diálogo entre o movimento de Arte Postal e o universo da comunicação, que 

foi proposto inicialmente, é possível, porém bastante complexo. 

 Tanto que durante o processo de realização foram feitas várias alterações nas questões 

a serem abordadas, já que os campos pensados originalmente não davam mais conta das 

implicações geradas a partir da investigação do artista e da sua obra. A bibliografia pensada 

desde o início teve necessariamente que ser ampliada. A falta de referências mais 

especializadas e objetivas a respeito do tema Arte Postal gerou uma dificuldade, mas ao 

mesmo tempo se tornou uma mola propulsora para a busca de outras fontes, de áreas 

diferentes, que nos ajudassem a entender e detalhar os estímulos das obras de Arte Postal. 

 A convergência entre os campos da arte e da comunicação, aqui proposta a partir do 

estudo do movimento de Arte Postal, só foi possível a partir do uso de conceitos que se 

confirmaram como sendo peças-chave para dentro dessa engrenagem complexa e vasta que 

este circuito configura. 

 A proposta inicial se dispunha a investigar a possibilidade de afirmar o movimento de 

Arte Postal como um movimento de comunicação. Hoje percebemos que a afirmação não é 

tão simples como parece, apesar de ter se mostrado uma relação possível de ser feita.  

 A partir da estrutura básica da comunicação que apresenta o trânsito de mensagens 

entre emissor e receptor, fizemos um desdobramento de cada um desses setores dentro do 

processo de circulação das obras de Arte Postal, inicialmente utilizando o sistema de correios 

e depois a internet. Com isso, a presença da figura do sujeito tanto como emissor/autor, como 

receptor/público – este, que depois poderia vir a ocupar a condição de autor – é percebida de 

forma determinante dentro de todo o processo. 

 Arte Postal é um processo de comunicação em rede, a partir do momento que 

entendemos como rede uma extensa conexão entre nós que ligados a outros formam outras 

redes, outros núcleos. Foi dessa forma que o movimento de Arte Postal pôde de forma 

contundente e fazer denúncias, espalhar utopias, sem distinção de estilos ou linguagens. 

Recusando qualquer procedimento de escolha, de julgamento de suas obras. 

 Por diversão ou por envolvimento político, quem participou do circuito de Arte Postal, 

o fez por acreditar ser uma forma fácil e rápida de comunicação. A marginalidade da 
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circulação das obras conferia-lhes uma liberdade que não era possível nos grandes centros de 

arte, nos espaços de curadores e críticos. Certamente a profusão de elementos nas peças, o uso 

de expressões jocosas ou factuais, como a frase do artista pernambucano Paulo Bruscky “Hoje 

a arte é este comunicado”, desequilibrava os paradigmas tão bem fincados da arte, causando 

reações adversas no público. Por isso mesmo foi que se fez importante uma investigação a 

respeito do riso no trabalho deste artista, como uma forma de representação de uma quebra da 

linearidade na qual o universo da arte vivia. 

 A compreensão dos movimentos da arte que antecederam ou que foram 

contemporâneos aos trabalhos de Arte Postal se mostrou necessária para a absorção dos 

trabalhos tanto por parte do público quanto dos espaços oficiais de arte. Ainda sobre isso, foi 

interessante perceber o envolvimento dos artistas com trabalhos valorizando as novas mídias, 

explorando as possibilidades que a tecnologia oferecia. Geralmente, um artista postal estava 

envolvido com vídeo-arte, com poema-postal, com xerox-arte, etc, e um exemplo disso é o 

próprio Paulo Bruscky. 

 Porém, o trabalho suscitou uma pesquisa mais aprofundada sobre as questões políticas 

que circundavam o movimento de Arte Postal, bem como outras manifestações artísticas nas 

décadas de 60 e 70 e os manifestos são exemplo disso. Essa investigação não foi possível até 

a conclusão deste trabalho, em virtude do tempo planejado para sua execução, além de não 

fazer parte das propostas iniciais, mas acredito que aqui existe um ponto interessante de 

pesquisa a ser explorada em outro momento. A investigação do discurso político das obras de 

Arte Postal a partir do viés da estética. 

 De qualquer forma, a entrada dos trabalhos postais dentro das galerias e museus 

perpassava pelos interesses políticos e econômicos de seus diretores. Porém, o movimento já 

havia atingido uma proporção de participação que não era mais possível conter. Quando as 

galerias resolveram receber os trabalhos dos artistas postais, gerou-se um novo problema, o do 

armazenamento, visto que havia trabalhos de centenas de artistas de países os mais diversos 

possíveis.  

 Isso estimulou que muitos artistas formassem suas coleções particulares, o que abre 

espaço ainda para uma discussão sobre colecionismo, que adentra um pouco mais nas 

questões da história, principalmente na história da arte. 

 Sobre as questões da tecnologia, não fazia parte do interesse particular detalhar os 

procedimentos e técnicas mais apuradas de realização dos trabalhos. A perspectiva de um 

trabalho mecânico pode até fazer parte do universo de um ou outro artista, mas de forma 
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alguma tem representatividade dentro do contexto geral dos trabalhos postais, que estão muito 

mais relacionados com atividades manuais, ainda que aliadas a algum processo mecânico. O 

interesse centrou-se muito mais em perceber essas ferramentas como procedimentos que se 

tornaram característicos do movimento. 

 Assim, o que temos aqui é uma discussão fragmentada sobre Arte Postal, onde há 

muito mais pontas soltas do que amarradas. Porém, existe também o desejo de mais pesquisa 

e participação, visto que sua prática não está extinta e que cada vez mais a arte amplia sua 

relação com as diversas esferas da vida. 
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Anexo A: Carta Convite – XVI Bienal de São Paulo 

 

 
 


