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Descrição da Ação

Resumo da Proposta
O tema deste estudo é a relação intertextual entre as esferas da identidade e da arte, focalizadas no âmbito da

pós-modernidade. O contexto investigativo que situa as análises a serem empreendidas toma como fio condutor duas

frentes de articulação teórico-metodológica: a) a hipótese de que as esferas da identidade e da arte são

autoimplicadas e, portanto, passíveis de serem submetidas a análises transversais, e b) a premissa de que seus

processos de constituição significativa e de inserção social podem ser captados por meio de dois eixos: texto e
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cultura.

Palavras-chave
Identidade, arte contemporânea, pós-modernidade, intertextualidade

Introdução

Justificativa
Através do título &ldquo;Intertextualidades: identidade e arte no quadro sintomático da pós-modernidade&rdquo;,

designo o ponto de convergência das três maiores intenções que, do ponto de vista sociológico, presidem este estudo.

	A primeira intenção, considerando o termo &ldquo;intertextualidades&rdquo;, marca claramente uma perspectiva de

abordagem teórica vinculada à hermenêutica, às correntes desconstrucionistas e às orientações voltadas para o

campo da linguagem (Paul Ricoeur, Hans-Georg Gadamer, Gianni Vattimo, Richard Rorty, Jacques Derrida),

especialmente no que se refere à exploração do sentido das práticas sociais por meio de um viés discursivo

(narrativo-textual). Para as finalidades desta pesquisa, identidade e arte são captadas como fenômenos que geram

textos sociais[1] que interatuam de modo a modificarem-se mutuamente. Assim, proponho que é possível acessar

certos códigos presentes na construção das identidades na pós-modernidade através da arte, bem como acessar

conteúdos estéticos e poéticos da arte contemporânea por meio da forma como arquitetamos nossas identidades. Daí

a idéia da &ldquo;intertextualidade&rdquo; expressa no título deste estudo.

	A segunda intenção marca claramente a aproximação entre duas instâncias: identidade e arte. As teorizações aqui

propostas podem parecer estranhas à normatização que comumente assola as pesquisas em ciências sociais, como

se o caráter &ldquo;sociológico&rdquo; de um determinado estudo devesse transparecer unicamente através de

relações de causa e efeito, das quais se extrai uma lógica que explica um determinado fenômeno. A aproximação

entre identidade e arte está diretamente ligada a uma ideia de nivelamento e retro-alimentação de uma instância em

relação à outra, ou seja, pretende-se efetuar uma leitura de questões identitárias contemporâneas a partir de

expressões artísticas ligadas às artes visuais. A aproximação se dá, num primeiro momento, no plano da linguagem,

visto que termos como &ldquo;polissemia&rdquo;, &ldquo;fluidez&rdquo; e &ldquo;fragmentação&rdquo; (com os

quais comumente define-se o contexto da construção de identidades na pós-modernidade) aproximam-se dos termos

e vocábulos que vêm sendo aplicadas pelas teorias estéticas atuais na tentativa de compreender a arte

contemporânea, como por exemplo &ldquo;desterritorialização&rdquo;, &ldquo;desmaterialização&rdquo; e

&ldquo;estranhamento&rdquo;.[2] O empreendimento investigativo que aqui proponho não parte de uma visão

reificada dos termos em questão (identidade e arte), o que pode confundir à primeira vista. Não os tomo como

elementos &ldquo;puros&rdquo;, alojados em gavetas categóricas que os fazem &ldquo;evoluir&rdquo; em

velocidades desconexas à maneira do pensamento autonomista. Penso que esta escolha é, antes, uma questão que
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adere à perspectiva hermenêutica da abertura textual, de sua mutabilidade constante e de seu caráter antidiretivo,

fatores que, como sugere McLean (2003, p.95), revestem a hermenêutica de uma habilidade em atuar não apenas na

interpretação da cultura (o que seria uma função meramente instrumental), mas também em sua comunicação e em

sua transformação.

	A terceira intenção deste estudo, contemplada na expressão &ldquo;quadro sintomático da pós-modernidade&rdquo;,

apresenta sua inserção num quadro de conceitos, abordagens e perspectivas teórico-metodológicas associadas à

percepção da pós-modernidade como um campo de conflitos e de dissolução dos valores &ldquo;centrais&rdquo;,

&ldquo;tradicionais&rdquo; e &ldquo;fundantes&rdquo; que balizaram a sociedade moderna. Os Estudos Culturais e

as teorizações de teor pós-colonialista (Stuart Hall, Raymond Williams, Homi Bhabha, dentre outros), bem como a

retomada de certos elementos da Teoria Crítica[3], no âmbito de sua revisão compreensiva, sinalizam uma discussão

sobre as relações entre identidade e arte no interior de fenômenos que considero sintomáticos, tais como: o advento

da sociedade do espetáculo e da indústria cultural de massa; a onipresença dos mass media como veículos de

narração identitária, a presença do multiculturalismo como fenômeno arraigado à relativização da apropriação

simbólico-material humana frente à natureza, a desterritorialização dos discursos identitários frente ao eurocentrismo,

o avanço do capitalismo e dos processos produtivos e industriais em âmbito globalizado e a influência de correntes

teóricas de cunho niilista como alavancadoras de um pensamento pós-metafísico.

	

	

	

		

			[1] Através da expressão &ldquo;textos sociais&rdquo;, sugiro que, tanto a identidade quanto a arte, são instâncias

que podem ser captadas por meio de suas diversas formas de expressão, quer sejam essas formas políticas,

estéticas, éticas ou de qualquer outra natureza. Como geradoras de textos, tais instâncias são marcadas por um

dinamismo expressivo. Além do mais, é próprio da noção de &ldquo;texto&rdquo; um caráter de abertura para a

interpretação, já que o texto oferece condições de leitura que operam mediante perspectivas que se renovam a cada

novo ato interpretativo.

	

	

		

			[2] Tais conceitos, também caracterizados como possíveis adjetivações, são comuns na literatura teórica relativa à

arte contemporânea. Seu uso está relacionado a diversas questões que envolvem a produção, circulação e consumo

das artes visuais, no que se refere aos suportes utilizados na produção da arte contemporânea, à suspeita quanto ao

uso consagrador do espaço de exposições (galerias e museus, por exemplo), às possibilidades interpretativas do

objeto artístico, à relação da obra de arte com o público, etc.
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			[3]O dinamismo das operações sociais sustentadas pelo viés dos estudos da cultura, juntamente com a economia

política e a psicologia social de inspiração freudiana, formaram os eixos essenciais nas análises da teoria crítica

implementada pela Escola de Frankfurt, cujo enfoque foi preponderantemente interdisciplinar. Em sua primeira fase,

conforme esclarece Honneth, a teoria crítica pretendia elaborar uma análise que fundisse a situação do capitalismo

pós-liberal, a integração dos indivíduos dentro de uma perspectiva sócio-psicológica e o modo de operação da cultura

de massa. O que nos move a estabelecer pontos de contato com a teoria crítica reside no fato de que os processos e

lógicas inerentes à indústria do consumo cultural de massa continuam em franca ascensão e ainda podem encontrar

nesta linha teórica importantes fontes de reflexão. Ver HONNETH, Axel. Teoria crítica. In: GIDDENS, Anthony;

TURNER, Jonathan. Teoria social hoje. São Paulo: Editora UNESP, 1999. p. 512.

	

Objetivos
Os objetivos da investigação aqui apresentada podem ser assim definidos:

	- investigar a relação entre identidade e arte, de modo a buscar pontos de conexão e intersignificação entre estas

duas instâncias sociais;

	- compreender alguns aspectos da relação intertextual, simbólica e sígnica entre as esferas da identidade e da arte;

	- explorar as categorias analíticas &ldquo;texto&rdquo; e &ldquo;cultura&rdquo; como vias de acesso a uma

interpretação dos valores hodiernos ligados à construção das identidades e às manifestações contemporâneas em

artes visuais.

Material e Métodos
Proponho uma incursão no objeto de estudo aqui delimitado de modo a privilegiar uma configuração intertextual e não

uma relação hierarquizada em que uma instância detém poder de outorga e de validação sobre a outra. O caráter

antifundacional com que proponho abordar o objeto de estudo não está alinhado a uma &ldquo;busca da

&lsquo;verdade&rsquo;, concebida à margem da história e da cultura&rdquo; (Hekman, 1990, p. 26) e, por isso

mesmo, a noção de texto enriquece o que, no plano do método, acaba sendo engessado em abordagens

premeditadas. O enfoque hermenêutico tomado como balizador deste estudo permite suspeitar da rigidez

metodológica e de suas etapas descritivas e normativas, como se um objeto de pesquisa fosse algo passível de ser

congelado no tempo e no espaço a fim de que se possa lidar com ele em estado glacial.

	Talvez, no campo das análises culturais, mais prudente que falar em &ldquo;método&rdquo; - no sentido pouco
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ventilado que este termo ainda guarda frente às pesquisas atuais (ainda ligado às noções de concatenação factual, de

previsão de etapas a serem vencidas a fim de garantirem o &ldquo;avanço&rdquo; da análise do objeto de estudo e

de racionalização ordenada) -, seja falar em &ldquo;pontos de apoio&rdquo;, ou em &ldquo;lugares de fala&rdquo;, ou

mesmo em &ldquo;caminhos e descaminhos de um processo&rdquo;, já que a própria definição de um objeto de

pesquisa é fruto de inúmeras contingências que método algum consegue alcançar. 

	De caráter preponderantemente qualitativo, esta pesquisa está pautada em exploração bibliográfica, mediante a qual

constituir-se-á uma abordagem teórica que dê conta de flexibilizar as transformações entre o discurso da identidade

moderna e sua transição para a pós-modernidade, concomitante à elaboração de uma linha investigativa relativa à

arte contemporânea. Como ocorreu em meu estudo de Mestrado, será realizada pesquisa de campo junto à 7ª e 8ª

edições da Bienal de Artes Visuais do Mercosul, respectivamente nos anos de 2009 e 2011, abordando participantes

integrados ao campo artístico, como forma de mobilizar dados empíricos que permitam agregar à pesquisa

possibilidades de investigação mais abrangentes. Como descrição prévia de uma possibilidade de abordar o objeto

aqui definido, pode-se citar:

	- pesquisa bibliográfica;

	- pesquisa etnográfica envolvendo as seguintes técnicas e operações:

	1) observação participante e elaboração de diário de campo. A primeira etapa deste processo foi realizada nos dias

30/10/09, 08/11/09, 12/11/09 e 26/11/09, durante a 7ª edição da Bienal de Artes Visuais do Mercosul, em Porto

Alegre-RS, totalizando 25 horas de imersão no campo investigado;

	2) entrevistas com atores sociais envolvidos com o campo artístico. Foram realizadas 10 entrevistas

semi-estruturadas com uso de gravador, abrangendo sete (7) mediadores de visitação, um (1) supervisor dos

mediadores, uma (1) artista (Mariela Scafati - Argentina) e a curadora pedagógica do evento. Além destas entrevistas,

foram realizadas também mais 7 (sete) entrevistas estruturadas via correio eletrônico com artistas que participaram da

7ª Bienal do Mercosul: Camila Sposati (Brasil), Daniel Acosta (Brasil), Oscar Jorge Caraballo (Uruguai), Rosângela

Rennó (Brasil), Nicolás Rupcich (Chile), Maria Lucia Cattani (Brasil) e Paulo Nenflídio (Brasil).

	- análise de imagens de obras artísticas coletadas junto ao banco de imagens da Bienal de Artes Visuais do

Mercosul, bem como de outras fontes e proveniências.

	- análise de veículos de mídia (jornais, revistas e blogs) que apresentem matérias sobre arte contemporânea,

especialmente como fruto de divulgação da Bienal de Artes Visuais do Mercosul. Aqui cabe considerar um artigo

publicado pelo historiador Voltaire Schilling, no Jornal Zero Hora do dia 25/10/09, poucos dias antes da abertura da 7ª

edição da Bienal do Mercosul. O artigo em questão coloca em xeque a legitimidade das obras de arte instaladas em
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áreas abertas, além de referendar completa aversão à arte contemporânea. Na seção de debates, disponível na

página virtual do citado veículo jornalístico, mais de 180 (cento e oitenta) depoimentos espontâneos foram deixados

por leitores sobre o artigo de Schilling, os quais serão também utilizados como fonte de dados.

Resultados Esperados
O estudo está em fase elaboração e é decorrência de minha tese de doutoramento, vinculada ao Programa de

Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS).

	De um modo amplo - e sem qualquer intenção de especificar impactos futuros - o estudo em questão busca somar-se

às diversas pesquisas já realizadas e que tomam os campos das artes visuais e das identidades culturais como eixos

investigativos. Como fruto deste diálogo com outros estudos e outros pesquisadores, creio que minha pesquisa pode

contribuir para clarificar alguns aspectos ainda obscuros em relação ao binômio arte/identidade, como também, pode

ser pertinente como embasamento teórico às dinâmicas educativas e aos diversos campos do saber que, em algum

momento, poderão servir-se dos resultados alcançados.
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Docente
Não há docente no projeto

Técnico-administrativo
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Discente
Não há discentes no projeto
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Atividade 1

Início: 00     Duração: 0 dias    Responsável: Clóvis Da Rolt

O cronograma está anexado ao Projeto.

Atividade 2

Início: 00     Duração: 0 dias    Responsável: Clóvis Da Rolt

Transcrição de entrevistas - 1ª etapa - (março, abril e maio/2011)

Análise das entrevistas – 1ª etapa - (junho, julho e agosto/2011)

Etapa de pesquisa etnográfica – 8ª Bienal do Mercosul, em Porto Alegre-RS - (setembro e outubro/2011)

Transcrição de entrevistas – 2ª etapa - (setembro, outubro e novembro/2011)

Análise das entrevistas – 2ª etapa - (novembro e dezembro/2011)

Catalogação e análise iconográfica acerca da 8ª Bienal do Mercosul - (setembro, outubro e novembro/2011)

Participação em eventos para divulgação preliminar do objeto da pesquisa - (março, abril, maio, junho, julho, agosto,

setembro, outubro, novembro e dezembro/2011; janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho/2012)

Exploração bibliográfica - (março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2011;

janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho/2012)

Redação preliminar do texto da tese - (março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e

dezembro)

Relação final do texto da tese - (janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho/2012)

Defesa da tese junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Unisinos - (julho/2012)
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