
 
 

 
 
 

MODOS DE PRESENÇA DOS ARTISTAS NA UNIVERSIDADE: 

UMA ANÁLISE DO MAPEAMENTO CULTURAL DA UFMG 

Thobila Gabriela de Lima Costa Sousa1 

 

RESUMO: Este artigo pretende, em uma interlocução com o texto de Duarte (2020) 

intitulado “Modos de presença nas manifestações estéticas contemporâneas”, investigar 

os modos de presença na UFMG do sujeito auto identificado como artista, a partir de 

dados coletados no primeiro Mapeamento Cultural da UFMG. Para tanto, apresentamos 

dois movimentos argumentativos: I) abordará, por meio de diálogo com filósofos 

analíticos da arte (como Danto, Dickie e Weitz), alguns dos problemas e dificuldades 

enfrentados na busca por uma noção de arte (e de artista) sem a pretensão de defini-las 

ou de encerrar o tema; para no momento II) analisar os modos de presença dos artistas 

participantes do Mapeamento Cultural da UFMG. O artigo, portanto, discute, de 

maneira crítica e interpretativa as respostas dos agentes individuais artistas, levantando 

questões relacionadas desde a definição de arte (e de artista) até o âmbito da práxis, 

passando por reflexões acerca da arte pós-histórica. 
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INTRODUÇÃO 

Em uma tentativa de identificar, localizar e conhecer os agentes e o contexto das 

práticas artísticas e culturais na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a 

Diretoria de Ação Cultural (DAC)2 realizou em 2021 o primeiro Mapeamento Cultural3 

 
1 Graduada em Filosofia (UFMG) e em Administração (UFMG), especialista em Gestão Cultural 

(SENAC) e mestrado em andamento em Estética e Filosofia da Arte (UFMG) sob a orientação do Prof. 

Dr. Rodrigo Duarte. Atualmente é coordenadora de políticas culturais na Diretoria de Ação Cultural da 

UFMG, membra do grupo de pesquisa Modos de presença nas manifestações estéticas contemporâneas e 

membra do corpo de pesquisadores do Mapeamento Cultural da UFMG, sob a orientação da Prof. Dra. 

Mônica Ribeiro. E-mail: thobila.c@gmail.com 
2 A Diretoria de Ação Cultural da Universidade Federal de Minas Gerais (DAC/UFMG) é um órgão 

vinculado à Administração Central da UFMG que propõe e executa as políticas de cultura estabelecidas 

pela universidade. 
3 A pesquisa foi realizada pela Diretoria de Ação Cultural da UFMG (DAC) e pesquisadores convidados 

da Faculdade de Ciências Econômicas (FACE), Escola de Belas Artes (EBA) e da Universidade Federal 

de Minas Gerais (UFMG), a saber: Profa. Dra. Mônica Medeiros Ribeiro, coordenadora da pesquisa e 

Diretora Adjunta de Ação Cultural da UFMG; Prof. Dr. Fernando Mencarelli, Diretor de Ação Cultural 

da UFMG; Profa. Dra. Ana Flávia Machado, pesquisadora convidada da Faculdade de Ciências 

Econômicas; Thobila Gabriela de Lima Costa Sousa, Coordenadora de Políticas Culturais da Diretoria de 

Ação Cultural da UFMG, e Jonas Henrique, assistente de pesquisa e doutorando em Economia. Também 

colaboraram com o tratamento dos dados a pesquisadora doutoranda em economia Cinthia Santos Silva e 

a servidora técnico-administrativa Naiara Pinheiro de Castilho. Todo o trabalho de programação visual da 



 
 

 
 

da universidade. O intuito foi a construção de um retrato diagnóstico dos agentes, 

espaços e ações culturais da UFMG relativo aos anos de 2019 a 2021 - em uma 

metodologia de baixo para cima (bottom-up)4.   

Este artigo pretende analisar, de maneira crítica e interpretativa, as respostas dos 

agentes individuais, auto identificados como artistas, bem como, examinar 

reflexivamente os seus modos de presença5 na UFMG. Indagações acerca da natureza 

do artista, sua atuação, suas práticas, a intencionalidade como condição fundamental ou 

não para a produção de uma obra de arte, a distinção entre arte e artefato, são questões 

que pretendemos abordar considerando como escopo o universo de respostas 

encontradas em tal Mapeamento Cultural.  

Para tanto, apresentamos dois movimentos argumentativos: I) abordará, por meio de 

diálogo com filósofos analíticos (como Danto, Dickie e Weitz), alguns dos problemas e 

dificuldades enfrentados na busca por uma noção de arte (e de artista), sem a pretensão 

de defini-las ou encerrar o tema; para no momento II) analisar os modos de presença 

dos artistas participantes do Mapeamento Cultural da UFMG, principalmente a partir 

dos eixos de classificação elaborados pelo filósofo Rodrigo Duarte. 

PROBLEMAS E DIFICULDADES NA DEFINIÇÃO DO QUE É A ARTE (E 

QUEM É O ARTISTA) 

Até o século XIX era possível que os artistas fossem facilmente identificados como 

aqueles que produziam arte ou que criavam artefatos com propriedades específicas, 

como a de ser representativo, carregar algum símbolo etc. A arte, por sua vez, era 

prontamente identificada ao se considerar os seus modos de apresentação/representação 

e suportes tradicionais que funcionavam como sinalizadores de que estávamos diante de 

uma obra de arte. Ainda que tais elementos não fossem necessariamente considerados 

 
campanha de divulgação do mapeamento e de apresentação dos resultados no site Mapa da Cultura da 

UFMG esteve sob a responsabilidade da servidora técnico-administrativa da DAC, Bárbara Profeta. 
4 A comunidade universitária da UFMG foi convidada a preencher um questionário online composto de 

perguntas fechadas e abertas. A partir da análise dessa coleta de dados, a comissão de pesquisadores 

realizou a construção do Mapeamento Cultural da UFMG. Todo o processo se baseou nas informações 

fornecidas pelos respondentes voluntariamente e conforme sua auto percepção e auto identificação. 
5 Ver texto Modos de presença nas manifestações estéticas contemporâneas (2020) de Rodrigo Duarte. 



 
 

 
 

como definitórios para a Filosofia da arte e mesmo para a arte, a sua presença permitia 

identificar alguma similaridade entre certas práticas e objetos que nos autorizasse a 

categorizá-las como arte e, implicitamente, permitia a realização de uma identificação 

conceitual da arte. 

No entanto, as grandes transformações ocorridas na produção artística a partir do 

século XX impuseram desafios à teoria da arte e intensificaram o debate filosófico 

acerca da definição do que seja a arte e, consequentemente, daquele considerado como 

artista. No último século, frente a produções como a pop art, os ready mades e a arte 

conceitual, as teorias da arte que estavam fortemente vinculadas às características 

aparentes e estilísticas, não eram mais suficientes para a compreensão de obras 

consideradas indiscerníveis6 dos objetos banais. 

Diante da enorme diversidade daquilo que foi considerado como arte (por extensão, 

daquele considerado como artista) as grandes teorias7 apresentavam-se como incapazes 

de fornecer uma definição que compreendesse todas as instanciações do que (ou 

daquele) estava sendo proposto como arte (ou artista). Essa dificuldade se evidencia 

quando observamos que no decorrer da história da arte os artistas: 

 (...) abandonaram as molduras, os pedestais, os suportes clássicos, o 

palco, a mimese, os temas, as instituições tradicionais, os instrumentos 

musicais, o labor técnico, o roteiro, o predomínio dos sentidos, a 

individualidade autoral, a permanência dos objetos e, ainda assim, 

continuaram criando obras de arte. Fizeram arte nas ruas, arte abstrata, 

arte efêmera, fizeram arte sobre seus próprios corpos, na terra, nos 

desertos, arte virtual, digital, política, antipolítica, usaram os animais, 

os rituais, a ciência, o silêncio e o acaso. Esvaziaram galerias, 

misturaram gêneros, dançaram no chão, empacotaram museus, foram 

às ruas e de volta aos cubos brancos e teatros, e, para o agrado ou 

desagrado de críticos e filósofos, continuaram criando coisas, ações ou 

 
6 A partir da arte moderna e contemporânea, pudemos perceber que aquilo que outrora poderia ser 

agrupado corretamente como arte, por similitude e no uso cotidiano, tal como argumentado por Weitz 

(1956) sob a influência de Wittgenstein (1953), passou a ser um exercício bastante complexo. As ideias 

de Danto (2012) de que “qualquer coisa” poderia assumir a condição de obra de arte problematizam bem 

essa questão. O autor, em O mundo da arte, apresentou, como ilustração, a arte de Andy Warhol, 

especificamente, a reprodução de caixas de sabão Brillo, e a problemática que uma pessoa comum 

poderia, facilmente, se confundir entre a obra de arte e o mero objeto cotidiano, ou seja, simplesmente 

pelo uso, pela familiaridade não conseguiríamos, com segurança, afirmar se a caixa de sabão era um 

objeto de uso corriqueiro ou se tratava de uma obra de arte, pois em termos de suas características 

perceptuais se tratavam de objetos indiscerníveis. 
7 Tais como as teorias formalista ou da expressão da emoção, por exemplo. Ver Weitz (1956). 



 
 

 
 

eventos que continuam sendo referidos pelo nome “arte””. 

(FERREIRA, 2014, p. 13). 

Resta-nos indagar, como podemos reconhecer e nomear quem são os artistas no 

âmbito dessa entropia de manifestações artísticas contemporâneas? A noção de artista, 

como um elemento importante para a definição da arte, desponta como um objeto a ser 

questionado e analisado.  

Atravessados por essas questões de o que é arte? ou qual a natureza da arte? alguns 

filósofos8 passaram a questionar até mesmo a possibilidade de se formular uma 

definição de arte que pudesse dar conta de afirmar as propriedades comuns a todas as 

obras, em termos de condições necessárias e suficientes. Para Morris Weitz (1956), a 

arte não pode se submeter a uma definição verdadeira, pois um conjunto que abarque 

essas condições necessárias e suficientes é inexistente, sendo, portanto, logicamente 

impossível uma teoria, no sentido clássico exigido, da arte. Nessa perspectiva, em que a 

arte contemporânea exige que a definição de arte de outrora seja colocada em xeque, a 

definição de artista também se torna cada vez mais complexa e de difícil conceituação. 

Cumpre atentarmos, no entanto, que diferentemente do que se possa esperar, há uma 

manutenção das estruturas teórica, pedagógica, institucional e mercadológica que 

aparenta presumir que se sabe o que a arte é (e quem é o artista), inclusive porque 

nomeia de arte o que considera como tal. Como FERREIRA (2014) questiona:  

Os críticos, artistas, curadores, teóricos, galeristas, colecionadores e 

diretores de museus possuem algum critério para selecionar o que 

deve ser exposto como obra de arte? Eles possuem uma definição? 

(FERREIRA, 2014, p.13).  

Na perspectiva da práxis, parece que os agentes envolvidos no mundo da arte9, de 

alguma forma, são capazes de identificar se estão diante de uma obra de arte, sem uma 

especificação conceitual clara do que seja a arte. 

Nesse sentido, assim como a expectativa do Mapeamento Cultural da UFMG é a 

realização de um retrato temporal das práticas artístico-culturais na universidade em 

 
8 Ver WEITZ (1956). 
9 Ver DANTO (2006). 



 
 

 
 

questão, a proposta deste artigo se relaciona com a mesma disposição para tentar 

conhecer os modos de presença daqueles que, a partir de seus próprios sistemas de 

crenças, se consideram artistas. Ou seja, os intuitos aqui passam muito longe de 

procurar uma definição ou formato universal da arte (ou do artista).  

No entanto, vale apontar que a suposição ou conceituação do que é a arte e de quem 

é o artista subjaz a toda pesquisa do Mapeamento Cultural da UFMG e se coloca como 

condição necessária para a sua realização, ainda que tal definição, como mencionado, 

não seja explicitada em um formato fechado e que os respondentes tenham a liberdade 

para se auto identificar e declarar como artistas. Nesse sentido, a utilização dos modos 

de presença propostos por Duarte (2020), apresentados na próxima seção, nos 

auxiliarão a refletir sobre as respostas encontradas no referido Mapeamento, uma vez 

que nos fornecem uma estrutura para avaliar e discutir diversas apreensões de arte e 

onde se localiza a práxis artística. 

MODOS DE PRESENÇA DO ARTISTA NO MAPEAMENTO CULTURAL DA 

UFMG 

A comunidade universitária da UFMG foi convidada a responder um questionário 

sobre sua atuação na área cultural, sendo possível a participação na pesquisa como 

agente individual ou coletivo, ou como agente de um espaço artístico-cultural da 

instituição. Para os respondentes que optaram por participar como “agentes culturais 

individuais” havia sete possibilidades de identificar sua atuação, quais sejam, artista10, 

curador(a), técnico(a) de luz, som e técnico(a) coreógrafo(a), relacionado às práticas da 

tradição, produtor(a) cultural/produtor executivo, gestor de cultura, pesquisador(a) e/ou 

professor(a).  

 
10 Importante ressaltar, como já mencionado, que a pesquisa optou por se apresentar de maneira neutra, 

não oferecendo previamente qualquer definição de artista (ou de arte). Os respondentes que optaram por 

se identificar nesta categoria o fizeram de maneira voluntária de acordo com suas crenças e conceitos 

preexistentes. 



 
 

 
 

Em um universo de 730 respostas ao Mapeamento Cultural da UFMG consideradas 

válidas, i.e., aquelas em que os respondentes cumpriram com os requisitos necessários11  

para a participação na pesquisa, 506 respondentes se classificaram como agente 

individual, dentre estes, 363 se identificaram como artistas. Para fins deste artigo, não 

foram considerados neste recorte os agentes coletivos, ainda que houvesse a 

possibilidade de se caracterizarem como grupos artístico-culturais, uma vez que 

entendemos que a noção de cultura presente na composição ‘artístico-cultural’ 

compreende um conjunto de práticas que, embora façam parte do mesmo campo 

semântico, ultrapassam o delineamento aqui pretendido com a noção de artista. 

Em um primeiro olhar para o conjunto dos artistas, observamos que 123 

respondentes se identificaram exclusivamente com a categoria artista; o restante 

selecionou além desta categoria, uma ou mais opções de identificação12. Tanto no 1º 

subgrupo identificado exclusivamente como artista quanto naquele que se caracteriza 

com outras atividades além de artista, a distribuição entre as áreas do conhecimento 

associadas às atividades realizadas possui similaridades. No primeiro subgrupo as três 

áreas mais mencionadas foram: artes, música e letras e linguística. Já no segundo 

subgrupo: artes, música e educação. Essa diferença parece ser explicada quando 

analisamos os campos culturais que mais se relacionam com as atividades realizadas. 

Aqueles identificados exclusivamente como artistas, mencionaram com mais frequência 

as seguintes categorias: música, desenho, literatura, arte digital e livro. Já aqueles que 

cadastraram outras atividades além da artística, mencionaram mais frequentemente: 

pesquisa e ensino em artes e culturas, música, produção cultural, performance e 

literatura. De modo que a área do conhecimento “educação” aparece com mais 

frequência para o 2º subgrupo justamente por estarem mais fortemente relacionados 

com a pesquisa e ensino em artes e culturas, para além da sua própria atuação como 

artista. 

 
11 Os requisitos necessários para a participação na pesquisa do Mapeamento Cultural da UFMG foram: 

que o respondente possuísse, no momento da resposta, vínculo com a UFMG (nas categorias: 

aposentado(a), docente, estudante, funcionário(a) terceirizado(a), técnico administrativo em educação) e 

que concordasse com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
12 Opções disponíveis no formulário: artista, curador(a), técnico(a) de luz, som e técnico(a) coreógrafo(a), 

relacionado às práticas da tradição, produtor(a) cultural/produtor executivo, gestor de cultura, 

pesquisador(a) e/ou professor(a). 



 
 

 
 

Quando analisamos as questões abertas “descrição da atividade” e “objetivos da 

atividade”, aqueles respondentes que não se cadastraram exclusivamente como artistas, 

como esperado, ofereceram respostas para além da sua atuação artística. Interessante 

observar que em alguns casos sequer mencionam qual seria seu fazer artístico, apenas 

apontam atividades correlacionadas como mediação cultural, pesquisa e ensino em 

artes, elaboração e gestão de projetos culturais, entre outras. O que nos leva a questionar 

qual o lugar da atividade artística no âmbito das ocupações de tais respondentes, uma 

vez que não parece ser a atuação principal destes. Além disso, importa ressaltar que pelo 

fato de não mencionarem diretamente qual o fazer artístico realizado, as análises e 

desenhos de tendências e perfis deste subgrupo foram dificultadas.  

Já no que refere aos respondentes que cadastraram exclusivamente sua ocupação 

como artistas apresentaremos, a seguir, uma proposta de análise, aproximamo-nos do 

texto de Duarte (2020) sobre os Modos de presença que, em nosso entendimento, é 

capaz de fornecer, ainda que por meio de noções bastante amplas, uma espécie de 

quadro referencial que nos auxilia na apreensão e localização das diferentes ênfases das 

práxis artísticas relativas as diversas manifestações estéticas contemporâneas. Nessa 

perspectiva, ao analisarmos as mesmas questões abertas mencionadas acima é possível 

localizarmos a grande maioria dessas práxis em quatro categorias principais, quais 

sejam: I) as manifestações sensíveis mais imediatas (as apresentações) que se 

aproximam mais fortemente da visualidade do que da textualidade e do discurso; II) as 

representações que são muito mais “mediatizada[s] pelo discurso do que pela 

imagem”(DUARTE, 2020, p.118); III) as manifestações irrepresentáveis que não se 

associam nem à apresentação e nem à representação, sendo relacionadas com a 

sonoridade em seu sentido mais puro e  IV) as sobre representações que são vinculadas 

à noção de polimedialidade, ou seja, aquelas em que percebemos uma “junção de media 

apresentativos, representativos e irrepresentativos na totalidade de um espetáculo 

[...]”(DUARTE, 2020, p. 125), i.e., que compreendem a confluência das categorias 

anteriores. Além disso, na passagem entre esses eixos, que se referem a fenômenos da 

arte e estéticas contemporâneas, temos ainda algumas inter-relações que configuram, 

por sua vez, novos modos de presença. A presença em um certo eixo ou na passagem de 

um em direção a outro, é realizada conforme a ênfase do fazer artístico em questão.  



 
 

 
 

O que se segue são categorias que surgiram no trabalho de análise dos campos 

“descrição” e “objetivo” preenchidos por aqueles respondentes exclusivamente artistas. 

Muitas delas se sobrepõem e interagem de várias maneiras e vale observar que 

investigar todas essas sobreposições e conexões ultrapassa o escopo desse artigo. Nesse 

sentido, optamos por listar uma série de questões que nos parecem interessantes e 

importantes e que acreditamos centrais na construção do retrato proposto pelo 

Mapeamento. 

A práxis artística mais frequente nesse subgrupo é relacionada à Música. Duarte 

(2020) ao extrapolar o conceito de irrepresentável, como tratado por Jacques Rancière, 

aproxima-o do modo de presença da sonoridade e musicalidade em seu sentido mais 

puro. O som, para Duarte, não se vincula às visualidades/imagens (tal como nos 

fenômenos apresentativos), tampouco às representações, no sentido de que em um som 

puro não há mediação do discurso ou de alguma textualidade como que acoplada a esse 

som. Já, na passagem da irrepresentação para a representação, temos as canções; no 

sentido oposto, da representação para a irrepresentação, temos a música programática e, 

por sua vez, da visualidade para a sonoridade (da apresentação para a representação) 

temos a música concreta e na sua passagem oposta (representação para apresentação) 

temos a pantomima. Os eixos de Duarte funcionam como referências para refletirmos as 

várias ênfases possíveis quando lidamos com as diferentes manifestações 

artísticas/estéticas na contemporaneidade. No caso analisado (o Mapeamento Cultural 

da UFMG), o eixo da sonoridade parece possuir bastante destaque entre os 

respondentes, assim como, as suas inter-relações, configurando a musicalidade como o 

principal modo de presença dos artistas participantes da pesquisa. 

Na sequência, as artes plásticas e visuais, evidentemente participantes do campo das 

visualidades, no eixo das apresentações, aparecem como o segundo modo de presença 

mais frequente entre os respondentes exclusivamente artistas do Mapeamento Cultural 

da UFMG. Quando totalmente localizada no eixo apresentativo, tratar-se-ia de um modo 

de aparecer, i.e., um fenômeno artístico/estético que se apresenta a nós sem mediações. 

No entanto, Duarte (2020) a partir d’A Transfiguração do Lugar Comum de Danto, 

observa que o que uma obra de arte é, enquanto objeto perceptível, não a define como 



 
 

 
 

obra de arte, mas apenas quando inserida em um contexto em que ela é apresentada. 

Para Danto, somente ao se adquirir o “é da identificação artística” (DANTO, 2006, p. 

325) o sujeito é capaz de reconhecer um objeto como arte e interpretá-lo desta maneira, 

já que “ver algo como arte requer algo que o olho não pode repudiar – uma atmosfera de 

teoria artística, um conhecimento da história da arte: um mundo da arte” (DANTO, 

2006, p.329). Nesse sentido, é o mundo da arte que viabiliza a demarcação entre arte e 

não-arte, ou ainda, como afirma Ferreira (2014): “somos capazes de identificar certo 

objeto como arte porque podemos interpretá-lo como tal ao inscrevê-lo no contexto 

histórico delimitador do mundo da arte” (FERREIRA, 2014, p.186). Este contexto, por 

sua vez, dependerá em grande medida de uma representação que transfigura os objetos 

banais para o lugar de obras de arte. Nesse sentido, o fenômeno artístico se deslocaria 

da simples apresentação em direção a representação. O que nos leva a crer que é nesta 

passagem que se configura o segundo modo de presença mais frequente daqueles 

exclusivamente artistas do Mapeamento Cultural da UFMG. 

O terceiro modo de presença mais frequente se localiza justamente no eixo da 

representação. Trata-se, portanto, de fazeres artísticos relacionados com a literalidade, 

com a textualidade. Não obstante, assim como nos casos anteriores, embora a ênfase da 

presença seja dada ao eixo da mediatização pelo discurso, observamos também a 

passagem para a hipertextualidade, no bojo do que se chama de multimedialidade em 

que temos no mesmo objeto além do texto, a imagem, o som, a animação entre outros. 

O que configura a transposição, ainda com Duarte (2020), da representação para a sobre 

representação. 

Os quarto e quinto modos de presença mais encontrados, respectivamente, são a 

dança e as artes teatrais e performáticas. A partir dos eixos classificativos de Duarte, 

podemos entender esses fenômenos estéticos, em geral, como polimediais (no vértice da 

sobre representação), i.e., “a junção de media apresentativos, representativos e 

irrepresentativos na totalidade de um espetáculo” (DUARTE, 2020, p. 125). Essa 

classificação se daria uma vez que tais fenômenos articulam variados materiais estéticos 

como o próprio corpo e suas articulações no tempo e espaço, as vestimentas (ou sua 

ausência), elementos sonoros e rítmicos, a visualidade da cena em questão, e em muitos 



 
 

 
 

casos, a representação mediada por discursos e sentidos e, claro, a combinação de todos 

esses elementos. 

O sexto e último modo de presença encontrado de maneira mais frequente no âmbito 

do escopo aqui analisado são as artes digitais/virtuais e a produção de vídeos. Ao nosso 

entender, esses fenômenos estéticos quando realizados no e para o ambiente virtual, 

encontram-se no eixo da polimedialidade estética tal como os modos de presença 

anteriormente analisados. No entanto, distantes dos exemplos anteriores, principalmente 

pelo escopo imaterial de sua natureza. Neste caso, a sobre representação viria do 

universo potencial de possibilidades do fazer artístico e de seus múltiplos suportes 

disponibilizados pela tecnologia de maneira polimedial proporcionando unificação e 

sobreposição de som, imagens, textos e outros, bem como, da exploração dos limites 

dos media escolhidos. Nesse viés, o rápido e contínuo desenvolvimento dos media 

tecnológicos e seus dispositivos possuem a capacidade de reconfigurar até mesmo o 

campo da nossa experiência. Como menciona PROENÇA (2020): 

Além das inovações agregadas ao modo de expor pelas próprias 

instituições, no âmbito da produção a tecnologia também se faz 

presente enquanto ferramenta e meio no fazer artístico. Se essa 

tendência é notável pelo menos desde as primeiras fotografias, 

passando pelo advento do cinema, algumas obras de arte 

contemporâneas extravasam os limites da produção de imagens 

técnicas para estabelecer interfaces digitais dinâmicas e aprofundar as 

investigações estéticas acerca da virtualidade, que vem se 

consolidando como um dos traços mais marcantes do nosso século. 

(PROENÇA, 2020, p. 241-242) 

O diagnóstico apontado pela pesquisadora já seria suficiente para entendermos o 

impacto da tecnologia nos modos de presença artísticos na UFMG e no mundo 

contemporâneo da arte, mas, junto a isso, o ano de 2020 foi determinantemente marcado 

pela pandemia da COVID-19. Cumpre observar que o Mapeamento da UFMG, apesar 

de contemplar um período anterior à pandemia da COVID-19, foi realizado durante um 

momento pandêmico em que as práticas cotidianas sociais foram severamente afetadas, 

e as necessidades de isolamento social impuseram novas reconfigurações das nossas 

atividades, o que inclui, evidentemente, o fazer artístico. Nesse sentido, é muito 

provável que vários artistas passaram a produzir arte virtual fortemente motivados pelo 

isolamento e devido às impossibilidades do encontro presencial. Independentemente de 



 
 

 
 

tal contexto, trata-se de um modo autêntico de presença de fenômenos estéticos 

contemporâneos não menos importante do que aqueles apontados anteriormente em 

categorias clássicas e certamente por isso foram frequentemente mencionados pelos 

respondentes do mapeamento. 

Um outro achado interessante do Mapeamento Cultural da UFMG, no recorte da 

atuação dos artistas aqui proposto, se relaciona com a distinção que remonta desde pelo 

menos Kant13 sobre arte e artesanato. Para Kant a diferenciação da arte do artesanato se 

daria, porque o último não se trata de um jogo livre, realizado de maneira autônoma e 

racional, sendo um trabalho penoso em que somente o seu resultado é agradável, por ser 

remunerado, ou ter finalidades úteis, por exemplo. No entanto, contemporaneamente 

essa discussão foi esvaziada de sentido, dado que como discutido anteriormente, até a 

definição de arte foi posta em xeque. Mas, ainda assim, consideramos relevante notar 

que alguns dos respondentes caracterizam a sua arte (já que se classificaram como 

artistas) como artesanato, ou seja, parece se tratar de mais um tipo de arte pertencente 

ao repertório de possibilidades desses artistas. Caso não considerassem o artesanato 

como obras de artes, sequer ter-se-iam voluntariado na resposta ao Mapa Cultural da 

UFMG. 

O mesmo acontece com alguns casos de pessoas que responderam ao Mapeamento, 

ainda naquela classificação de exclusivamente artistas, e mencionaram realizar práticas 

que costumeiramente recebem outras categorizações para além de artista, como por 

exemplo, figurinistas, comunicadores sociais, publicitários, produtores de podcasts, 

entre outros. Nesse sentido, as fronteiras daquilo que era tradicionalmente visto como 

arte (ou daqueles vistos como artistas) parecem permeáveis a se expandirem, de modo a 

compreender outras práticas que até pouco tempo não seriam consideradas diretamente 

do âmbito artístico. Para Danto (2006) estamos diante do que ele chamou de arte pós-

histórica, i.e., a arte liberada do peso das narrativas históricas e de quaisquer restrições 

estilísticas ou metodológicas, e que adquire a possibilidade de romper com padrões 

estéticos pré-formatados de outrora e, em sua autoconsciência, percebe-se livre para 

 
13 KANT, I. A crítica da faculdade de julgar. 2019 (§43). 



 
 

 
 

mesclar mídias, linguagens e modos de presença nas manifestações estéticas 

contemporâneas. Nas palavras do autor: 

[...] o contemporâneo é, de determinada perspectiva, um período de 

desordem informativa, uma condição de perfeita entropia estética. 

Mas é também um período de impecável liberdade estética. Hoje não 

há mais qualquer limite histórico. Tudo é permitido. (DANTO, 2006, 

p.15) 

Essa entropia e liberdade estética mencionada por Danto (2006) pode ser tomada 

como possibilidade de um pluralismo da produção artística que, por sua vez, implica em 

alterações significativas nas instituições da arte e no público da arte. Distinguindo-se da 

arte ocidental feita desde 1400, as produções artísticas passaram a ambicionar mais que 

a estética, o domínio museológico ou mesmo seu público enquanto mero espectador 

passivo14. A arte pós-histórica aspira uma aproximação com o público15, por vezes 

muito mais imediata do que a possibilitada pelos “cubos brancos museológicos” para 

usar a expressão de Brian O’Doherty16. Nesse contexto em que a arte se emancipa e 

passa a se motivar por critérios outros que não meramente os estéticos, tais como o 

lugar, o processo, o evento, o objeto ou mesmo a mídia escolhida – para além de mero 

suportes, parece-nos estarmos diante de uma promessa de uma produção artística mais 

plural e diversa, que coloca em questão até mesmo as categorias tradicionais da arte 

(música, artes visuais e plásticas, artes performáticas etc.) os suportes e os espaços 

expositivos. 

CONCLUSÃO 

Interessou-nos investigar os modos de presenças dos artistas na UFMG, a partir 

da realização do primeiro Mapeamento Cultural da referida universidade. Esses modos 

de presença foram identificados neste artigo com base nos eixos classificatórios 

compreendidos no texto “Modos de presença dos fenômenos estéticos contemporâneos” 

 
14 DANTO, 2006, p. 204. 
15 “What we see today is an art which seeks a more immediate contact with people than the museum makes 

possible—art in public places, specific to given sites—and the museum in turn is striving to accommodate the 

immense pressures that are imposed upon it from within art and from outside art. So, we are witnessing, as I see it, a 

triple transformation—in the making of art, in the institutions of art, in the audience for art. All this takes place 
Where the reasons for making art have themselves been undergoing change, making the present moment as exciting 

as it is ill defined.” (DANTO, 1998, p.12) 
16 O'DOHERTY, Brian. No interior do cubo branco: a ideologia do espaço da arte. Martins Fontes. 2002. 



 
 

 
 

de Rodrigo Duarte (2020). Para tanto, filtramos as respostas encontradas nos 

formulários, considerando aptas apenas aquelas cujos respondentes se auto 

identificaram como agentes culturais individuais e atuantes como artistas, de acordo 

com suas crenças prévias. A partir deste recorte, organizamos os dados, em dois 

subgrupos principais, quais sejam, os respondentes exclusivamente artistas e aqueles 

que além de artistas se auto identificaram com outras atuações no âmbito artístico-

cultural. Na sequência, após análise criteriosa dos subgrupos, especialmente, 

considerando as respostas as questões abertas do formulário “descrição sucinta da(s) 

atividade(s) realizada(s)[..]” e “objetivo geral da(s) atividade(s) realizada(s)[...]”, 

constatamos que nossa análise seria mais bem enquadrada no subgrupo em que os 

respondentes são exclusivamente artistas. De forma que tal subgrupo foi, finalmente, 

em sua maioria, categorizado nos quatro modos de presenças principais, alinhando-nos 

as classificações de Duarte: apresentação, representação, irrepresentação e sobre 

representação. A utilização desta classificação nos auxiliou na reflexão sobre as 

respostas encontradas no Mapeamento, uma vez que nos forneceu uma estrutura para 

avaliação e discussão das diversas apreensões do que é a arte e onde se localiza a práxis 

artística.  

As ênfases nos modos de presença encontrados foram alocadas a partir das 

categorias encontradas da maior até a menor frequência. Nesse viés, temos que o modo 

de presença artístico mais frequente no Mapeamento Cultural da UFMG é aquele 

relacionado à Música e a sonoridade em geral, cuja ênfase se dá no eixo da 

irrepresentação, com inter-relações nos demais vértices apontados no desenvolvimento 

deste artigo. Na sequência, as artes plásticas e visuais, evidentemente participantes do 

campo das visualidades, e, portanto, do eixo das apresentações, aparecem como o 

segundo modo de presença mais frequente entre os respondentes exclusivamente artistas 

do Mapeamento Cultural da UFMG. No entanto, observamos que a transfiguração de 

algo que nos aparece imediatamente em arte dependerá em grande medida de uma 

representação. Nesse sentido, é nesta passagem da apresentação para a representação 

que, ao nosso ver, se configura o segundo modo de presença mais frequente do 

Mapeamento. O terceiro modo de presença mais mencionado, por sua vez, trata-se, de 

fazeres artísticos relacionados com a literalidade, com a textualidade, 



 
 

 
 

consequentemente, localizados no eixo da representação.  Os quarto e quinto modos de 

presença mais encontrados, respectivamente, são a dança e as artes teatrais e 

performáticas, classificados neste artigo, como fenômenos polimediais (sob o vértice da 

sobre representação). O sexto e último modo de presença encontrado de maneira mais 

frequente no âmbito do escopo aqui analisado são as artes digitais/virtuais e a produção 

de vídeos e são encontradas no eixo da polimedialidade estética tal como os modos de 

presença anteriormente analisados, embora por razões distintas do que aqueles. 

O artigo discutiu ainda outros achados interessantes do Mapeamento Cultural da 

UFMG a partir do recorte de artistas, passando por uma breve discussão entre arte e 

artesanato e entre outras atividades que, no âmbito da história da arte, outrora não 

seriam facilmente classificadas como fazeres artísticos ou propriamente como arte. No 

entanto, discutimos que, tal como apresentado por Danto (2006), estamos diante de arte 

pós-histórica, o que significa que a arte (e, portanto, o artista) está “autorizado” a 

romper com padrões estéticos pré-formatados de outrora e se encontra livre para 

mesclar mídias, linguagens e modos de presença nas mais diferentes manifestações 

estéticas contemporâneas. Nesse sentido, tal entropia e liberdade estética pode ser 

tomada como possibilidade de um pluralismo da produção artística que, por sua vez, 

pode ser identificado também no Mapeamento Cultural da UFMG nas mais diversas 

instanciações da arte. 

Cumpre ressaltar ainda que a exposição aqui proposta se trata de uma análise, 

dentre tantas outras possíveis, do Mapeamento Cultural da UFMG. Recomendamos 

fortemente a realização de outros recortes, interpretações e estudos, uma vez que os 

desdobramentos do referido Mapa podem ser utilizados como subsídios para a 

construção e melhoria das políticas culturais da UFMG, bem como, de outras 

universidades e instituições.  
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