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DOSSIÊ: Arte contemporânea feita com e pelos povos originários 

19 de abril de 1500: 

No horizonte, o mar segue calmo. A lua surge como um deus, iluminando a noite e 

velando as moças pelos rios e lagos na terra. Majestoso deus que criou a estrela da água, 

cujas flores brancas se abrem nas noites, agradecendo pela vida que lhe foi devolvida. A 

noite segue. O sol, como chama vermelha incendeia os céus. Anuncia algo de errado. 

Prenúncio.No horizonte, as naus surgem. Estranhas montanhas moventes sobre as águas 

do mar. Aquela tinha sido a última noite de hegemonia dos povos originais. A nova 

manhã trazia consigo uma dura mudança nos lugares, nos territórios, na natureza. A 

paisagem, a fauna e a flora jamais seriam as mesmas. Todas minadas. Todas 

transformadas. Nações dizimadas. Línguas silenciadas. 

 

19 de abril de 2021: 

No horizonte, um vírus ainda segue mudando nossas vidas. Revisando nossos valores. 

Mas, mesmo este ser mortal não é capaz de calar vozes que ecoam. Estamos vivendo o 

mais vigoroso movimento de visibilidade dos povos que resistiram a séculos de invasão, 

desmontes, imposições cosmopolitas, de escravidão capitalista. No entanto, os povos 

originais das terras do pau-brasil resistiram. Suas vozes, abafadas, não se calaram; suas 

culturas seguiram, mesmo que silenciadas. 

 

Essa voz chegou à arte contemporânea e se faz ouvida. Ecoa nas instituições 

contaminadas pelo sistema colonialista. A visibilidade desses povos se torna fato. O 

espaço hegemônico da arte de base anglo-saxã não é mais capaz de silenciar a força 

expressiva dos artistas indígenas que falam de sua cultura, de seu povo. Artistas das 

diversas etnias ocultadas e subjugadas como exóticos objetos antropológicos em museus 

sociais. Formas e expressões expropriadas de seus valores estéticos. Artistas indígenas 

estão reescrevendo a história da arte brasileira. Não foram silenciados; aliás, a 

contemporaneidade não mais tolera práticas coloniais, por mais elaboradas que possam 

parecer. Esses artistas se fazem ver por uma outra estética que não quer dominar a 

natureza. Uma nova estética que se pauta em reabrir o mundo, em coabitar os mundos. 

Não em dominá-los. 

 

Nesses artistas indígenas, aponta Kassia Borges, pode-se perceber que eles têm se 

articulado no sentido de apresentar uma obra menos branca, menos invasora, menos 

europeia, menos masculina; sobretudo, mais abrangente. Uma produção que evidencia 

uma obra menos cosmopolita, no sentido estereotipado do termo, para promover uma 

produção artística muito simples e potente, que não passa despercebida. Um novo modo 

de pensar e produzir arte surge além do olhar sobre o horizonte de possibilidades: outros 

modos de criação; outros processos transdisciplinares, como a própria vida desses 

povos. Acenam para outros modos de coabitar os espaços. Demarcam territórios 

simbólicos que tornam urgente que a arte se veja como plural, híbrida e solidária a 

novas perspectivas culturais e estéticas. 

 



A Revista Farol, do programa de Mestrado em Artes da Universidade Federal do 

Espírito Santo, abre seu espaço para compor um dossiê com artigos que versem sobre 

arte contemporânea e a diversidade das expressões artístico-culturais e que tenham, 

especificamente, como enfoque e discussão, as relações da produção estética dos povos 

originais do Brasil. Assim, com o recorte: Arte contemporânea feita com e pelos 

povos originários, seguimos a nossa meta estratégica de ampliar o debate em torno das 

questões étnico-raciais na arte contemporânea brasileira. 

O dossiê Arte contemporânea feita com e pelos povos originários receberá trabalhos 

que desenvolvam questões como: 

1.  A produção da arte a partir de expressões étnico-socias de artista indígenas; 

2. Proposições de experiências artísticas de ruptura que visem desestabilizar os 

paradigmas espaciais e urbanos da arte contemporânea de base anglo-saxônica;  

3.  Práticas curatoriais de arte indígena na arte contemporânea; 

4. Arte e ecossistemas estéticos silenciados; 

5.  Práticas artísticas na proposição de outros modos de produzir e debater a arte 

indígena na contemporaneidade brasileira;  

6. Proposições artísticas alterando o entendimento da memória e dos modos de 

habitar o mundo pautados nas práticas culturais das comunidades indígenas 

brasileiras. 

Todas as submissões deverão ser enviadas para a plataforma da revista até 06 de 

setembro de 2021 e podem ser escritas em português, espanhol, inglês ou francês. 

Acesso:  

https://periodicos.ufes.br/farol/about/submissions 

Dados específicos de formatação de textos podem ser vistos no link indicado. 

Artigos de temática livre, entrevistas e resenhas, dentro do campo das Artes Visuais, 

podem ser submetidos em fluxo contínuo. As normas para elaboração dos artigos estão 

disponíveis em um template no site: https://periodicos.ufes.br/farol/issue/view/1270 
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