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RESUMO 

Esta pesquisa tem por objeto analisar o processo de criação artística realizado em coletividade, tendo como base o processo de 

criação do Grupo EmpreZa. As reflexões foram desenvolvidas a partir da minha vivência enquanto membro ativo no grupo, por meio 

da observação de reuniões, laboratórios artísticos e do desenvolvimento dos trabalhos. Na primeira parte do estudo, procuro refletir, 

em um aspecto geral, sobre as relações do indivíduo e sociedade. Aborda-se discussões acerca da autoria, refletindo sobre suas 

mudanças ao longo da história para entender como ela funciona na arte e como tem se diluído em alguns coletivos artísticos na 

contemporaneidade. Em seguida, há um estudo aprofundado do processo de criação do Grupo EmpreZa. Nele, exponho, a partir 

das minhas percepções e vivências, como o coletivo tem operado e desenvolvido a sua criação artística. Sendo o grupo constituído 

por vários indivíduos, muitos deles com carreira artística individual, procura-se refletir sobre o impacto das diferentes individualidades 

em um processo de criação coletivo e ainda se as individualidades se diluem ou se fortificam em um processo de criação realizado 

em coletividade. 

 

Palavras-chave: Coletivo artístico; Processos de criação; Grupo EmpreZa. 
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ABSTRACT 

The main aim of this research was to comprehend the process of collective artistic creation developed by Grupo EmpreZa. In order 

to achieve this purpose, the experience of this Dissertation author as an active member in the group, the systematic observation of 

the Group meetings and its artistic workshops, performances, audiovisual and photographic productions were taken into consideration 

as sources for the analyzes. In the first part of the Dissertation, the focus remained on the relationship between the individual and 

society. Some discussions on authorship were addressed, mainly how the conception of authorship has changed throughout History 

and how this affects Art, in general, and the artistic collectives, in particular, especially in contemporary times. The second part, in its 

turn, presents a study of the creative process of the Grupo EmpreZa itself. From this author perceptions and experiences and the 

other sources already mentioned, this section tries to understand how the collective Grupo EmpreZa has operated and developed its 

artistic creation. Since the group consists of several individuals, many of them with an individual artistic career, it was also important 

to analyze how can the individual interfere with the collective creation process and the vice-versa, how can the collective interfere 

with the individual creative process, but also if the individualities disappear or rather are in fact attenuated in a collective creation 

process. 

Keywords: Artistic collective; Creative process; Grupo EmpreZa. 
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INTRODUÇÃO 

Na arte contemporânea, cada vez mais tem surgido diferentes formas de criar ou expor uma obra. Além da exploração de 

novas mídias, novos materiais e espaços, muitos artistas passaram a pesquisar possibilidades estéticas que podem ocorrer através 

do encontro e do diálogo com o outro. Neste sentido, deixa-se de lado o formato de produção artística isolada e individual para o 

desenvolvimento de projetos em grupo, realizando assim uma forma de produção coletiva. Dentre os exemplos de uma coletividade 

na arte podemos citar os coletivos artísticos, que produzem trabalhos em conjunto dividindo uma única poética. Esta pesquisa teve 

como objetivo a investigação e produção de trabalhos artísticos a partir da vivência dentro de um desses coletivos, utilizando a 

performance como princípio de ação, experienciando e contextualizando, buscando refletir e discutir sobre práticas emergentes na 

arte contemporânea. 

Apresento o texto a seguir as minhas reflexões e percepções a respeito do processo de criação realizado em coletividade, 

partindo, assim, da minha experiência enquanto integrante do Grupo EmpreZa. É uma opinião pessoal, posto que exponho o meu 

entendimento sobre assuntos e conceitos relacionados ao processo de criação em coletividade, em especial ao processo de criação 

do Grupo EmpreZa, o qual ingressei em 2011. 

Produzir em grupo levantou em mim alguns questionamentos sobre: Como funciona a individualidade dentro de um coletivo 

artístico? Será que a individualidade se dilui ou se fortalece? Como funciona a autoria dessa obra que foi pensada e executada por 

muitos?  

Pretendo, aqui, fazer um exercício de aglutinação. Para isso, procuro ruminar e trazer à tona, neste texto, percepções e 

sentimentos acerca das minhas vivências. Então, questiono: Como eu enxergo e percebo o agir do outro nesse processo coletivo e 

como lidar com as diferenças que vão emergindo ao longo do intenso contato e embate com esse outro que está tão alheio a mim? 
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Refletindo sobre essa experiência e tentando responder a algumas questões que surgiram no decorrer desse processo, busco, 

em alguns momentos, um esclarecimento a partir de um ponto de vista histórico. Isso porque trabalhar em coletividade não é uma 

invenção contemporânea, tendo em vista que, em um aspecto geral, antes da modernidade temos muitos exemplos relacionados a 

um fazer coletivo em diversos campos do conhecimento. No entanto, é no contemporâneo que essas questões se acentuaram.   

Nesse sentido, o primeiro capítulo deste trabalho apresenta algumas abordagens sobre as mudanças ocorridas em nossa 

sociedade em relação ao indivíduo e a sua interação com o meio. A partir do pensamento de Roland Barthes e Michel Foucault, são 

apresentadas discussões sobre o conceito de autoria, refletindo sobre o surgimento e a possível morte da figura do autor em nossa 

sociedade, buscando entender como a autoria funciona em um aspecto geral e como ela funciona na arte.  

O segundo capítulo inicia-se com uma breve biografia do Grupo EmpreZa, a qual aborda questões referentes ao contexto de 

seu surgimento e como se tem operado a partir da coletividade por meio de um processo horizontal e não hierárquico. Desse modo, 

elaborei, a partir das minhas percepções, uma espécie de dicionário, em que procuro comentar e refletir sobre alguns dos principais 

conceitos que permeiam o processo de criação do grupo. Expressões como “embate”, “angústia”, “tempestades corporais”, 

“negociação” e “Serão performático” são termos criados ou apropriados pelo grupo, ao longo de sua história, e tratam de momentos 

específicos vivenciados pelo coletivo na construção dos trabalhos. Nesse segundo capítulo, levanto também questões relativas ao 

processo de criação coletivo por meio de duas grandes exposições, nas quais o grupo esteve imerso em processo criativo intenso, 

realizando trocas com o público, que também poderia participar do processo. 

No terceiro capítulo, busquei refletir sobre como funciona o individual dentro de um coletivo artístico e o impacto do meio em 

que vivemos na nossa individualidade, para isso procurei discutir primeiramente sobre as relações do indivíduo e sociedade em um 

âmbito geral, para tanto utilizo como referências as reflexões de Lev Vygotsky sobre o desenvolvimento do indivíduo que acontece 

na medida em que ele se relaciona com os outros e com o meio, e Norbert Elias e seu estudo sobre a individualidade.  
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Abordo também o conceito de estar-junto partindo das reflexões de Michel Maffesoli, para pensar sobre a importância do 

estar-junto no processo de criação em coletividade. Discuto ainda, a partir de entrevistas realizadas com alguns membros do grupo1, 

sobre a diluição da individualidade em um processo de criação coletivo, além dos possíveis impactos que o processo de criação 

pode causar em cada um. 

Neste trabalho, pretendo refletir sobre poéticas visuais e processos de criação a partir do trabalho realizado em coletividade. 

Considerando que a produção poética foi realizada de maneira coletiva, substituo, assim, o que seria “minha produção” pelo termo 

“nossa”. Muitas vezes, falarei “o grupo”, pois, mesmo que eu faça parte desse grupo, tentarei me colocar, em muitos momentos, a 

uma certa distância para ser capaz de refletir também, enquanto pesquisadora.  

Sabe-se que, em uma produção realizada de maneira coletiva, precisa-se do contato com o outro. É pelo contato com o outro 

que surgem divergências ou acordos. Nesse sentido, a partir do diálogo, o trabalho artístico vai se construindo. Entendo, desse 

modo, que o processo de criação coletivo em arte se aproxima muito da vida. Ora, o que é a vida senão o ato de criar, de se 

relacionar, de dialogar, de se perder, de discordar e de se encontrar com o outro na construção de sentidos?  

Esta é uma pesquisa qualitativa de natureza aplicada com um momento teórico e outro prático. Através de um levantamento 

de material bibliográfico, pude verificar arquivos e documentos do Grupo EmpreZa, visando levantar dados de trabalhos que foram 

realizados entre 2001 e 2016, período em que busquei observar elementos que demonstram como é o processo de criação do grupo, 

levando em consideração a poética compartilhada.  

Como se trata de um estudo de caso, o momento prático deu-se a partir da minha vivência com o restante do grupo, no qual 

estive imersa elaborando, em coletividade, novas proposições e trabalhos artísticos. Participei de reuniões, pautas e laboratórios 

artísticos, investigando como é o processo de formação de significado e como se dá esse compartilhar da poética dentro de um 

                                            
1 As entrevistas foram realizadas através do aplicativo Whatsapp. Os integrantes que participaram da entrevista foram Babidu, Marcela Campos, João Angelini 
e Helô Sanvoy. 
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coletivo. Também, busquei refletir sobre o que são minhas contribuições, como elas se confundem com as do outro e como percebo 

que, ao mesmo tempo, elas estão presentes na obra final.  

Os objetivos propostos neste trabalho envolveram a vivência do fazer coletivo a partir da construção de trabalhos artísticos 

junto ao grupo, refletindo e discutindo sobre seu processo de criação.  

Também, proponho uma reflexão sobre como o individual pode influenciar em um processo de criação coletivo, além de pensar 

de que maneira o coletivo pode influenciar um processo criativo individual ou mesmo se as individualidades desaparecem ou se 

fortificam em um processo de criação realizado em coletividade. Com a intenção de compreender novas formas de representação 

em arte, utilizando o coletivo como ponto de partida da pesquisa. 
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CAPÍTULO I 

 

COLETIVO X INDIVIDUAL 

É perceptível que, hoje, vivenciamos uma época de incertezas e de grandes mudanças em relação à forma como nos 

relacionamos e produzimos sentido. Paradigmas são constantemente quebrados e nos encontramos cada vez mais imersos em 

situações que nos permitem pensar e trabalhar em coletividade. Isso pode ser verificado na forma como nos relacionamos com o 

outro. Formamos, coabitamos e produzimos em redes. Nesse sentido, as novas tecnologias muito contribuem, ressignificando a 

forma como realizamos e compartilhamos nosso conhecimento.No campo da internet, por exemplo, sabemos que, diferentemente 

da forma como hoje podemos manipular ou construir informações, anteriormente chegava até nós um conteúdo estático e finalizado 

para ser lido ou contemplado. Visitávamos os sites, assistíamos a vídeos e olhávamos as imagens que chegavam até nós sem a 

possibilidade de interação, ou seja, poucos usufruíam do poder de voz e da possibilidade de compartilhar seus interesses; éramos 

apenas usuários espectadores desse conteúdo – que, para nós, era imutável.  

Com o avançar da tecnologia, chegamos ao que hoje é chamado de “Web 2.0”, “Web social” ou “Web participativa” (PRADA, 

2008, p. 66). Esse modelo de internet – mais participativo – possibilitou que o usuário abandonasse uma postura estática e 

contemplativa, passando a produzir e compartilhar informações na rede, como ressalta Lemos (2002, p. 114): “O ciberespaço fez 

com que qualquer um possa não só ser consumidor, mas também produtor de informação, emissor”. Segundo Prada (2008, p. 67), 

“el diseño de formas de relación humana se presenta como la base instrumental de este nuevo sistema de producción”.  

A possibilidade de produção participativa gerada por esse novo modelo de internet abriu a porta para diversos modos de fazer 

coletivo em rede. Nesse sentido, podemos citar como exemplo o Wiki, uma ferramenta que possibilita os usuários produzirem, 

editarem e compartilharem dados em rede, de forma colaborativa.  
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o termo “wiki” foi inventado por Ward Cunningham, para nomear um software, WikiWikiWeb, que significa “Web Ágil” na 
língua Haviana. A filosofia deste software original era a permissão que os usuários tinham para edição do conteúdo dos 
sites, usando apenas um navegador internet. Daí por diante, muitos softwares parecidos foram lançados, porém, um dos 
mais populares é a WikiMedia, usado na Wikipédia. Esta por sinal se autodefine “A enciclopédia livre" e "a enciclopédia 
livre que todos podem editar". (JESUS, A.M.R, 2012, p.93) 

 

Essas novas ferramentas muito contribuem para o compartilhamento do conhecimento, além de possibilitarem também a autoria 

coletiva das informações disponibilizadas na rede. 

 No campo das artes, grandes mudanças em relação à forma como o artista produz e como o público interage com essa 

produção foram notadas a partir dos anos de 1960, quando artistas começaram a desmaterializar o objeto de arte e a trabalhar 

conceitualmente. Se, antes, as obras de arte eram destinadas a um espectador retraído e silencioso, que apenas contemplava o 

resultado de um trabalho, em meados dos anos de 1960 vemos cair a cortina que separava o artista do público.  

Nesse período, apareceram novas formas de produção, gerando obras a partir das quais o artista se colocava em contato 

direto com esse público, o qual, em muitos casos, também poderia contribuir para a realização do trabalho ou até mesmo fazer parte 

dele, rompendo, assim, a distância entre artistas e não artistas. Ilustram o caso, por exemplo, as produções como as do grupo Fluxus 

(1962-1978), constituído por vários artistas de distintas áreas, como artes, música, dança e teatro. O grupo questionava a 

individualidade, o mercado e as instituições de arte, valorizando a produção coletiva, aproximando a arte do cotidiano e do público. 

Seus trabalhos eram realizados através de performances, happenings, instalações, dentre outras linguagens.  

No Brasil, esse formato de arte mais relacional, que muitas vezes envolve intensamente o espectador, retirando-o de uma 

posição de conforto/contemplação e colocando-o em ação, foi explorado nos anos 60 por artistas como Hélio Oiticica e Lygia Clark. 

Oiticica, ao longo de sua vida, desenvolveu diversos trabalhos que necessitavam da presença ou do próprio relacionar do espectador 



11 
 

 
 

para existir. Dentre eles, podemos citar seus famosos “Parangolés” – capas feitas de tecido e outros materiais – os quais o espectador 

vestia e, com o movimento de seu corpo, dava vida à obra. Nesse sentido, a obra só estaria completa e só existiria quando vivenciada 

e em movimento através do corpo daquele que o veste, fazendo o público passar, nesse momento, a contribuir diretamente no 

desenvolvimento e sentido da obra.  

Lygia Clark também rompeu com a distância entre artista e espectador ao elaborar seus objetos relacionais, os quais, em 

contato com o espectador, produziam sentido em meio a uma esfera relacional entre o espectador, o artista e a obra. 

Esses trabalhos realizados de maneira coletiva e não tradicional, abolindo uma distância existente entre o artista e o público, 

aqui no Brasil e no exterior, demostraram uma enorme mudança na forma como pensamos em arte e em seu processo de criação. 

A partir dessas experiências mais próximas do cotidiano e do contato direto com o público, iniciou-se uma nova etapa de 

experimentação e produção em arte que hoje é muito explorada: uma arte embasada na esfera das relações humanas, na 

coletividade. 

Ora, o ato de deixar a passividade e tornar-se participante – ou por que não um dos próprios criadores e produtores de uma 

obra? – é discutido por Laddaga (2012) em seu livro Estética da Emergência. Nessa obra, o autor chama a atenção para uma grande 

mudança cultural, uma reorientação das artes, em que podemos perceber um significante número de artistas, escritores e músicos 

reagirem ao “esgotamento do paradigma moderno”, passando a “executar projetos que supunham a mobilização de estratégias 

complexas” – estratégias essas que ainda não podem ser definidas, posto que são “irreconhecíveis a partir da perspectiva das 

disciplinas”. Como esclarece Laddaga: 

são projetos que “implicavam: a implementação de formas de colaboração que permitiram associar durante tempos 
prolongados (alguns meses no mínimo, alguns anos em geral) a números grandes (algumas dezenas, algumas centenas) 
de indivíduos de diferentes proveniências, lugares, idades, classes, disciplinas; a invenção de mecanismos que 
permitissem articular processos de modificação de estados de coisas e locais”. (LADDAGA, 2012, p. 10) 
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Figura 1 - Hélio Oiticica, Parangolé, P4 Cape 1, 1964, Foto: : Sergio  
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Figura 2 - Lygia Clark. Objeto relacional, 1980. 
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Esses projetos desenvolvidos a partir da coletividade entre artistas e não artistas apontam para “formas artificiais de vida 

social, modos experimentais de coexistência” (ibid, p. 28). Nesse sentido, a individualidade perde a importância e se dissipa, deixando 

o artista de ser o único que expõe sua forma de pensar no intuito de ser apreciado ou entendido de forma passiva pelo espectador, 

para expor seu ponto de vista que estará em diálogo e embate com o ponto de vista do outro, participante, gerando, assim, uma 

nova forma de produção em artes – uma produção colaborativa. São projetos que, a partir da convivência e de diálogos, vão se 

construindo, em que o interesse maior se dá mais na participação da formação de “ecologias culturais”2 do que na construção de 

obras (ibid, p. 11). 

Tal modo de produção realizado de forma colaborativa também foi detectado por outros autores, como Nicolas Bourriaud, 

Claire Bishop e Grant Kester, para citar alguns. Entretanto, essa forma de produção é ainda recente e carece de maiores estudos, 

posto que são produções que, como aponta Laddaga (2012, p. 20), “parecem expandir-se crescentemente e que, todavia, 

permanecem sem teorizar.”  

É comum ao artista discutir, por meio de sua poética, questões relativas ao tempo e ao espaço em que ele está inserido, bem 

como ao contexto em que ele vive. Trabalhar de forma coletiva hoje, a partir da socialização e do diálogo com o outro, é, de certa 

forma, realizar uma grande experimentação em arte. Dessa maneira, o pesquisar, testar, errar e refazer, comuns a uma 

experimentação plástica individual, dão lugar a um experimentar artístico localizado em uma esfera relacional, na qual as trocas 

realizadas entre os indivíduos são partes constituintes e de fundamental importância para a construção do trabalho artístico.  

                                            
2 Ecologias culturais é um termo utilizado pelo teórico social Charles Till. Laddaga utiliza o termo para referir-se ao número crescente de artistas que articulam 
meios de conversações entre grupos de pessoas produzindo imagens e/ou discursos realizando a intervenção e modificação do estado de coisas locais, 
repensando o próprio espaço do comum. 
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Em um trabalho coletivo realizado de forma horizontal, como no caso do Grupo EmpreZa, faz-se necessário o exercício de 

diluir a identidade. Muitas vezes, é preciso abdicar de seus desejos em prol do desejo comum. Mas será que, dentro do coletivo, 

essa identidade realmente se dilui ou se fortalece?  

O trabalhar de maneira colaborativa tem sido uma constante na produção artística contemporânea. Após a participação direta 

do espectador na criação da obra e a crescente atuação de coletivos artísticos que trabalham a partir de uma perspectiva de autoria 

coletiva – diluindo a figura do autor –, tem-se questionado cada vez mais a importância ou a irrelevância do conceito de autor no 

processo de criação. Portanto, podemos pensar que vivemos uma crise no conceito de autoria hoje. É certo que se trata de uma 

crise que não é recente, mas que tem se estendido e se fortalecido na contemporaneidade, devido, principalmente, a um grande 

interesse do fazer e do pensar em coletividade. 

 

1.1  Autoria: quem vos fala?  

 

Refletindo acerca do conceito de autoria, primeiramente em um aspecto geral, sabe-se que a ideia de autor, da forma como 

conhecemos, teve sua origem a partir da modernidade. Trata-se daquele que se expressa elaborando, a partir de seus anseios 

pessoais, uma obra que contém traços de sua individualidade. Sendo assim, tem-se uma obra original, que geralmente é assinada 

com um nome próprio e possui características singulares de quem a compõe.  

Ao contrário desse formato de produção individual, sabe-se que, na idade antiga e medieval, era muito comum a produção de 

obras de forma conjunta. Nos períodos que antecederam aos tempos modernos, foram produzidas inúmeras obras confeccionadas 

por mais de um autor, de forma simultânea ou continuada, demonstrando que o ato de produzir em conjunto é uma característica 

comum nesse período. Para citar um exemplo: na Irlanda medieval, temos a epopeia Táin Bó Cuailnge, um manuscrito com 67 folhas 

confeccionado em torno do ano 1100.  Parte dessa epopeia irlandesa foi escrita de forma conjunta por autores chamados “A”, “M” e 
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“H”. “A” e “H” são os escribas originais. “H” fez diversas alterações; “A” escreveu 12% e “M”, 60%. Os outros 28% foram criações de 

“H”, que removeu páginas escritas por “A” e “M”, colocando as de sua autoria no lugar, e inseriu anotações no texto original (SANTOS; 

FARRELL, 2014, p. 224).  

No período medieval, obras literárias, artísticas e musicais eram cridas como sendo inspiradas por deus ou inscritas numa 

tradição. Desse modo, como nos esclarece Chartier (1999) em relação à literatura nesse período, “o escritor não era senão o escriba 

de uma Palavra que vinha de outro lugar” ou “não tinha valor a não ser o de desenvolver, comentar, glosar, aquilo que já estava ali” 

(CHARTIER, 1999, p. 31). Um fator importante que colaborou para um tipo de criação em coletividade realizado no período antigo e 

medieval foi a oralidade, segundo Dorigatti (2004, p. 1):  

 

 

No período medieval e antigo, os cânticos, poemas e estórias se fixavam e faziam parte da vida das pessoas através da 
oralidade, o que não permitia a ideia de autor como alguém responsável por uma obra fechada, com início, meio e fim. A 
obra estava em permanente processo de criação, quem a narrava tinha liberdade para acrescentar novos trechos, 
melhorar passagens.  

 

 
Tais obras realizadas em coletividade, desenvolvidas sob um tipo de inspiração divina ou realizadas a partir de conhecimentos 

adquiridos por meio de tradições contribuíram para o imenso número de obras anônimas datadas desse período, uma vez que não 

é possível detectar sua autoria. Por isso, Foucault (2001, p. 15) ressalta que as narrativas “eram postas em circulação e valorizadas 

sem que se colocasse em questão a autoria, já que o anonimato não constituía um empecilho”. 

Foucault esclarece que a figura do autor começa a aparecer historicamente à medida que os discursos se tornam 

transgressores, havendo a necessidade de conhecimento da autoria de determinados textos para eventuais punições. 
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Os textos, os livros, os discursos começaram a ter realmente autores (diferentes dos personagens míticos, diferentes das 
grandes figuras sacralizadas e sacralizantes) na medida em que o autor podia ser punido, ou seja, na medida em que os 
discursos podiam ser transgressores. (FOUCAULT, 2002, p. 47) 

 

 

Chartier (1999, p. 34) comenta que “as primeiras ocorrências sistemáticas e ordenadas alfabeticamente de nomes de autores 

encontram-se nos índices dos livros e autores proibidos, estabelecidos no século XVI”. O autor traz, ainda, um exemplo de 

condenação ocorrido nesse período: o caso de Étienne Dolet, condenado à fogueira porque é impressor e “autor”. 

 

O fato de ele ser autor de textos que puderam se transformar em prefácios ou prólogos de obras de autores protestantes 
está indissociavelmente ligado ao fato, por outro lado, de ter sido editor de textos heterodoxos. É um processo decisivo 
que terminou na praça Maubert, em Paris, numa fogueira em que foram queimados Dolet junto com seus livros, aqueles 
que havia publicado ou prefaciado. A autoridade católica interveio com toda força e criou os instrumentos que lhe 
permitiam exercer o poder de censura. (CHARTIER, 1999, p. 35) 

 

 

É só no alvorecer da modernidade que a ideia de autor como a conhecemos firma-se. Segundo Foucault (2006, p. 267), “essa 

noção do autor constitui o momento crucial da individualização na história das ideias, dos conhecimentos, das literaturas e também 

na história da filosofia e das ciências”. 

Em meados do século XX, surgiram alguns ataques e questionamentos em relação a essa concepção moderna de autor, 

principalmente no que diz respeito ao campo da literatura. Autores como Barthes e Foucault abordaram, em suas discussões, o 

desaparecimento e a morte dessa figura do autor – a qual, a partir da modernidade, tornou-se tão importante e necessária.  

Roland Barthes (1988) escreveu em 1968 o ensaio “A morte do autor”. Nele, analisou a transformação que sofreu o conceito 

de autor na literatura da época. Segundo ele: 
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sabemos agora que um texto não é feito de uma linha de palavras, libertando um sentido único, de certo modo teológico 
(que seria a «mensagem» do Autor-Deus), mas um espaço de dimensões múltiplas, onde se casam e se contestam 
escritas variadas, nenhuma das quais é original: o texto é um tecido de citações, saídas dos mil focos da cultura. 
(BARTHES,1967, p. 68) 

Para Barthes, o autor não vem antes da escrita, mas passa a existir enquanto a escrita se compõe. Semelhantemente às artes 

visuais, na literatura também ocorria o pensamento de que o autor era um deus, um gênio, e que, para se entender uma obra, devia-

se procurar entender o seu autor. Barthes (2004, p. 29) critica essa ideia e ressalta que, “ao ler, nós também imprimimos certa postura 

ao texto, e é por isso que ele é vivo”. Assim, ele reflete acerca dessa perda da autoria falando sobre a importância do papel do leitor, 

o qual também compõe significados ao texto. 

Em 1969, Foucault participou de uma conferência no Collège de France, trazendo a discussão sobre a função que um autor 

exerce na ordem do discurso. Foucault (2001, p. 1) estava mais interessado em localizar e refletir sobre o espaço vazio deixado pelo 

autor do que, como fez a crítica literária, reafirmar mais uma vez o seu desaparecimento. O filósofo chega ao conceito de função-

autor e esclarece que “a função-autor é, portanto, característica do modo de existência, de circulação e de funcionamento de certos 

discursos no interior de uma sociedade”. 

Pensando no contexto artístico, além desse múltiplo espaço de criações vindo de mil focos de cultura, e da contribuição do 

leitor/observador, percebe-se hoje, como no caso de alguns coletivos artísticos, a junção de várias pessoas na criação de uma única 

obra, reforçando ainda mais esse conceito de desaparecimento do autor, pois trabalhos realizados de maneira coletiva contêm uma 

contribuição ainda maior de mentes no processo de criação de uma obra. Em muitos casos, é quase impossível apontarmos, no 

final, quem de fato seria o autor da obra. É nesse sentido que serão tratadas as questões de criação e autoria com relação ao Grupo 

EmpreZa.  
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1.2 Autoria na Arte 

 

 

Ao pensarmos em como acontece o processo de criação de um artista, pode ser comum vir à mente aquela imagem de uma 

pessoa sozinha e isolada em seu ateliê, testando materiais ou ideias, em conflito consigo, tomando decisões e aplicando-as. 

Independentemente da linguagem que seja utilizada, da plataforma escolhida para a aplicação de suas ideias ou das influências de 

outros que o artista possa ter retido para si, imaginamos esse artista sozinho, pensando e desenvolvendo os detalhes da possível 

obra. Essa forma de produção realizada de maneira individual foi comum no Renascimento. Claro que o ato de produzir arte de 

maneira individual também está presente em períodos anteriores, não foi algo que surgiu no Renascimento, porém é a partir desse 

período que se notou crescer o sentimento que dá uma maior importância às singularidades, à autoria, ao eu do artista, que está 

presente na obra. Instaurou-se, então, a noção de “gênio”; o artista colocava-se na obra, expressando sua individualidade e potencial 

artístico.  

A partir do Modernismo, notou-se o despertar de uma atitude artística coletiva, na qual os artistas passam a trabalhar em 

conjunto, reunindo-se em grupos e apoiando-se para afirmação de suas ideias, como os grupos surrealistas, dadaístas, dentre 

outros. O grupo holandês De Stijl publicou, em 1918, um manifesto declarando a necessidade de romper com uma arte centrada na 

expressão individual, Malevich e Piet Mondrian também defendiam a necessidade de uma realidade coletiva, universal para a arte 

(SCHENKEL, 2013, p. 3). 

Os surrealistas, a partir da automatização, realizavam desenhos que vinham de seu inconsciente. Sendo assim, executavam 

um trabalho no qual as suas características pessoais ficavam em suspenso, pois o desenho era algo que não podiam controlar. Esse 

jeito de trabalhar foi um dos primeiros passos em direção a uma desvalorização da identidade. Segundo Schenkel (2013, p. 4), “a 

personalidade artística se afirma, assim, como um efeito da reação do homem à modernidade, ao mesmo tempo em que, 
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especialmente no século XX, os modos de produção e as ambições artísticas também são marcados por um sentido de resgate da 

coletividade social”. 

Na arte contemporânea, podemos acompanhar diversas mudanças nos processos de criação e produção artística 

principalmente através de grupos que trabalham juntos na criação de uma poética, realizando uma obra autônoma, que, depois, é 

apresentada em nome do grupo, diluindo, assim, a autoria daqueles que a produziram.  

Ora, trabalhos realizados em coletividade questionam e afrontam a ideia de um autor-deus, um autor gênio que deve ser 

contemplado. É uma forma de trabalhar que não está embasada em um pensamento de transcendência do artista, mas se preocupa 

em explorar, a partir do cotidiano e das vivências, modelos de sociabilidade e o compartilhamento da poética. Renato Rezende, 

partindo das reflexões e dos conceitos sobre coletivos artísticos discutidos na tese de Cláudia Paim (2010), enumera as principais 

características dos coletivos artísticos contemporâneos abordados pela autora: 

 

1. Grupos de artistas que atuam de forma conjunta. 2. Não hierárquicos, com criação coletiva de proposições artísticas 
ou não. 3. Buscam realizar seus projetos pela união de esforços e compartilhamento de decisões. 4. São flexíveis e ágeis, 
com capacidade de improvisação frente a desafios. 5. Desburocratizados, respondem com presteza às pressões que 
encontram. 6. Desenvolvem ação e colaboração criativa. 7. Apresentam rarefação da noção de autoria e uma relação 
dialética entre indivíduo e coletividade. 8. Buscam atuar fora dos espaços de arte pré-existentes no circuito (tais como 
museus, centros culturais e galerias comerciais), os quais questionam. 9. Promovem situações de confluência entre 
reflexão e produção artística e questionamentos sobre o papel do artista (REZENDE apud PAIM, 2010, p. 8) 

 

 

A autoria na arte torna-se importante quando se pensa no mercado de obras artísticas, pois geralmente se vende um nome, 

uma assinatura, que vale determinado preço, dependendo de cada artista. Quando se propõe uma ideia de produzir obras artísticas 

não assinadas de maneira individual, ou ainda realizar obras que necessitam da participação do público, não gerando objetos 
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vendíveis, sendo possível encontrar a arte apenas na esfera da relação entre os indivíduos ali envolvidos naquele momento, essa 

ideia de um nome próprio importante, artista genial ou uma obra/objeto valiosa é desconstruída. 

Quando a palavra autoria é mencionada, geralmente se pensa em responsabilidade. Quando faço algo e assino com meu 

nome, sou responsável por aquela ideia, aquela imagem, aquela palavra. Quando se abre mão da autoria e se dilui com outros no 

processo, não se pode apontar individualmente quem é o autor, então a responsabilidade recai sobre o coletivo, evitando 

sobrecarregar apenas alguns indivíduos em detrimento de outros, o que potencializa a liberdade em trabalhar.  A ideia de dividir a 

responsabilidade, de se manter anônimo no processo, torna-se interessante quando é necessário lutar por algum direito, por 

exemplo, posto que, trabalhando em conjunto, há uma soma de esforços, de ideias e de potências, que contribuem aumentando a 

força de qualquer reivindicação.  

Dos coletivos que rompem com a ideia de autoria e trabalham, inclusive, partindo do anonimato, podemos citar o grupo Guerilla 

Girls, formado em Nova York em 1985. Composto apenas por mulheres, o grupo não revela a identidade de suas integrantes, que 

utilizam pseudônimos como Frida Kahlo e Gertrude Stein ao se apresentarem ao público. E, quando precisam mostrar sua imagem, 

os corpos que o compõem aparecem usando máscaras de gorila. O grupo nasceu com o propósito de questionar os privilégios 

masculinos no campo das artes, além de resgatar a memória de mulheres artistas. 
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Figura 3 - Guerrilla Girls, Pôster de 1989. Foto: Guerrila Girls 
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Segundo Fernanda Albuquerque (2006, p. 12), “os anos 90 e início de 2000 são marcados no Brasil e no mundo pela 

proliferação de um número expressivo de iniciativas coletivas”, dentre elas “situam-se os grupos ou coletivos de artistas, que se 

diferenciam dos demais agenciamentos por envolverem o desenvolvimento de trabalhos artísticos em conjunto, ou seja, a autoria 

compartilhada ou a criação em parceria”.  

Como um exemplo destes coletivos citado pela autora, temos o Grupo EmpreZa, que, apesar de ser um coletivo com muitos 

corpos envolvidos, não há alguém especificamente que assuma a autoria do trabalho, sendo apenas o nome do grupo relacionado 

como o criador. É sobre o processo de criação no Grupo EmpreZa que este projeto irá se debruçar. 

 

 

1.3 Grupo EmpreZa 

 

O Grupo EmpreZa (GE) surgiu em 2001, criado por professores e alunos da Faculdade de Artes Visuais da Universidade 

Federal de Goiás. É um coletivo artístico e trabalha principalmente com a linguagem da performance. A produção poética do grupo 

possui caráter político e trabalha a partir do embate do corpo com aquilo que o cerca. Por isso, investigam-se questões inerentes ao 

corpo e como esse corpo relaciona-se com o mundo. É interesse do grupo explorar a relação do corpo do performer com outros 

corpos e outros materiais, assim esse corpo, muitas vezes, é colocado em seu limite, podendo experimentar estados de dor, 

desconforto e crise.  

Os atuais integrantes são: Aishá Kanda, Helô Sanvoy, João Angelini, Marcela Campos, Paul Setúbal, Paulo Veiga Jordão, 

Rava, Thiago Lemos e Babidu. Já foram integrantes: Alexandre Pereira, Bia Miranda, Christiane Frauzino, Fábio Tremonte, Fernando 

Peixoto, Keith Richard, Mariana Marcassa e Rafael Abdala. 
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O grupo funciona como um corpo coletivo, constituído por corpos individuais, cada um com suas diferenças culturais e de 

pensamentos, dialogando entre si e com o espaço em que habitam. Seu processo de criação é baseado na troca de ideias e 

experiências de seus integrantes. É na relação desses corpos entre si e com o espaço que a produção acontece. O nome do grupo 

surgiu como sugestão do Paulo Veiga, segundo ele “ é a forma antiga de escrever empresa (em português arcaico), quando a palavra 

era usada para descrever uma aventura ou um empreendimento arriscado qualquer. Na modernidade, empresa tornou-se uma 

palavra ligada ao modelo capitalista, passou a ser uma indústria, uma loja, etc.”  

O Grupo EmpreZa assume como uniforme, na maioria de seus trabalhos, vestimentas empresariais como terno, gravata e 

sapatos sociais. Nesse sentido, a identidade de cada membro é diluída, dando espaço à criação de uma identidade poética que 

busca formar um corpo único. 

 

Uma das chaves para pensar essa característica é o uniforme usado pelos emprezários e emprezárias durante as 
performances. O uniforme é essa estranha particularidade que retira a singularidade das pessoas e as lança em uma 
espécie de massa amorfa. Como símbolo do apagamento das individualidades, disponível dentro de uma lógica de 
mercado, dentro da qual a empresa poderia ser pensada como signo, o uniforme é aqui reapropriado pelo coletivo como 
uma marca que, assim como evoca a dissolução da persona individualista do artista, também nos lembra ao mesmo tempo 
que a arte nada mais é do que uma atividade entre outras, retirando o modo como as práticas artísticas foram pensadas 
até a arte moderna. (MONTEIRO, 2014, s/p.) 

 

Esse corpo simbólico, transfigurado no burocrata contemporâneo e homogêneo, passa a assumir a identidade do grupo, ou 

seja, é impregnado por uma série de anseios de corpos outros, carregando em si uma multidão de identidades. Esclarece Negri 

(2004, p. 21) que esse é um conjunto de singularidades:  
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Quando prestamos atenção aos corpos percebemos que não nos defrontamos simplesmente com uma multidão de 
corpos, mas que todo corpo é uma multidão. Entrecruzando-se na multidão, cruzando multidão com multidão, os corpos 
se mesclam, mestiçam-se, hibridizam-se e se transformam; são como ondas do mar em perene movimento, em perpétua 
transformação recíproca. As metafísicas da individualidade (e/ou da pessoa) constituem uma horrível mistificação da 
multidão de corpos. Não existe nenhuma possibilidade de um corpo estar só. Não podemos sequer imaginar tal coisa. 
Quando se define um homem como indivíduo, quando ele é considerado fonte autônoma de direitos e de propriedade, 
ele se torna só. (grifo do autor) 

Da mesma forma que podemos pensar em um cruzamento de pensamentos e corpos fazendo a individualidade dar espaço 

ao plural, ao coletivismo, podemos pensar que assim funciona o processo de criação em alguns coletivos artísticos. Neles, os corpos, 

a partir das trocas, conectam-se, transformando-se em um corpo que não está só, passando de corpos singulares para o estado de 

um corpo plural. Possuem, dessa forma, uma comunhão de pensamento, o mesmo objetivo e propósito. Podemos pensar o processo 

de criação do Grupo EmpreZa como poética compartilhada, uma vez que o fazer artístico perde o caráter autoral individual e passa 

a ser coletivo. Chaud (2012, p. 32) indica que “poética compartilhada é uma poética artística coletiva, na qual o fazer artístico tem o 

propósito de troca, de estar junto, de disponibilizar para o outro”. 

 

O grupo não tem liderança ou representante, sendo a voz de todos levada em consideração no processo de criação artística 

e gestão do grupo. Para Ricardo Rosas (apud MATIAS, 2003, s/p.), do coletivo paulista Rizoma, “o individualismo saturou. Há uma 

necessidade básica de se agrupar, que os meios eletrônicos tendem a facilitar. Sai a rubrica egocêntrica do ‘gênio criador’ e entra a 

voz coletiva do anonimato criativo e compartilhado”.  

Durante a trajetória do Grupo EmpreZa, houve algumas mudanças em sua formação. Alguns integrantes que participaram 

outrora, dando sua contribuição para o grupo, hoje não fazem mais parte do coletivo, abrindo espaço para a contribuição de outros 

corpos. Houve ideias que foram lançadas em momentos passados por membros antigos, e, hoje, com novos integrantes, elas 

tomaram um novo formato. São ideias que fizeram parte de angústias, pensamentos e vivências de integrantes passados e foram 
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agregadas à poética do grupo, prevalecendo vivas nos dias atuais e dialogando com as angústias e pensamentos da nova formação. 

Alguns trabalhos antigos desdobraram-se e transformaram-se em novos trabalhos devido à troca de vivências, experiências entre 

os antigos e os novos integrantes do coletivo.  

Podemos ver um exemplo desse desdobramento comparando alguns trabalhos que surgiram na época da fundação do grupo 

com trabalhos que surgiram onze anos depois. É o caso de Carma Ideológico (2002), realizado na Funarte/RJ; Itauçu (2009) e 

Impenetrabilidade (2012).  

Em Carma Ideológico (Figura 4), o performer corre nu, fazendo seu corpo se chocar contra a parede da Funarte no Rio de 

Janeiro, em 2001, a mesma ação foi realizada contra a parede de uma igreja católica na Cidade de Goiás. Começa aí uma relação 

do corpo com o “outro”, o estranho, o atrito, um embate do corpo com o mundo, com a instituição, com aquilo que o cerca. Em Itauçu 

(Figura 5), os corpos são dispostos em relações intensas com elementos minerais, sobretudo a pedra, numa busca de aproximação 

visceral com ela.  

O trabalho Itauçu levou o grupo a alimentar o desejo de trabalhar com questões de aproximação e “penetrabilidade” entre 

corpos – quando se fundem e confundem, quando se opõem – o que sempre foi uma questão muito latente para o Grupo EmpreZa. 

É uma situação na qual a carne mole e fraca tenta lidar e negociar com a dureza e a aspereza da pedra, que, se muito friccionada, 

pode machucar ou sangrar o corpo. É um embate de dois corpos, duas matérias totalmente opostas, mas que, nessa relação intensa, 

dialogam e completam-se. 
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       Figura 4 - Grupo EmpreZa, Carma ideológico, 2002, Açúcar invertido. Funarte/RJ. Foto: Grupo EmpreZa. 
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Figura 5 - Grupo EmpreZa, Itauçu (2009). Rumos Itaú Cultural. Foto: Bruna Burnioto 
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Figura 6 - Grupo EmpreZa, Impenetrabilidade (2012). Políptico. Coleção Fundação Romulo Maiorana 
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Se, em Carma Ideológico, tínhamos um corpo inquieto que se opunha e se atirava contra a parede como se quisesse derrubá-

la, em Itauçu o corpo aparece mais receptivo. Apesar da visível vontade do corpo de se livrar da pedra presa a si, percebemos o 

desejo do diálogo e a vontade em explorar a diferença desse material, mesmo com dificuldade e um gritante contraste entre a carne 

mole e a pedra dura e pesada. Partindo da noção de um embate, todavia, ao mesmo tempo, explorando a ideia de se unir ao 

diferente, ao outro, surge o trabalho Impenetrabilidade (2012), em que os corpos dos performers nus se chocam no ar. (Figura 6). 

Todos esses trabalhos produzidos com a contribuição de membros nos primeiros anos do grupo unem-se com ideias recentes de 

novos membros, contribuindo para a realização de novas propostas. Nesse sentido, a autoria é assinada pelo coletivo; não é, 

portanto, estabelecida a responsabilidade da autoria sobre nenhum membro do grupo especificamente. 

Em 2015, à convite de Marina Abramovic, o Grupo EmpreZa participou da exposição “Terra Comunal + MAI”, no SESC 

Pompeia em São Paulo. Como parte da programação desta exposição, o grupo foi convidado a participar de uma de suas palestras 

no auditório do SESC para falar um pouco de seu trabalho e processo de criação. A artista tinha o intuito de apresentar o grupo ao 

público, que assistia à sua palestra no auditório. Na ocasião, Marina Abramovic resolveu fazer uma dinâmica, com o auxílio da 

plateia: metade do público dialogaria com o Grupo EmpreZa, e a outra, com a Marina. A dinâmica consistia na leitura de manifestos 

– o artista leria seu manifesto e o público o repetiria.  

Nessa oportunidade, o Grupo EmpreZa decidiu demonstrar, por meio da leitura do texto, como é o seu funcionamento, optando 

por fazer a leitura de dez textos, de diferentes autores, que falavam sobre sua produção. Cada pessoa na plateia, do lado que 

dialogaria com o Grupo EmpreZa, recebeu um texto sortido. Utilizando alto-falantes em cima do palco, o Grupo EmpreZa pediu para 

que todos lessem juntos.  
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Figura 7. Grupo EmpreZa. Encontros com Marina Abramovic no Sesc Pompeia, 2015. Foto: Victor Nomoto 
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Os dez textos diferentes que foram distribuídos na plateia tinham em comum apenas o cabeçalho com data e nome do grupo. 

Quando todos começaram a ler, houve uma confusão de vozes que se misturaram com gargalhadas do público, que pensou que 

todos leriam as mesmas palavras. Na mistura, tudo ficava ininteligível, devido à quantidade de vozes que lia palavras distintas ao 

mesmo tempo. No final da leitura, Marina Abramovic passou o microfone para que o público pudesse fazer perguntas. A cada 

pergunta, todos do Grupo EmpreZa respondiam ao mesmo tempo, continuando, assim, a confusão de vozes. Foram cinco perguntas, 

até que uma turma na plateia juntou-se, em um microfone, e começou a fazer cada um, uma pergunta diferente, ao mesmo tempo, 

continuando, assim, uma cacofonia. 

Com essa dinâmica, o Grupo EmpreZa mostrou como se vê, um corpo coletivo, em que todo seu processo criativo é feito a 

partir de trocas, do outro, da coletividade e que é composto por várias vozes, não sendo uma mais importante que a outra, pois todas 

as vozes são igualmente importantes no processo de criação e realização dos trabalhos.  

Os membros do grupo costumam afirmar que o Grupo EmpreZa é uma união de identidades que constitui uma multiplicidade, 

pois são nove corpos que constituem e alimentam esse corpo único, apresentado como um artista único: o Grupo EmpreZa. Por 

isso, utiliza-se o conceito “entidade” para se referir a essa “persona”. Do latim medieval entĭtas, entidade é qualquer coletividade ou 

organismo que se possa considerar uma unidade; o que pode fazer parte ou constituir alguma coisa real; tudo aquilo que existe ou 

pode existir; essência. 

 O conceito “entidade”, como é utilizado pelo grupo, não se refere a uma entidade religiosa ou social, mas a essa multiplicidade 

que, a partir da união de seus integrantes, consolida-se. Isso acontece porque, desde sua criação, o Grupo EmpreZa foi se 

constituindo com características específicas, anseios específicos, firmados a partir do embate de ideias dos corpos que o constituíam. 

Esse embate entre os integrantes gerou propostas de ações que foram realizadas e incorporadas ao repertório do grupo. Esse 

repertório foi se consolidando ao longo de sua trajetória, fornecendo ao Grupo EmpreZa características específicas e uma poética 

própria. 
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Quando adentra-se à entidade EmpreZa e participa-se de seu processo de criação, entra-se em contato direto com esse 

arcabouço teórico e prático, que o grupo consolidou ao longo de todos esses anos. Logo, torna-se diretamente influenciado pela sua 

poética e por seu repertório e passando a contribuir dando continuidade a essa poética inerente ao grupo, e já consolidada. Então, 

mesmo se, porventura, houver mudança de seus integrantes, o Grupo EmpreZa permanece com essas mesmas características 

iniciais que foram se afirmando e se consolidando com o passar dos anos.   

O grupo possui uma característica antropofágica que vai se alimentando daquilo que a cerca, assim como o grupo descreve em 

um de seus manifestos: 

Não abriremos mão da nossa natureza selvagem. A antropofagia é inerente a nós, mesmo quando ela se manifesta em 
suas formas mais sutis, onde o que nos servem de alimento são apenas as palavras e a presença passiva de outro corpo. 
Consumindo e experimentando o sabor daquilo que vem de outro ser, nos temperamos, percebemos o que nos falta, o 
que nos satura. Muitas vezes esse consumo precisa ser conspícuo, e nos retemos, suprimimos a fome, que muitas vezes 
é insaciável. (GRUPO EMPREZA, 2015, p. 343) 
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CAPÍTULO II 

GRUPO EMPREZA E SEU PROCESSO DE CRIAÇÃO 

 

É comum, em um processo de criação e produção artística individual, o artista vivenciar momentos de incertezas e 

descobertas, com os quais ele entra em conflito – tanto consigo mesmo quanto com o material com o qual está trabalhando. É 

através da pesquisa com os materiais, e, muitas vezes, tendo um respaldo teórico, que ele descobre o caminho a seguir, pelos erros 

e acertos. Sandra Rey (1996, p. 59) esclarece: 

 

A pesquisa em artes visuais implica um trânsito ininterrupto entre prática e teoria. Os conceitos extraídos dos 
procedimentos práticos são investigados pelo viés da teoria e novamente testados em experimentações práticas, da 
mesma forma que passamos, sem cessar, do exterior para o interior, e vice-versa, ao deslizarmos a superfície de uma fita 
de moebius. Para o artista, a obra é, ao mesmo tempo, um “processo de formação” e um processo no sentido de 
processamento, de formação de significado. 

 

 

Sendo assim, o artista aprende com o próprio trabalho que está em desenvolvimento, aprende a “ouvir” o que esse trabalho 

diz e age, em resposta, construindo significados. Em processos de criação realizados de forma coletiva, como ocorre no caso do 

Grupo EmpreZa, além de experimentações práticas e da investigação de conceitos e materiais, uma etapa muito importante é o 

debate de ideias. 

 

Quando se atua em um coletivo hoje, é necessário transformar as ideias em verbo, pela fala os participantes interagem. 
Assim é necessário comunicar e ainda esclarecer uma ideia ao outro, pois ao realizar a escuta este outro sempre agrega 
elementos da sua subjetividade no ato da compreensão. Discutir os objetivos, as maneiras de fazer, ajustar os alvos, 
eleger táticas, experimentar: o realizar é apenas o aspecto final de uma longa tessitura de relações. Nestas trocas, além 
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das ideias, o próprio tempo é compartilhado. Tempo despendido em conjunto. Tempo longo pela necessidade da 
conversa, pela superação do choque entre diferentes, pelo que o confronto exige de cada um. (PAIM, 2009, p. 76) 

 

O ato de debater ou dialogar com o outro é uma técnica utilizada na produção coletiva, falando especificamente do Grupo 

EmpreZa. É no debate que as peças vão se encaixando, propostas de ações vão surgindo. É no contato com a opinião e a ideia do 

outro que o trabalho vai tomando forma. No Grupo EmpreZa, também utilizam-se diferentes materiais na realização de performances 

– materiais que entram em contato direto com o corpo e que muitas vezes precisam ser experimentados utilizando diversas técnicas. 

Com erros e acertos, vai se descobrindo como construir o trabalho (como ocorre com qualquer artista trabalhando solitário em seu 

ateliê), porém a etapa do processo criativo mais importante do grupo é embasada nesse diálogo e embate com o outro, e isso 

antecede qualquer experimentação e laboratório artístico. 

Cecilia Salles (2014, p. 26) afirma que o processo de criação do artista está localizado no campo relacional. Sendo assim, o 

meio tem influência direta na obra de um artista, seja por meio de conversas com amigos ou de situações do cotidiano que, de 

alguma forma, dialogam e influenciam o pensamento do artista, trazendo, então, modificações à suas criações. 

 

Devemos pensar, portanto, a obra em criação como um sistema aberto que troca informações com seu meio ambiente. 

Nesse sentido, as interações envolvem também as relações entre espaço e tempo social e individual, em outras palavras, 

envolvem as relações do artista com a cultura, na qual está inserido e com aquelas que ele sai em busca. (SALLES, 

2014, p. 32)  

 

Salles (2014) também cita vários exemplos de como os artistas se relacionam com o outro e aponta que essas relações e 

discussões de trabalhos muito contribuem para o desenvolvimento artístico e pessoal. Dentro dos trabalhos do Grupo EmpreZa, 
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esse campo relacional é ampliado, já que são nove pessoas de diferentes lugares para colocarem suas ideias na roda e discutirem 

entre si, além das trocas culturais com pessoas à parte do grupo e o contexto em que cada um está inserido.  

 

2.1 Termos processuais 

O Grupo EmpreZa utiliza-se de alguns termos específicos, para se referir a alguns momentos de seu processo de criação, 

termos estes que foram surgindo e se firmando ao longo dos anos, constituindo uma espécie de metodologia utilizada no processo 

de criação do grupo. São termos com que o grupo denomina processos, dinâmicas, condições, estratégias e eventos. Expressões 

como “embate”, “contaminação”, “tempestades corporais”, “corpo disponível”, “negociação” e “Serão performático” são comuns no 

vocabulário do grupo e explicam momentos vivenciados durante o processo de criação.  

Embate  

O Grupo EmpreZa traz à discussão o conceito de embate tanto em seus trabalhos artísticos quanto em seu modo de produção. 

Há, no grupo, uma ânsia de discutir o embate do corpo e o seu impacto no mundo. Sendo assim, pode-se observar o embate do 

corpo com outros elementos, como a pedra, ou com instituições, como o museu e a igreja, e até o embate do corpo com outros 

corpos. Por intermédio desse embate é que o grupo percebe, reflete e questiona o mundo que o cerca, pois é pela diferença e pelo 

choque que é possível afirmar as opiniões.  

O processo de criação do Grupo EmpreZa dá-se a partir de reuniões e laboratórios artísticos, em que uma ideia é lançada na 

roda de conversas por um integrante do grupo e, em seguida, é sabatinada por todos os membros. É um momento de embate de 

ideias no qual todos do grupo intervêm, emitindo suas críticas. Cada um opina, trazendo suas reflexões e angústias pessoais, e, 

desse modo, a ideia inicial vai tomando forma. Nesse processo, cada um se deixa contaminar pelo outro e a obra vai ganhando 
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autonomia própria, abandonando, às vezes, resquícios de individualidade e se tornando plural, sendo, em alguns momentos, muito 

difícil apontar ali qualquer traço de individualidade específica.  

O grupo costuma utilizar uma metáfora para referir-se a esse processo de construção dos trabalhos: um “corredor polonês”. 

Assim, uma ideia “apanha” bastante, sofrendo intervenções de todo o coletivo, e, com isso, ela pode sofrer transformações. Caso a 

ideia sobreviva a todas as intervenções, ela poderá ser utilizada na realização de alguma ação.  

 

Contaminação 

 

 O termo “contaminação” é utilizado pelo grupo no sentido figurado. Quando se está imerso em uma tensão criativa, encontra-

se em contato intenso com o outro – seu modo de pensar, agir, seus medos e vontades. Como é um processo de trocas, muitas 

vezes alguém trás para si as questões pessoais que afligem o outro. Então, repentinamente, os desejos de um podem tornar-se 

coletivos. Nesse sentido, o contaminar pode ser entendido como influência.  

Alguns artistas que compõem o Grupo EmpreZa possuem, além do trabalho dentro do grupo, uma carreira artística individual, 

com trabalhos desenvolvidos a partir de uma poética própria. Há casos de ideias surgirem em um momento de produção individual 

e, por ser algo tão próximo da produção poética do Grupo EmpreZa, essa ideia é levada para a discussão e incorporada ao repertório 

do grupo. São ideias que podem surgir fora do processo de criação coletivo, mas que estão contaminadas com a carga poética 

explorada pelo grupo.  

Há ainda casos em que, de tão imersa e contaminada pelo outro e pela poética do grupo, uma ideia lançada na roda para 

discussão chega de forma quase finalizada, sem a necessidade de tanta sabatina, uma vez que já contém suficiente intoxicação dos 

outros integrantes, contemplando, assim, o trabalho do Grupo EmpreZa. Essa contaminação e essa intoxicação se dão a partir da 
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convivência dos integrantes entre si e com o imaginário do grupo, que já possui um arcabouço poético bem consolidado. Discussões 

sobre a influência do Grupo EmpreZa nos trabalhos individuais de seus integrantes serão abordadas em um tópico posterior. 

 

Tempestades corporais 

 

  “Tempestades corporais” (bodystorming) é um termo proveniente da área do design. Consiste em um método participativo, no 

qual o corpo é posto em contato com os objetos e o espaço em que está inserido, com o intuito de explorar e vivenciar a relação do 

corpo e dos objetos em um contexto específico. O grupo apropria-se dessa ideia, quando se coloca em tensão criativa no espaço, 

tencionando seus limites e experimentando, na prática, a funcionalidade de alguma ideia.  

 Nesse momento, verifica-se a disponibilidade dos corpos para realizar cada ação, quais corpos têm possibilidades de realizar 

o trabalho, quais sentem o desejo de participar e quais não conseguem ou não o querem. Isso se faz a partir de laboratórios artísticos, 

onde se podem verificar a força, as fraquezas ou os desejos, a fim de descobrir quem melhor poderia contribuir para a realização de 

cada ação.  

 Essa escolha de quem realizará cada trabalho pode acontecer de várias formas. Uma delas é o que o grupo denomina corpo 

disponível, ou seja, quem sente maior desejo de realizar uma determinada ação, disponibiliza-se para vivenciá-la. Às vezes, um 

corpo é escolhido por possuir características que melhor contribuiriam para a construção do diálogo e significados para o trabalho 

proposto, elegendo-o como sendo o que melhor realizaria a ação em questão. Cabe, então, ao corpo escolhido disponibilizar-se para 

executar ou não a ação. Isso é algo interessante dentro do processo de criação do Grupo EmpreZa, pois, às vezes, um corpo que 

melhor realizaria determinada ação é um corpo que não conseguiria realizá-la bem. Por exemplo, em uma ação que exige força, é 

escolhido um corpo que é frágil e que teria que negociar a cada instante da ação, o que transforma o momento da realização da 

performance em um desafio real, e não ensaiado.  
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Figura 8 - Grupo EmpreZa. Serão performático nº 5. SESC Pompéia/SP, 2015. Foto: Victor Nomoto 
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Para exemplificar, cito um trabalho realizado em um dos Serões do Grupo EmpreZa, em 2015, na exposição Terra Comunal, de 

Marina Abramovic (figura 5). A proposta da ação era: um emprezário usando terno, gravata e sapatos sair correndo, a partir da sala 

expositiva, dando uma volta no quarteirão ao redor do Sesc Pompeia, sem parar, só descansando quando retornasse ao seu ponto 

de partida, dentro da sala expositiva, onde o performer tirava toda a sua roupa, descalçava os sapatos e se deitava no chão para 

descansar. Recuperado o fôlego, preparava-se para correr novamente, e isso se repetia várias vezes, até o limite. É um trabalho 

que explora o cansaço, a fadiga e a resistência do corpo, o qual foi colocado em situação de exaustão. Considerando isso, o grupo 

decidiu que o trabalho seria mais bem executado pelo corpo do artista com menos preparo físico. 

O corpo do Grupo EmpreZa é rico pelas suas diferenças e fraquezas. Há corpos ligeiramente fortes e corpos fracos; pequenos 

e grandes; novos e velhos; homens e mulheres; são sujeitos comuns. Essa diversidade de corpos possibilita uma maior riqueza ao 

encarar as situações propostas, pois, para o grupo, é interessante, poeticamente, tanto o corpo que consegue seguir em frente e 

negociar as ações propostas quanto aquele que se cansa e desfalece. 

Ao grupo interessa pesquisar os limites do corpo e a maneira como o corpo pode lidar com isso, em diversas situações e 

contextos. Certa vez, Marina Abramovic disse, em entrevista, referindo-se aos artistas brasileiros que participaram de seu workshop 

Cleaning The House – dentre eles o Grupo EmpreZa –, que “eles estão gordos demais, comem demais, bebem demais”. Relacionou, 

dessa forma, o trabalho do performer ao trabalho do bailarino, que deve sempre estar em forma e manter resistência, evocando, 

então, a ideia de que, se você trabalha com o corpo, deve mantê-lo forte, saudável e resistente para executar uma boa performance. 

Tal colocação, todavia, é oposta ao pensamento do Grupo EmpreZa, que se baseia em corpos do vício, dos prazeres carnais, que 

fumam, bebem, vivem suas vidas de forma natural, intoxicados pelo mundo; são pessoas ordinárias, que não se preocupam em 

seguir regras ou dietas para manter o corpo forte e super-resistente, puramente para a realização de uma “boa” ação performática.  
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O fato é que o Grupo EmpreZa trabalha na fronteira do corpo e seu limite, isto é, um corpo tão ordinário quanto o corpo dos 

transeuntes das cidades, e não um corpo preparado para resistir ao trabalho. Nesse sentido, não se costuma dizer, dentro do grupo, 

que uma ação deu certo ou errado, pois tudo faz parte de um constante processo. Esse processo continua até mesmo quando se 

está vivenciando e executando a “obra final”. Isso porque essa ação final está acontecendo ali, em nossa frente ou através de nossos 

corpos, mas, muitas vezes, não se pode saber como ela acabará, pois tudo dependerá do processo de negociação do corpo com a 

situação. Cada instante que passa poderá ser crucial para o desfecho, posto que, dependendo do vento, da umidade, da luz, do 

material, do corpo, do público, do cansaço ou da dor, o final se revelará de forma diferente do esperado.  

Apesar das dificuldades e do desafio em torno de um processo realizado em coletividade – isso porque, quando se divide com 

várias pessoas o processo artístico, é necessário fazer o exercício de ceder e saber administrar os vários egos envolvidos nesse 

processo –, há situações que só podem ser concretizadas a partir desse trabalho colaborativo. Às vezes, só é possível criar ou 

executar determinada ideia no Grupo EmpreZa devido, justamente, à quantidade de pessoas envolvidas no processo de criação, 

pois cada um tem seus limites, pudores e fraquezas. Sendo assim, quando as limitações chocam com a visão de mundo de algum, 

entra em ação alguém que não possui tais limitações. Assim, o grupo consegue lidar com as diversidades de gestos que são 

necessários para a execução do trabalho.  

 

Negociação 

 

A negociação é um termo que permeia todo o processo de criação do grupo. Trata-se tanto de uma negociação com o outro 

na construção ou realização de novas propostas de ações, quanto a negociação consigo mesmo e com o espaço em que está 

inserido na hora da apresentação de cada trabalho.  
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No momento que a ação acontece, questões emergem para serem respondidas e decisões são tomadas naquele instante, 

que é único em cada ação, pois nada é ensaiado. Há trabalhos que necessitam ser submetidos a processos experimentais em 

laboratórios de criação, previamente para verificação de questões logísticas ou possibilidades de execução, mas não acontece um 

ensaio real da ação tal como será realizada, o que torna o momento da realização da ação um verdadeiro desafio e uma experiência 

verdadeira. O grupo costuma utilizar a palavra “laboratoriar” para se referir a esses processos experimentais.   

Muitas vezes, opta-se em não utilizar um corpo que já tenha realizado uma mesma ação várias vezes, pois é interessante que 

um corpo vivencie, sem uma experiência prévia, aquele momento e aprenda a negociar com a situação em questão. Nesse sentido 

é interessante o estranhamento do corpo com a ação vivenciada. Se um corpo repete sempre uma mesma ação, pode tornar-se algo 

automático e mecânico, perdendo a potencialidade, no caso de alguns trabalhos. Mas isso não é uma regra, portanto não impede 

que um mesmo corpo possa realizar um trabalho que já tenha experienciado aquilo em um outro momento, haja vista que, mesmo 

que já o tenha realizado, além da experiência corporal em si, há a experiência do corpo com o lugar em que está envolvido, o seu 

contexto. Logo, mesmo que o trabalho seja conhecido para esse corpo, ele poderá ser vivenciado de forma diferente, dependendo 

da situação em que está inserido, já que o ambiente e os possíveis materiais utilizados podem agregar novas sensações a serem 

experimentadas pelo performer. Um exemplo dessa negociação pode ser retirado do trabalho SeHão (figura 9). Nele, dois corpos 

entrelaçados com as costas amarradas e unidas por ataduras caminham pelas ruas da cidade. Costa com costa, forma-se a imagem 

de um só corpo. Enquanto um caminha, o outro encolhe suas pernas, sendo carregado até o cansaço. Invertem-se, então, os papéis: 

o que carregava passa a ser carregado. Nesse contato quase forçado com o outro, que agora está unido a si, deve haver uma 

negociação corporal e uma relação de confiança para obter sucesso na caminhada. Dessa forma, é necessário perceber e respeitar 

o tempo e os limites do outro, além de lidar com as dificuldades que vão surgindo no espaço a sua volta. Sem uma negociação entre 

os corpos, é quase impossível o ato de caminhar, uma vez que precisam chegar a um acordo para, passo a passo e lentamente, 

moverem-se no espaço urbano.   
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Figura 9 - Grupo EmpreZa. SeHão. 2015. Registro de performance. 
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2.2 Serão performático 

 

A palavra “Serão” significa: trabalho realizado fora do horário do expediente; ofício noturno que se pode estender até a manhã 

seguinte. O Serão performático é um conceito pensado e desenvolvido pelo Grupo EmpreZa e consiste em um conjunto de 

performances que podem ser apresentadas simultaneamente ou não, em um mesmo espaço-tempo. É um trabalho políptico e 

costuma ser realizado em horário noturno, partindo da ideia de sarau. Foi pensado originalmente para ser um evento realizado pós-

expediente de trabalho, resgatando, então, a ideia de hora-extra empresarial. 

  É costume do grupo, em dia de Serão, dispor em uma mesa, garrafas de cachaça, cigarros de palha e queijo de trança. 

Como em um vernissage, o público é convidado a se servir enquanto as performances acontecem ao redor da sala.  

O grupo costuma exibir em seus trabalhos um tom regional. A cachaça, o cigarro de palha, o queijo de trança, os defumadores, 

o ato de salgar o espaço, entre outros materiais que às vezes são disponibilizados, são elementos apropriados da cultura na qual o 

grupo está inserido, goiana, ou mesmo a cultura brasileira em si.  São materiais e ações que foram incorporados ao repertório do 

grupo em algum momento ao longo da sua trajetória, e gera uma atmosfera de aproximação ou estranhamento do público com o 

imaginário do Grupo EmpreZa. 

 É importante ressaltar que o tom regional que o grupo demonstra não é porque ele escolheu trabalhar apenas com elementos 

regionais em detrimento de elementos de outras culturas, o que acontece é que o grupo trabalha a partir do que o afeta em seu 

cotidiano e das memórias que vai construindo. Por isso, a maioria dos materiais utilizados pelo grupo são considerados regionais, o 

que pode mudar, dependendo do contexto em que o grupo se insere. 

Antes de cada Serão começar, alguns membros do grupo percorrem o espaço com defumadores e lançam pequenas 

quantidades de sal grosso pelos cantos da sala, como um gesto de limpeza. É um pequeno rito de preparação do espaço que 

receberá as performances e marca o início do Serão. O rito de defumação é o momento em que o grupo se concentra, preparando 
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o lugar, como quando se prepara uma casa para receber visitas, com uma ideia de limpar as energias, purificar a casa. Na defumação, 

o grupo costuma usar máscaras e também tocar/fazer barulho com algum instrumento, como berimbau, berrante, pandeiro, matraca.  

Quando o grupo usa máscara, tem-se como intuito ocultar a identidade, diluir-se, ou também assumir em seu corpo um corpo 

que é coletivo. Quando se utiliza uma máscara, a parte do corpo mais importante para a identificação de um indivíduo, que é o rosto, 

é ocultada, e naquela ocasião o corpo é identificado como o artista Grupo EmpreZa. A defumação passa por todos os lugares onde 

as performances se realizarão, o que também funciona para atrair a atenção e a presença do público para o local onde as ações 

irão acontecer. 

A duração de um Serão costuma variar entre duas ou três horas, as ações acontecem ao longo desse período, podendo 

envolver o público ou não. As ações apresentadas geralmente são pensadas para articularem entre si e também com o contexto em 

que se inserem. A partir da vivência do grupo, em 2015, com Marina Abramovic, participando com o projeto Vesúvio na exposição 

Terra Comunal, no SESC Pompéia em São Paulo, o Grupo EmpreZa organizou um Serão performático explorando o conceito de 

longa duração, desenvolvido por Marina Abramovic. O Serão, então, tinha a duração de 8 horas, mas o grupo realizava uma única 

ação que se estendia durante todo esse período, revezando os corpos que a executavam.  

Durante o período expositivo, foram realizados seis Serões. Cada Serão tinha uma ação de longa duração, a qual começava 

às 13:00 e terminava às 21:00, modificando, aos poucos, o espaço em que se apresentava, seja através da presença dos corpos 

que realizavam a ação ou da manipulação de materiais que invadiam lentamente o espaço. Seguindo a tradição, a cada Serão 

realizado durante a exposição Terra Comunal, às 18:00 horas começava a defumação e, então, acontecia o restante das ações, ao 

redor do espaço e da atmosfera criada pela ação de longa duração executada pelo grupo. Tendo em vista que um dos eixos poéticos 

abordados pelo Grupo EmpreZa é explorar os limites do corpo, até que ponto pode-se pensar ou explorar esse conceito de longa 

duração em uma performance apresentada pelo grupo? 
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Figura 10 - Grupo EmpreZa. Defumação. Abertura do 3º Serão performático.  Projeto Vesúvio. SESC Pompéia/SP, 2015. Foto: Victor Nomoto 
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Figura 11 - Grupo EmpreZa. Defumação. 3º Serão performático. Projeto Vesúvio. SESC Pompéia/SP, 2015. Foto: Victor Nomoto 
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Figura 12 - Grupo EmpreZa. 3º Serão performático. Projeto Vesúvio. SESC Pompéia/SP, 2015. Foto: Victor Nomoto.  
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Figura 13 - Grupo EmpreZa. 3º Serão performático. Projeto Vesúvio. SESC Pompéia/SP, 2015. Foto: Victor Nomoto. 
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Figura 14 - Grupo EmpreZa. 3º Serão performático. Projeto Vesúvio. SESC Pompéia/SP, 2015. Foto: Victor Nomoto. 
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Figura 15 - Grupo EmpreZa. 3º Serão performático. Projeto Vesúvio. SESC Pompéia/SP, 2015. Foto: Victor Nomoto. 
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Figura 16 - Grupo EmpreZa. 3º Serão performático. Projeto Vesúvio. SESC Pompéia/SP, 2015. Foto: Victor Nomoto. 
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Figura 17 - Grupo EmpreZa. 3º Serão performático. Projeto Vesúvio. SESC Pompéia/SP, 2015. Foto: Victor Nomoto. 
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Figura 18 - Grupo EmpreZa. 3º Serão performático. Projeto Vesúvio. SESC Pompéia/SP, 2015. Foto: Victor Nomoto. 
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Figura 19 - Grupo EmpreZa. 3º Serão performático. Projeto Vesúvio. SESC Pompéia/SP, 2015. Foto: Victor Nomoto.  
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Figura 20 - Grupo EmpreZa. 3º Serão performático. Projeto Vesúvio. SESC Pompéia/SP, 2015. Foto: Victor Nomoto.  
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Figura 21 - Grupo EmpreZa. 3º Serão performático. Projeto Vesúvio. SESC Pompéia/SP, 2015. Foto: Victor Nomoto. 
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Figura 22 - Grupo EmpreZa. 3º Serão performático. Projeto Vesúvio. SESC Pompéia/SP, 2015. Foto: Victor Nomoto. 
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2.3 Grupo EmpreZa enquanto obra 

 

O grupo costuma afirmar que a maior obra do Grupo EmpreZa é o próprio grupo. Ou seja, a forma como o grupo se constitui 

e a maneira como as partes que o compõem se relacionam entre si e se expõem ao público são passíveis de serem apresentadas 

enquanto objeto estético. Nesse sentido, pensa-se o processo do grupo enquanto obra: é quando o viver, o relacionar-se com o outro 

é discutido e elevado para uma esfera artística. Pensando assim, a vida vai se misturando com a arte e, então, não se sabe onde o 

trabalho artístico começa ou onde ele termina, pois todo o processo também faz parte da exposição, da apresentação do trabalho. 

Laddaga (2012) e Bourriaud (2009a) são alguns dos autores que vêm discutindo essa questão do embaralhamento das fronteiras 

entre arte e vida, processo e obra. Segundo Bourriaud (2009a, p. 40): 

 

Além do caráter relacional intrínseco da obra de arte, as figuras de referência da esfera das relações humanas agora se 
tornaram “formas” integralmente artísticas: assim, as reuniões, os encontros, as manifestações, os diferentes tipos de 
colaboração entre as pessoas, os jogos, as festas, os locais de convívio, em suma, todos os modos de contato e de 
invenção de relações representam hoje objetos estéticos passíveis de análise enquanto tais.  

 

Essa ideia do Grupo EmpreZa enquanto obra tem se firmado a partir das últimas experiências expositivas do grupo – no 

Museu de Arte do Rio, em 2014, e no Sesc Pompeia, em 2015 –  e tem explorado cada vez mais um formato de exposição que 

ultrapassa a simples apresentação de ações ou a comum exposição de formas fixas no espaço expositivo, como apresentação de 

performances, registros, fotografias ou vídeos. Nesse sentido, o grupo vai além desse formato de exposição tradicional e valoriza a 

exposição de si e de seu próprio processo criativo enquanto obra, envolvendo também a participação do público por meio de uma 

ocupação do espaço expositivo. Assim como Bourriaud (2009a), Laddaga (2012, p. 28) ressalta:  
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na contemporaneidade, diversos projetos realizados de forma relacional e colaborativa têm surgido. Um número 
crescente de artistas tem preferido iniciar ou intensificar processos abertos de conversação (de improvisação) que 
envolvam não artistas, durante longos períodos de tempo, em espaços definidos, onde a produção estética se associe 
ao desenvolvimento de organizações destinadas a modificar estados de coisas em tal ou qual espaço, e que apontem 
para a constituição de “formas artificiais de vida social”, modos experimentais de coexistência. 

 

Essa modificação de estados de coisas, a constituição de formas artificiais de vida social e os modos experimentais de 

coexistência, ressaltados por Laddaga (2012), podem ser pensados a partir do trabalho do grupo, tendo em vista a realização desses 

projetos de ocupação de espaços expositivos aos quais o grupo tem se submetido. Tais ocupações envolvem a participação ativa 

do público, que pode participar do processo criativo do grupo. Desse modo, nessas ocupações realizadas pelo Grupo EmpreZa, o 

público deixa de ser passivo – ao apenas contemplar obras prontas fixadas na parede ou assistidas, como no caso das performances 

– para também fazer parte do processo de criação, mudando, assim, a relação desse público com o espaço expositivo e com o 

artista. De tal forma, esse público sai da esfera da contemplação e passa a contribuir diretamente por meio de sua atuação ativa no 

espaço.  

Essa ocupação a que me refiro funciona como uma residência artística, na qual todos do grupo se encontram e ocupam uma 

sala do espaço expositivo – espaço este que pode ser um museu ou uma galeria. O espaço expositivo passa a funcionar como um 

grande ateliê aberto, onde o público pode visualizar, acompanhar e principalmente participar, envolvendo-se diretamente no processo 

de criação do grupo.  Nesse espaço, ocorrem reuniões, laboratórios artísticos e, principalmente, a troca de experiências, que são 

importantes no processo de criação artística do grupo. O grupo tem chamado de imersões esses momentos em que todos os 

membros podem se reunir para a discussão e elaboração de propostas artísticas. As imersões tornaram-se muito importantes para 

o processo de criação do grupo, uma vez que os membros não residem todos na mesma cidade. Desse modo, é nas imersões que 

todos deixam de lado seus afazeres individuais e se reúnem com o intuito de produzir e trocar ideias, deixando-se contaminar e 

intoxicar pelos anseios do outro e pelo contexto em que estão inseridos, o que acarreta em proposições artísticas a serem 
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experienciadas e também apresentadas nesse próprio espaço de vivência e trocas em que todos estão imersos. As imersões ocorrem 

tanto através da ocupação de um espaço expositivo, a qual o grupo expõe seu processo de criação, vivendo e trocando experiências 

com o público que também participa do processo. Ou as imersões também podem ser fechadas, quando o grupo se recolhe para 

compartilhar vivências e produzir em algum lugar isolado. 

A primeira experiência de ocupação e imersão realizada pelo Grupo EmpreZa aconteceu no Museu de Arte do Rio (MAR), de 

maio a julho de 2014. A exposição foi dividida em duas grandes salas: “Eu como você” e “Sua vez”. A sala “Eu como você” exibia 

vídeos, fotografias e registros de performances do grupo, os quais foram realizados desde sua fundação, demonstrando um pouco 

de sua trajetória. A sala “Sua vez” tornou-se um grande ateliê aberto, ocupado pelo Grupo EmpreZa e alguns artistas convidados.  

Nesse contexto, o grupo encontrava-se diariamente para trocar experiências e criar novos trabalhos, os quais seriam apresentados 

na sala durante o período expositivo.  

Todo esse processo era aberto ao público, que também estava convidado a contribuir e participar da produção dos trabalhos 

que ali seriam apresentados. Foi um processo coletivo e partilhado, do Grupo EmpreZa entre si, com os artistas convidados e o 

público. Dentre os artistas convidados pelo Grupo EmpreZa, estavam três ex-emprezários: Mariana Marcassa, Fábio Tremonte e 

Alexandre Pereiral. Isso trouxe uma experiência muito rica, pelo fato de estar em contato e dialogar com esses artistas que 

contribuíram na formação da identidade poética do grupo, os quais, até então, eu não conhecia pessoalmente.  A sala “Sua vez” 

começou vazia, como o tradicional cubo branco expositivo, e, aos poucos, através das vivências e intervenções, foi se transformando.  

O público escrevia nas paredes, educadores da exposição em contato com esse ambiente participativo criaram propostas 

artísticas e até chegaram a apresentar algumas performances na sala, crianças jogavam bola e brincavam de balanço nas redes. 

Um café era servido diariamente, criando uma atmosfera aconchegante, abrindo espaço ao diálogo e transformando a vasta sala fria 

do museu em um espaço repleto de trocas e experimentações. Um grande ateliê aberto. A interação com o público e a possibilidade 

de todos contribuírem no processo de criação modificou a forma como aquelas pessoas se relacionavam com o museu. Todos que 
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passavam pela sala eram livres para contribuir e realizar intervenções da forma que quisessem. No final da exposição, a sala 

encontrava-se carregada de marcas, guardando a memória do processo criativo que todos compartilharam ali. 

 

 

Figura 23 - Grupo EmpreZa. Sala sua vez. Museu de Arte do Rio/RJ. 2014. Foto: Rava 
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Figura 24 - Grupo EmpreZa. Sala sua vez. Museu de Arte do Rio/RJ. 2014. Foto: Rava . 



64 
 

 
 

 

Figura 25 - Grupo EmpreZa. Sala sua vez. Museu de Arte do Rio/RJ. 2014. Foto: Rava. 
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Outra experiência de imersão e ocupação do espaço expositivo ocorreu na exposição Terra Comunal + MAI, de Marina 

Abramovic, no Sesc Pompeia, em 2015. O grupo foi um dos oito artistas brasileiros convidados por Marina Abramovic para apresentar 

seu trabalho em uma sala dentro de um dos galpões do Sesc Pompeia, em São Paulo. O grupo apresentou como proposta o projeto 

Vesúvio, desenvolvendo, pelo período de dois meses, atividades investigativas e experimentais para a elaboração de um conjunto 

de seis Serões performáticos. O nome Vesúvio foi escolhido para o projeto como uma metáfora, no intuito de relacionar o processo 

de criação do grupo com o nome da instituição em que a exposição seria realizada.  

Vesúvio é um estratovulcão localizado no Golfo de Nápoles. Hoje, está inativo, mas em 79 d.C. entrou em erupção, matando 

por sufocamento 80% dos habitantes de Pompeia, uma cidade italiana. Partindo do fato de o espaço expositivo se chamar Sesc 

Pompeia, o Grupo EmpreZa escolheu esse nome para o projeto. Com Vesúvio, apropriou-se, portanto, da ideia de um vulcão que 

está quieto e de repente entra em processo, expelindo suas cinzas até chegar em erupção. O movimento do vulcão é, assim, 

comparado ao processo de criação do grupo, que lentamente vai se construindo e de repente explode em Pompeia, o Sesc. 

A sala expositiva que abrigou o projeto Vesúvio começou quieta, sem ruídos ou movimentação performática em seu interior. 

Continha ali alguns materiais que permeiam o imaginário do Grupo EmpreZa, expostos com o intuito de serem  utilizados como 

disparadores de ideias no processo de criação, como: terra, parafina, ossos bovinos secos, couro de vaca, cachaça, terra goiana 

vermelha, cigarros de palha, elementos necessários à feitura do café (que sempre foi servido fresco na sala), além da presença dos 

corpos daqueles que constituem o grupo, em diálogo constante entre si e com os materiais ali presentes.  

Em seu livro Rede e Processos de Criação, Salles (2014) aborda a importância da etapa que precede a construção da obra, 

que, em suas palavras, é quando “a rua embrenha-se pelo escritório”. Ela usa o termo escritório para falar do ateliê, do local de 

trabalho do artista. A rua é um espaço que percorremos em nosso cotidiano, onde transitamos e coabitamos com o outro. É um 

espaço no exterior do ateliê, e nele contém um mundo de possibilidades que podem ser exploradas pelo artista. Segundo Salles 
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(2014, p. 51), “o artista observa o mundo e recolhe aquilo que, por algum motivo, o interessa. Trata-se de um percurso sensível e 

epistemológico de coleta: o artista recolhe aquilo que de alguma maneira toca sua sensibilidade e porque quer conhecer”.  

Nesse contexto, observa-se que os materiais escolhidos pelo grupo fazem parte de seu repertório imagético, e conviver 

diariamente com esses materiais na sala expositiva coloca o grupo em uma tensão criativa constante. 

No primeiro dia de exposição, ouviam-se apenas ruídos das performances que aconteciam nas salas ao seu redor, executadas 

por outros artistas, que também participavam da exposição no Sesc Pompeia, em São Paulo.  

Conforme os dias passavam, o contato entre os membros do grupo se fortalecia. Com a convivência diária, surgiam novos 

anseios e ideias. Esse contato intenso com o outro, com os materiais ali expostos e com o público geravam ideias que, a partir dos 

laboratórios artísticos e discussões, eram testadas, originando possíveis ações que seriam apresentadas no Serão.  

A sala transformou-se em um grande ateliê aberto, onde o público poderia acompanhar o processo de criação e também 

participar das discussões. Era o processo de criação do grupo exposto ali, e o público poderia acompanhar cada momento, desde 

as discussões até a execução de cada proposta que se realizaria nos Serões. 

Todo esse processo de criação foi realizado em coletividade, tanto do grupo entre si quanto com o outro que ali circulava 

enquanto público.  É importante ressaltar que é errônea a ideia de que o Serão, nesse sentido como foi apresentado na Terra 

Comunal, é a obra final de cada etapa. Na verdade, ele é uma parte muito importante, mas não é mais importante que todo o 

processo de criação que o originou, ou seja, o Serão, nesse projeto, é uma das etapas desse grande processo colaborativo e não é 

visto pelo grupo como o “grande trabalho final”, sendo o processo colaborativo em si e as trocas que o geraram tão importantes 

quanto. 
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Com exceção dos dias em que os Serões eram realizados, a sala exibia um caráter orgânico e um constante processo coletivo 

demonstrado através das pessoas que coabitavam o local, participando de sua dinâmica. Entendendo o processo coletivo de criação 

como sendo a principal força de trabalho do Grupo EmpreZa, a ocupação de uma das salas da exposição dentro do projeto Vesúvio 

serviu como mecanismo de exibição daquilo que é mais pulsante no repertório do grupo: a vivência em grupo e a criação em 

coletividade. 

Conforme os dias passavam, a realização de laboratórios artísticos e a apresentação de Serões iam acontecendo e vídeos 

exibindo seus registros eram projetados nas paredes da sala, estimulando discussões e contribuindo na construção de propostas. 

Onde está a obra? Cadê a performance? Foi o que perguntou um fotógrafo encarregado de registrar a execução dos trabalhos dos 

artistas para a confecção do catálogo da mostra. Talvez, ele esperasse encontrar um trabalho exibido dentro dos moldes tradicionais, 

fixados na parede ou sendo expostos em um lugar de fácil visualização e compreensão, ou algo muito inusitado e diferente das 

situações que ele experimenta em seu dia a dia. O que ele estava procurando não só estava diante de seus olhos, mas ele próprio 

fazia parte daquilo que procurava. 

Como esclarece Bourriaud (2009ª, p. 20), “já não se pode considerar a obra contemporânea como um espaço a ser percorrido 

(a ‘volta pela casa’ do proprietário é semelhante à do colecionador). Agora ela se apresenta como uma duração a ser experimentada, 

como uma abertura para a discussão ilimitada”. 

O grupo costuma ser muito “matérico”, geralmente, os laboratórios sujam muito e impregnam o local. Portanto, ao passo que 

as trocas e vivências aconteciam e ações eram realizadas no espaço expositivo, a sala ia se modificando lentamente, incorporando 

em si novas marcas de cada etapa que ali era desenvolvida, acumulando informações ao longo dos meses, fazendo com que o 

espaço exibisse uma imagem um pouco caótica.  
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A partir da imersão, dos laboratórios e do desenvolvimento das propostas, novas demandas surgiam. Questões logísticas de 

como resolver cada ação precisavam sempre ser discutidas com a produção e a instituição, pois não estávamos desenvolvendo um 

projeto fechado, e cada nova proposta levantava um desafio diferente.  

Muitas vezes o público vai à uma exposição esperando assistir algo pronto e acabado, e de repente esse algo, como o trabalho 

Vesúvio, para existir, precisa do público. Propõe-se situações que vão se construindo de acordo com o contexto e o diálogo com o 

público (ou seja, em diálogo com a vida, com o que ocorre ali naquele momento, no espaço expositivo). Se o grupo está em processo 

de criação, está ao mesmo tempo expondo esse processo. A obra é o próprio processo.   

Segundo Salles (2014, p. 154), sob a perspectiva do inacabamento, é impossível falar em processos e obras, na medida em 

que as obras são parte do processo. O objeto dito acabado pertence a um processo inacabado, em outras palavras, a obra entregue 

ao público, como um momento do processo, é simultaneamente gerada e geradora. Isto nos leva a pensar na complexa relação 

entre obras e processos. No caso do trabalho Vesúvio, não se expõe ao público objetos ou situações dito acabadas, mas expõe-se 

o próprio processo, o qual o público participa de sua construção e essa situação de diálogo também é exposta como o trabalho em 

si. 

Quando o Grupo EmpreZa se propõe a expor o seu processo de criação, além dos laboratórios, reuniões e discussões, o 

público entra em contato direto com o que é mais importante de todo o processo do grupo, que é esse viver e estar junto. É necessária 

essa vivência, esse diálogo com o outro e com o ambiente que o cerca para que as ideias e discussões possam surgir. É um ambiente 

de amigos, onde todos podem falar e propor ideias. A partir da vivência e dessa troca as ideias para as construções dos trabalhos 

artísticos vão surgindo. “A arte também é feita de reuniões casuais e caóticas entre signos e formas. Hoje, os artistas começam 

criando espaços onde poderá ocorrer o encontro fortuito. A arte atual não apresenta o resultado de um trabalho, ela é o próprio 

trabalho ou o trabalho que virá.”(BOURRIAUD, 2009b, p. 150).  
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Figura 26 - Grupo EmpreZa. Projeto Vesúvio. SESC Pompéia/SP. 2015. Foto: Rava p.72 
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Figura 27 - Grupo EmpreZa. Projeto Vesúvio. SESC Pompéia/SP. 2015. Foto: Rava 
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Figura 28 - Grupo EmpreZa. Projeto Vesúvio. SESC Pompéia/SP. 2015. Foto: Hick Duarte  
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Figura 29 - Grupo EmpreZa. Projeto Vesúvio. SESC Pompéia/SP. 2015. Foto: Rava p.75 
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Figura 30 - Grupo EmpreZa. Projeto Vesúvio. "Passando o café". SESC Pompéia/SP. 2015. Foto: Rava  
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Figura 31 - Grupo EmpreZa. Projeto Vesúvio. Produzindo os objetos para o Serão. SESC Pompéia/SP. 2015. 
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Figura 32 - Grupo EmpreZa. Projeto Vesúvio. Vivência e troca com o público. SESC Pompéia/SP. 2015. Foto: Rava 
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CAPÍTULO III 

  

O INDIVIDUAL E O COLETIVO NO GRUPO EMPREZA  

 

 A vida é constituída a partir de experiências e relacionamentos com o outro, com o meio. A partir das circunstâncias que 

enfrentamos no dia a dia, interagimos e tomamos decisões, modificando o ambiente que nos cerca e a nós mesmos. Estamos 

vivendo e manipulando a todo momento situações que, de certa forma, causará em nós algum impacto e consequentemente nos 

transformará.  

 Segundo Vygotsky (1989), o indivíduo se desenvolve à medida que interage com o meio e com os outros indivíduos. Esse 

desenvolvimento distinto de cada um é o que torna um ser diferente do outro, e essa diferença é um dos fatores mais importantes 

no processo de criação coletivo. Esse deixar-se contaminar pelo outro e com o meio é necessário para que um trabalho coletivo 

aconteça, uma vez que se trata de um tipo de trabalho que nasce a partir do encontro e do embate com o outro. Buscando refletir 

sobre como funciona o individual dentro de um coletivo artístico e o impacto do meio em que vivemos na nossa individualidade, 

convém discutir, primeiramente, sobre as relações do indivíduo e da sociedade em um âmbito geral.  

 A relação do indivíduo e da sociedade tem sido muito debatida em diversos campos do conhecimento. Na Sociologia, autores 

como Norbert Elias (1994, p. 28) afirmam que “a individualidade que o ser humano acaba por desenvolver não depende apenas de 

sua constituição natural, mas de todo o processo de individualização”. Esse processo se dá a partir do contato do indivíduo com o 

outro, com o contexto em que está inserido e considerando a sua capacidade de autorregular seus sentimentos, emoções. Segundo 

Elias (1994, p.31), “o indivíduo sempre existe, no nível mais fundamental, na relação com os outros, e essa relação tem uma estrutura 

particular que é específica de sua sociedade. Ele adquire sua marca individual a partir da história dessas relações, dessas 

dependências, e assim num contexto mais amplo, da história de toda a rede humana em que cresce e vive.” 
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 Tudo o que somos, internamente, mentalmente, é constituído por meio das relações, no diálogo com o outro e com o espaço 

em que estamos inseridos. Por intermédio dessas relações é que podemos nos autorregular e exercitar a nossa capacidade de 

abstração e discernimento, de modo a fazer escolhas, o que torna o ser humano um animal exclusivamente social e também 

individual.  

 
O que chamamos "individualidade" de uma pessoa é, antes de mais nada, uma peculiaridade de suas funções psíquicas, 
uma qualidade estrutural de sua auto-regulação em relação a outras pessoas e coisas. "Individualidade" é uma expressão 
que se refere à maneira e à medidas especiais em que a qualidade estrutural do controle psíquico de uma pessoa difere 
do de outra. (ELIAS, 1994, p. 54) 
 

 

 Assim, é possível observar que somos modificados a todo momento através das experiências. Se cada indivíduo possui suas 

experiências particulares, então seus modos de ver e interpretar o mundo são distintos em comparação com os modos de ver do 

seu próximo. A individualidade é algo único, as particularidades de cada contexto e as experiências influenciam nos modos de pensar 

e agir de cada um. Já afirmou Dewey (1974): “Sob condições de resistência e conflito, aspectos e elementos do eu e do mundo 

implicados nessa interação qualificam a experiência com emoções e ideias, de maneira tal que emerge a intenção consciente.” 

Dessa maneira, por causa dos diferentes modos de percepção e, consequentemente, devido às diversas emoções que cada um 

tem, ao entrar em contato com o outro, ocorre um choque de ideias e intenções, que necessitará do diálogo para que haja um 

entendimento entre as partes que ali se relacionam. 

  

 Conforme pontua Elias (1994 p. 57), “cada pessoa só é capaz de dizer ‘eu’ porque pode, ao mesmo tempo, dizer ‘nós’. Até 

mesmo a idéia ‘eu sou’, e mais ainda a ideia ‘eu penso’, pressupõe a existência de outras pessoas e um convívio com elas – em 

suma, um grupo, uma sociedade”. Conviver, portanto, envolve ter uma vida em comum, ser próximo de alguém, estar junto. 
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  A necessidade ou anseio de se relacionar com o outro e estar junto é muito debatida por Michel Maffesoli (2005). De acordo 

com o autor, vivenciamos um período histórico em que há um grande desejo de viscosidade, pulsão de troca e há uma preocupação 

pela alteridade Diferentemente do espírito individualista da modernidade, estamos hoje imersos em situações que, cada vez mais, 

colocam-nos em contato com o outro. Sendo assim, o “eu” cede lugar ao “nós”, cada um torna-se um outro, comunga-se com o outro 

e com a alteridade em geral (MAFFESOLI, 2005).  

 Maffesoli também defende que estamos vivenciando um período marcado pelo espírito dionisíaco – o prazer em buscar e se 

perder no outro e na natureza. É um retorno do bárbaro, do animal, que se difere da figura apolínia e racional que dominava a 

modernidade. Afirma ainda que “essa tendência à adesividade, cujas consequências sociológicas são imediatamente visíveis, 

enraíza-se profundamente na natureza humana; talvez fosse melhor dizer natureza animal ou, simplesmente, domínio ‘mundano’” 

(MAFFESOLI, 2005 p. 162).  

 O conceito de estar-junto, a tendência de se encontrar e se perder no outro não só está presente no processo de criação 

artístico em coletividade, como é essencial para que ele aconteça. Geralmente, está-se junto quando há interesses e objetivos em 

comum. As afinidades aproximam os indivíduos. “Quando algumas pessoas estão associadas de modo estável entre si e partilham 

tais sentimentos, o grupo, como uma unidade social, existe, mesmo quando, momentaneamente, os seus componentes individuais 

não estejam fisicamente próximos uns dos outros” (VILA NOVA, 2000, p. 140). 
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3.1 EU/NÓS 

 

Grande parte dos integrantes do Grupo EmpreZa conheceram-se na universidade, até porque foi a partir de encontros em um 

grupo de estudos sobre performance na Universidade Federal de Goiás que o Grupo EmpreZa surgiu. Paulo Veiga e Babidu estão 

desde a primeira formação. Aishá Kanda, Thiago Lemos e João Angelini entraram no grupo em 2008.  Segundo Aishá, quando 

começou sua produção artística, ela foi convidada para participar do Grupo EmpreZa. Antes disso, ela trabalhou com o grupo como 

monitora em uma exposição. Já João Angelini e Thiago Lemos tinham uma parceria com o grupo (REZENDE, RENATO, 2010, p. 

81). Já Paul Setúbal, Helô Sanvoy, Marcela Campos e eu entramos no Grupo EmpreZa em 2011. Também conhecemos o grupo na 

universidade. O interesse em comum nos aproximou, tornamo-nos amigos. A partir dessa amizade, surgiram oportunidades para 

que trabalhássemos juntos com o grupo. 

 João Angelini conheceu o Grupo EmpreZa em 2008, durante um evento em Brasília, do Fora do Eixo, no qual era responsável 

por fazer o registro videográfico. Segundo o membro3, fazer esses registros despertou nele um certo encanto: “Talvez tenha sido as 

duas primeiras performances que eu vi ao vivo e que eu tenha gostado e entendido as potencialidades do gesto apresentado como 

suporte ou estrutura pra uma obra acontecer”. João Angelini trabalha como artista individualmente, explora diversas linguagens, 

dentre elas o vídeo e a animação, mas foi a partir do Grupo EmpreZa que ele teve contato com a performance. Dentre os trabalhos 

que ele produzia, alguns se aproximavam muito das questões tratadas pelo Grupo EmpreZa. Assim, com a amizade entre ele e 

algumas pessoas do grupo na época, foi acontecendo cada vez mais uma aproximação. Nesse mesmo ano, o Grupo EmpreZa foi 

selecionado para participar do Rumos Itaú Cultural. Dentre os trabalhos que o grupo pretendia apresentar, alguns seriam em vídeo, 

o que tornou a ajuda do João Angelini muito importante para o grupo. A partir deste envolvimento, surgiu o convite para que ele 

                                            
3 As entrevistas com João Angelini, Paul Setúbal, Helô Sanvoy e Babidu, citadas neste tópico, foram realizadas no mês de janeiro de 2017. Ver roteiro das 
entrevistas em Apêndice A. 
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fizesse parte do coletivo. Com a entrada do João Angelini e Thiago Lemos, o grupo adquiriu uma noção técnica maior em vídeo e 

fotografia. O Grupo EmpreZa possui suas características poéticas próprias, mas essas características não são imutáveis, foram se 

formando com o tempo e continuam em construção. Com a entrada de novos membros, vão surgindo, então, outras angústias e 

problematizações, assim como novas formas de produção. O processo de contaminação que todos sofrem ao entrar em contato com 

o grupo também acontece de modo inverso, sendo o Grupo EmpreZa também contaminado com os desejos e as angústias de cada 

um, e assim o grupo vai se modificando, vai recebendo novas características e um fôlego diferente. João Angelini aponta na 

entrevista:  

 

O Grupo EmpreZa me contaminou de uma maneira muito intensa e muito apaixonada e me fez também ter uma 
percepção da minha goianidade, né? [...] Acho que mais do que trazer pra mim um repertório ou um vocabulário mais 
goiano, me fez de certa maneira reconhecer o que eu já tinha desse vocabulário, desse repertório e talvez ter coragem 
de me assumir, de tratar dessas questões também. 

 

João Angelini é de Planaltina, em Goiás. Seus trabalhos individuais discutem, muitas vezes, a relação com o rural, o colonial 

e o regional, o que também é discutido pelo Grupo EmpreZa. Perceber como o grupo trabalha essas questões, partindo do contato 

e do impacto do corpo no local e na história em que se vive, trabalhando a partir de elementos retirados do cotidiano e das vivências, 

tudo isso modificou a forma de João encarar a sua própria produção individual. Segundo ele mesmo afirma, “esse acento rural que 

meu trabalho traz, e ele traz esse acento rural colonial”, isso pôde ser percebido a partir da experiência e do contato com o imaginário 

do grupo. Assim como João, percebi que a minha produção artística individual também aborda, em muitos momentos, questões 

como essas. É fruto da relação com o meio em que se vive, com a própria cultura e é algo de que também passei a ter consciência 

a partir do contato com esse imaginário. 

 Assim como João Angelini, Paul Setúbal Helô Sanvoy e eu também possuímos trabalhos individuais, e é interessante vivenciar 

as diferenças e semelhanças que ocorrem entre esses diversos processos criativos; trabalhar sozinho e trabalhar em grupo. Segundo 
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Helô Sanvoy, “no trabalho individual geralmente você realiza o trabalho e vai mostrar para alguém. Não tem esse período de 

maturação da ideia em coletivo, ouvindo outras pessoas. [...] Quando colocado em coletivo, isso acontece, não tem como manter 

essa ideia, né? De forma intacta... Sempre tem a influência das outras pessoas”. No trabalho em coletividade, nota-se o quanto é 

fundamental ouvir e trabalhar também com a ideia do outro, diferentemente do trabalho individual, no qual geralmente você pensa, 

trabalha e vai tomando decisões sozinho. Nesse sentido, Paul Setúbal afirma: “converso comigo mesmo e produzo as minhas 

próprias coisas, às vezes elas demoram 4, 5, 10 vezes mais do que em um processo coletivo, porque as questões vêm e voltam pra 

mim mesmo, né? Diferente do processo coletivo, que as questões são sabatinadas pelas pessoas”.  Por sua vez, João Angelini, 

quando questionado se via alguma diferença entre seu processo de criação individual em comparação ao processo em coletividade 

no Grupo EmpreZa, conta que não sabia se tinha muita diferença, pois sua maneira de produzir, testando e discutindo o trabalho em 

processo com as pessoas, é muito parecida com a forma como o Grupo EmpreZa trabalha. O membro opina: “Acho que essa relação 

de autoria é mito mesmo, porque tudo que a gente faz é tão contaminado pelo nosso meio e pelas pessoas que estão a nossa volta, 

que essa produção de certa maneira também pertence a ele. Comigo, em vários momentos, eu percebo isso de maneira claríssima”. 

Nesse sentido, Cecília Salles afirma: 

 

Os artistas – sujeitos constituídos e situados – agem em meio à multiplicidade de interações e diálogos, e encontram 
modos de manifestação em brechas que seus filtros mediadores conquistam. O próprio sujeito tem a forma de uma 
comunidade; a multiplicidade de interações não envolve absoluto apagamento do sujeito e o locus da criatividade não é 
a imaginação de um indivíduo. Surge, assim, um conceito de autoria distinguível, porém, não separável dos diálogos com 
o outro; não se trata de uma autoria fechada em um sujeito, mas não deixa de haver espaço de distinção. Sob esse ponto 
de vista, a autoria se estabelece nas relações, ou seja, nas interações que sustentam a rede, que vai construindo ao 
longo do processo de criação. (SALLES, 2014. p. 152) 

 



82 
 

 
 

Pensando a esse respeito, o processo de criação individual pode se assemelhar ao processo coletivo quando paramos de 

pensar sozinhos e levamos a ideia ainda em construção para ser discutida com alguém. Aceitamos a opinião do outro e nos deixamos 

contaminar com suas sugestões. Entretanto, a grande diferença que percebo entre os dois processos é que, no processo individual, 

o artista irá sozinho determinar o rumo que o trabalho seguirá, tomará a decisão de como o concluirá, assumirá sua autoria e 

responsabilidade, enquanto, no processo coletivo, essa decisão sempre será tomada em grupo, de forma horizontal e sem 

hierarquização. 

Quando o Grupo EmpreZa não está em “imersão” – todos juntos em um único espaço para produzir –, as discussões são 

realizadas a distância, através de e-mail ou de reuniões via Skype. Como não podemos estar sempre juntos, devido à disponibilidade 

dos membros, uma vez que cada um tem seu trabalho à parte, procura-se fazer um revezamento para realizar as tarefas mais 

burocráticas, para que ninguém fique sobrecarregado. Nesse sentido, também é utilizada a ideia de corpo disponível, pois os 

integrantes do grupo que estão mais livres naquele momento podem se disponibilizar para a realização das tarefas que porventura 

apareçam.  

A esse respeito, Paul Setúbal destaca que “nós não temos liderança e não queremos ter, então é necessário que os indivíduos 

se doem para determinadas tarefas e nisso vem a boa vontade das pessoas, a disponibilidade, o tempo e etc.”. Sobre essa 

rotatividade, João Angelini afirma: “Eu acho que a gente está num momento muito bacana de generosidade e de entender o tempo, 

saca? Eu fico muito confortável, muito à vontade pra falar – galera, é o seguinte, não vou dar contribuição agora, não estou com 

condição na minha cabeça [...] E quando precisa mais, quando eu estou disponível eu vou lá, puxo a carroça um pouco”.  

 Por sua vez, Helô Sanvoy reflete: “a conversa por e-mail às vezes é muito pesada. Você escrever e-mails e saber que nem 

todos vão ler, né? E às vezes vem uma porrada de e-mail que precisa ser lido também e tem alguns prazos que a gente precisa tá 

agindo junto no mesmo tempo. Então isso é um pouco estressante também”.  
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 Assim, se, em um processo coletivo, é fundamental o diálogo com o outro para a tomada de decisões, tudo acontece mais 

rapidamente quando se está junto e em sintonia. De acordo com o membro Helô Sanvoy, o que ele mais sente dificuldades no 

processo de criação coletivo diz respeito aos ânimos e à disposição de cada um. Para ele,  

 

às vezes precisamos reunir e nem todos estão com o mesmo ânimo, com o mesmo empenho ou com a mesma disposição 
ou têm o mesmo envolvimento pelo trabalho específico que a gente tá desenvolvendo, o projeto... De certa forma, é 
normal, cada um envolver com determinado projeto, com determinada ideia, ou estar mais aberto naquele momento, a 
ter uma discussão, né? Até eu, às vezes, sou bem indisposto com algumas ideias ou discutir trabalhos em determinada 
hora. 
 

 A falta de ânimo ou disponibilidade em determinados momentos é algo normal, pois as situações vivenciadas no cotidiano, de 

certa forma, influenciam muito no processo de criação de cada um e não é sempre que estamos dispostos a dividir emoções. Além 

disso, às vezes simplesmente somos tocados e reagimos de maneira diferente a determinados estímulos, por isso, em muitos 

momentos, pode acontecer de alguns estarem mais abertos e mais participativos do que outros.  

 Se, quando se está junto, dividindo o mesmo espaço, os mesmos problemas, cada um tem a sua forma específica de encarar 

e reage de forma diferente a diversas situações que são experimentadas em comum, é possível imaginar a dificuldade quando cada 

um vive em um contexto diferente, experimentando sensações diferentes. São ritmos e emoções distintas, por isso haverá ânimo e 

disponibilidades também distintos. Porém, como ressaltou Paul Setúbal, “tudo que acontece no grupo, acontece por uma força de 

vontade, e por uma boa vontade, inclusive”. Para Marcela Campos, “tem uma diferença muito grande quando você fica imerso numa 

produção coletiva do que quando você produz a distância, [...] a gente começa a ter um gesto ali de pensamento, que vai atinando 

uns nos outros quando a gente tá junto e começa a morar junto, que é fundamental pra criação sair mais rápido, sim”. Segundo Helô 

Sanvoy, o grupo acontece de verdade apenas quando se está junto, quando se está reunido. Para ele, “manter esse grupo é muito 

pesado e ele se torna grande, ele se torna forte quando a gente tá reunindo, está criando, surgem ideias, surgem questões e eu 

acho que isso é muito forte no grupo”.  
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   É fato que um grupo com nove corpos consegue produzir e decidir mais rapidamente do que uma pessoa sozinha. Todavia, 

se, por um lado, o grupo tem essa facilidade, por outro, quando ocorre um distanciamento entre os integrantes, o processo de criação 

pode se tornar bastante demorado. Nesse sentido, Paul Setúbal pontua que “o grupo é bem desorganizado, nessa desorganização 

é onde reside a principal potência do EmpreZa, porque as coisas chegam muito cruas, então elas chegam potentes, mas isso quer 

dizer que, às vezes, essa desorganização que é potente, enquanto poética, atrapalha enquanto prática”. 

 O grupo tem sua sede em Goiânia, mas possui hoje integrantes residentes em São Paulo, em Brasília e no Rio de Janeiro. O 

afastamento geográfico é outro elemento que impossibilita a reunião física, muito importante no processo de criação. Em entrevista, 

Babidu comenta sobre a necessidade de estar junto para que se possa criar. Seu processo de criação não se dá individualmente, 

mas no coletivo. Conforme o membro destaca, “sua produção artística se constitui no coletivo, ambiente onde se sente à vontade 

com amigos para poder liberar seu íntimo”.  

 Muitos trabalhos do grupo surgem a partir dessa convivência, do estar juntos à toa. Por isso, a grande importância das 

“imersões”, momentos em que todo o grupo se reúne e vive uma espécie de residência artística, dividindo casa e espaço de trabalho, 

além de dividir também os momentos de lazer. É um momento em que cada um afasta-se dos problemas e trabalhos do dia a dia e 

coloca-se ali à disposição do grupo, para fazer o trabalho acontecer. É quando toda a energia é convergida em função do processo 

de criação. Vive-se junto e divide-se cada instante, então fica mais fácil se sintonizar com o outro e estar aberto ao diálogo. Nesse 

espaço, também se pratica a amizade. Nesse contexto, ideias interessantes de trabalhos poéticos vão surgindo a partir dessas 

experiências.  

Quando o Grupo EmpreZa se propõe a expor o seu processo de criação para o público, como ocorreu nas exposições Terra 

Comunal (2015) e no MAR (2014), além de laboratórios, reuniões e discussões, observa-se que o público entra em contato direto 

com o que é mais importante de todo o processo do grupo, que é esse viver e estar junto. São, portanto, necessários essa vivência 
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e esse diálogo com o outro e com o ambiente, para que as ideias e discussões possam surgir. É uma atmosfera de amizade, na qual 

cada um poderá contribuir para a sua construção e para a realização das propostas artísticas. 

Dois trabalhos interessantes que envolvem ações coletivas e que falam muito da importância desse processo de estar-junto 

ocorreram na exposição Vesúvio/Terra Comunal (2015), na qual o Grupo EmpreZa, a partir do contexto e das pessoas que ali 

estavam envolvidas, criaram os trabalhos intitulados “Frango na relva” e “Karaokê” (figuras 34 e 35). São trabalhos que surgiram a 

partir do envolvimento com o público e o entorno, partindo de situações que ocorreram durante o período expositivo.   

Na sala ao lado de onde estava abrigado o projeto Vesúvio, do Grupo EmpreZa, estava acontecendo a ação “O Vínculo”, de 

Maurício Ianês. Nessa ação de longa duração, o público poderia interagir com o artista durante todo o período expositivo, dialogando, 

propondo atividades e diferentes situações para acontecer naquele espaço destinado à ação. Partindo da vontade de interagir com 

Ianês em seu espaço expositivo, o Grupo EmpreZa perguntou se ele já tinha ficado nu na sala, e ele disse que até então ninguém 

havia pedido para ele ficar nu. Dessa forma, o Grupo EmpreZa falou para Ianês que queria inaugurar a nudez na sala dele. Então, 

pensaram juntos, em uma espécie de piquenique, como naquela cena do quadro “O Almoço na Relva” (Le Déjeuner sur l'Herbe, The 

Picnic), de Édouard Manet. Essa ideia tinha a intenção de observar a liberdade em trabalhar a nudez no espaço expositivo, como 

proposição artística.  

A vontade de utilizar o frango como parte principal do pirquenique partiu do Grupo EmpreZa, inspirado em um causo do 

Geraldinho Nogueira, goiano e contador de causos caipiras. No causo, Geraldinho falava sobre comer frango com os amigos4. Vez 

ou outra, os causos do Geraldinho passavam na sala expositiva do Grupo EmpreZa. A partir disso, o grupo fez a relação de comer 

frango ali naquela paisagem expositiva, na “relva” do Ianês. Foi feito um chamado na internet, convidando o público para participar 

do piquenique, dizendo: traga a sua comida para a gente comer nu. Assim, toda terça-feira, passou a acontecer o Frango na Relva. 

                                            
4 Causo do soldado, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=bP70yiTbAdM , acesso em 23/05/2017. 
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Os participantes também levavam alimentos, o que era interessante, pois o Ianês, por exemplo, é vegetariano, então ele levava 

castanhas e o Grupo EmpreZa era responsável em sempre levar o frango. 

O Karaokê também foi uma ação realizada com a participação direta do público, ocorria uma vez por mês, na sala expositiva 

do Grupo EmpreZa. Nesse dia, o telão, que sempre exibia trabalhos mais recentes realizados pelo Grupo EmpreZa no espaço 

expositivo, era transformado em uma grande tela de karaokê. Microfones eram ligados à mesa de som e todos que passavam pela 

sala de exposição poderiam escolher uma música para cantar. Cachaça e café também eram servidos, o que trazia um ambiente 

aconchegante e de amizade para todos que participavam da ação. O Karaokê é uma atividade que o Grupo EmpreZa tem o costume 

de realizar quando está junto, para momentos de lazer. É uma forma de diversão entre amigos, de compartilhar emoções, e isso foi 

levado para o espaço expositivo.  

No Karaokê, geralmente as pessoas cantam as músicas de que mais gostam e com as quais mais se identificam, e isso acaba 

virando uma forma de afirmação de seus gostos, de sua identidade. Trocar esses momentos gera um sentimento de amizade e 

também da possibilidade de identificação com o outro. Pensando a respeito dessa atmosfera de amizade que permeia o grupo, em 

entrevista para o livro Circuitos Coletivos, Renato Rezende perguntou ao Grupo EmpreZa sobre como eram as reuniões do grupo e 

se se falava da vida uns dos outros. O membro Paulo Veiga respondeu que sim. Segundo ele, “fazemos fofoca, falamos mal de todo 

mundo. E no meio disso promovemos os brainstorms, as nossas discussões coletivas, onde apuramos as ideias de performance 

que temos. Então é uma estrutura aberta, são amigos conversando e apurando propostas” (REZENDE, SCOVINO, 2010, p.83). 

Maffesoli (1995) afirmou que uma maneira de ser estética tende a prevalecer em nossas sociedades, pois se trata “da vida 

como obra de arte de algum tipo, ou ainda a estética, como maneira de sentir e de experimentar em comum”. Um estilo estético que 

busca o prazer de estar-junto sem objetivos, apenas pelo prazer de estar e de trocar experiências com o outro. “De fato, seja por 

atração ou por repulsão, há algo que me empurra para ou contra o outro. É, pois, em relação ao outro que me situo” (MAFFESOLI, 

1995, p. 56). 
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Figura 33 – Édouard Manet: Le déjeuner sur l’herbe (1863); tela, 2,08 x 2,64 m. Paris, Musée d’ Orsay. 
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Figura 34 - Frango na Relva. Grupo EmpreZa e Maurício Ianês. SESC Pompéia/SP. 2015. Foto: Victor Nomoto 
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Figura 35 - Karaokê. Grupo EmpreZa. Projeto Vesúvio. SESC Pompéia/SP. 2015. Foto: Rava 
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3.2 A IDENTIDADE DILUÍDA 

 

Diluir: dissolver; diminuir a concentração; tornar mais fraco. São ações importantes em um processo de criação coletivo que 

se dispõe a trabalhar de forma horizontal e não hierárquica, pois é necessário fazer o exercício constante de se diluir, para então 

dialogar e permitir que as diversas vozes envolvidas no processo possam se misturar, com a mesma intensidade. No processo de 

criação do Grupo EmpreZa, todos possuem igualdade de voz, não há líder, as decisões são tomadas por todos. A partir da diluição 

de seus membros, é possível sistematizar, de certa forma, as intenções e os desejos do coletivo. No processo de criação do Grupo 

EmpreZa, cada um emite a sua opinião sobre determinada ideia ou assunto. A partir de cada opinião, o trabalho artístico vai se 

formando. Quando uma ideia, por algum motivo, não é aceita naquele momento pelo coletivo, isso não significa que essa ideia se 

perderá ou será ignorada, mas que ela poderá tomar um novo sentido futuramente, em algum outro momento, a partir do contato 

com a ideia do outro. Ela vai se transformando. Para Paul Setúbal5,  

 

a primeira grande característica da produção coletiva no EmpreZa é que eu estou diluído naquele processo, então eu já 
sei que a potência daquele processo se dá na colaboração de todos os corpos, então eu vou pra um processo de criação 
pronto pra que esses corpos contribuam com esse processo. Mas, sabendo que esse processo é potente por conta 
desses corpos, então tem uma disponibilidade de criação coletiva muito grande quando eu vou para o grupo, eu gosto 
desse processo, inclusive de colocar à prova as coisas que eu penso e ver como que elas se transformam no coletivo. 
 
 

 Helô Sanvoy, por sua vez, comenta que trabalhar em coletivo significa abrir mão de várias coisas, como aquele apego que se 

tem em alguma ideia, a vontade de fazer determinadas ações que precisam, antes, ser discutidas e trabalhadas pelo coletivo. Tem 

um momento de troca, de receber influência e de expor o que gostaria de realizar. Entretanto, quando se expõe uma ideia no coletivo, 

                                            
5 As entrevistas com Paul Setúbal, Helô Sanvoy e João Angelini, citadas neste tópico, foram realizadas no mês de janeiro de 2017. Ver roteiro das entrevistas 
em Apêndice A. 
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ela se transforma. Segundo o membro, quando ingressou no grupo sentiu um impacto com o formato de produção coletiva, “de ver 

outras pessoas mexendo em uma ideia que era sua”, mas hoje ele entende como sendo ideias do grupo. São ideias que foram 

pensadas a partir de um arcabouço poético, construído pelo grupo ao longo de sua história e essas ideias partem da relação de cada 

membro com esse histórico. 

 Como o processo de criação do Grupo EmpreZa se dá a partir da discussão e do embate de ideias, chega um ponto em que 

uma ideia contém, na maioria das vezes, um pouco das angústias e vontades de todos do grupo. Assim, é comum assumir para si 

uma ideia que partiu de outra pessoa, assumir como desejo e angústia sua o desejo e angústia que partiu das percepções do outro. 

Para João Angelini, mais difícil do que ter uma ideia e colocá-la à disposição do coletivo, é você se reconhecer e assumir a ideia do 

outro enquanto sua. Ele complementa: 

 
Muito mais difícil do que você doar um trabalho e ver ele ser usado, é você se reconhecer na ideia e no trabalho do outro, 
sabe? Isso eu acho que é mais difícil. Você receber do outro e assumir ela como uma ideia sua. Você receber a escolha 
do outro, seja de agenciamento, de escoar o trabalho, de vender uma obra e reconhecer e assumir ela como uma coisa 
sua também. Essa parte desse corpo coletivo que a gente fala do EmpreZa, dessa diluição dos indivíduos, ela é mais 
difícil, na minha opinião, nessa instância. 
 

 Quando o desejo individual de cada um é exposto para o coletivo e trabalhado no processo de criação, a identidade se dilui, 

na medida em que cada um se permite contaminar com o outro. Acatar um problema ou uma ideia trazida pelo outro para si exige 

um exercício constante com a alteridade, pois, geralmente, enquanto um acha que tem a melhor forma de lidar com determinada 

situação, o outro pode discordar, portanto é necessário se diluir e estar aberto ao diálogo para que o processo de criação possa fluir 

em um movimento horizontal, que satisfaça todos os envolvidos no processo . 
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 Em seu livro Gramática da Multidão, Paolo Virno cita duas teses de Gilbert Simodon, em que se refere à experiência do indivíduo 

em coletividade: 

 

Nela afirma que na participação em um coletivo, o sujeito, longe de renunciar aos seus traços mais peculiares, tem a 
ocasião de individuar, ao menos em parte, a cota de realidade pré-individual que leva sempre consigo. Segundo 
Simondon, no coletivo busca-se afinar a própria singularidade, ajustá-la segundo o diapasão. Só no coletivo, não no 
indivíduo isolado, a percepção, a língua, as forças produtivas podem se configurar como uma experiência individuada. 
(VIRNO, 2003, p. 47) 

 

 No trabalho coletivo, como no caso do Grupo EmpreZa, é necessário que haja a diluição da identidade de cada um para que o 

trabalho possa acontecer, no entanto, ao mesmo tempo em que essa identidade é diluída e misturada com a identidade dos demais, 

internamente e particularmente, cada um tem a ocasião de fortificar-se ainda mais enquanto indivíduo. Desse modo, enquanto se 

busca diluir a identidade no grupo, ao mesmo tempo, como indivíduo, tem-se a chance de afirmar-se e ter consciência das suas 

particularidades diante do contato com o outro e suas diferenças.   

 Como aponta Simondon, é no coletivo que o sujeito tem a chance de afinar a própria singularidade. Portanto, é esse contato 

com o que lhe é estranho que faz com que as particularidades de cada um sejam percebidas e a partir daí também trabalhadas no 

processo de criação. Afinal, do mesmo modo em que é importante que a identidade se dilua no meio do processo, é também 

importante que haja essa força e diferença entre cada um, pois a partir do choque é possível o diálogo e o acordo sobre como o 

trabalho artístico deverá ser realizado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

No decorrer desta pesquisa, procurei refletir sobre o processo de criação realizado em coletividade, especialmente do Grupo 

EmpreZa, do qual faço parte. A partir de entrevistas realizadas com alguns membros do grupo, pude conhecer mais sobre as 

diferentes individualidades que o compõem e também pensar sobre o impacto dessas diferenças no coletivo, além de saber as 

percepções individuais de cada um em relação ao processo de criação. 

O contato com as diferenças, com o outro e com o meio não só faz com que nos transformemos, mas também nos ajuda a 

descobrir mais sobre nós mesmos. Nesse sentido, acompanhar o processo de criação do Grupo EmpreZa, enquanto artista membro 

integrante do grupo, foi muito importante para mim enquanto pesquisadora, pois vivenciar cada etapa desse processo fez surgir 

alguns questionamentos que só emergiram devido à vivência e ao embate com os problemas gerados durante o próprio processo 

de criação.  

O Grupo EmpreZa é um tipo de entidade, como foi defendido nesta pesquisa. É uma estrutura orgânica, que se renova a partir 

dos corpos que o mantêm. Como um ser independente, dele pessoas podem entrar e sair, deixando suas contribuições, o que vai 

ser alimentado e fortificado. É, portanto, um grupo que existe independentemente de seus membros, isto é, o grupo não necessita 

de uma pessoa específica para funcionar. Além disso, interessa ao grupo que ele continue existindo, independentemente de quem 

possa compô-lo um dia. O processo de criação é, dessa forma, orgânico e versátil. Assim, foi possível observar que a rotatividade 

de membros no Grupo EmpreZa gera uma diversidade de contribuições, desejos e diferentes modos de operar, o que, já desde a 

sua formação, vai compondo o seu repertório, possibilitando diversos desdobramentos.  

Vivenciar o processo de criação do Grupo EmpreZa, ainda, enquanto pesquisadora, abriu uma nova perspectiva e fez surgirem 

novas inquietações. Percebi que muitas situações geradas pelo processo de criação coletivo são passíveis de serem observadas e 

discutidas. Dentre essas situações, estão os desdobramentos que ocorrem a partir da contribuição de diversos indivíduos ao longo 
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dos anos, além das possíveis diferenças na execução de cada trabalho, relativamente à individualidade de cada corpo que executou 

a ação. Os diferentes modos de sentir e perceber cada situação, em contextos diversos, faz de cada trabalho uma situação única. 

Pretendo, desse modo, em um trabalho futuro e a partir dessa experiência, discutir o que pode vir a mudar devido à forma particular 

que cada um tem ao lidar com o trabalho. Além disso, também objetivo, a partir das reflexões instigadas aqui, averiguar como essa 

entidade orgânica vai se transformando a partir da contribuição desses vários membros, ao longo dos anos.  

 Pesquisar (e trabalhar com) o Grupo EmpreZa possibilitou, assim, solidificar a consciência da importância do grupo para cada 

indivíduo bem como a individualidade de cada um para o processo de criação das ações no grupo. Ao que parece, o outro exerce 

papel fundamental em um coletivo de arte contemporânea, que não deixa, por isso, de distinguir características individuais nem de 

contribuir para uma formação – em constante construção – de um grupo orgânico.  

No trabalho em coletividade, tão importante quanto falar e expor ideias é ouvir o que o outro tem a dizer. É lidar com o tempo 

e o modo de trabalhar de cada um. É saber se impor, mas também ceder, deixar-se influenciar, contaminar-se com as ideias e as 

angústias do outro. Por isso, o processo de criação coletiva, por si só, é um processo muito intenso. É necessário ter uma abertura, 

uma disponibilidade para que possa haver trocas. É, então, imprescindível fazer um exercício constante de se diluir, abrir mão da 

autoria, doar-se, assumir para si as inquietações do outro. Não é isso senão o que vivemos cotidianamente em nossas próprias 

vidas, quando nos relacionamos?  
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APÊNDICE  

Entrevistas 

 

Entrevista com Paul Setúbal: 

1 - Quando e como aconteceu a sua aproximação com o Grupo EmpreZa? 

A minha aproximação com o EmpreZa aconteceu durante a minha graduação em Licenciatura em Artes Visuais na FAV. Lá, 

alguns membros do EmpreZa estudavam ainda, além disso eu participava  das aulas do Paulo Veiga, que era professor na época. 

Ele ministrava a disciplina de poéticas contemporâneas e entre as aulas e a amizade com o pessoal do grupo foi que a minha 

aproximação com o grupo começa, né? Tanto nas discussões que o Paulo Veiga promovia na sala de aula, que geralmente eram 

discussões bem interessantes, mas com pouca participação do pessoal, e com o contato com o pessoal do grupo que estudava na 

universidade, onde eu tive oportunidade de , inclusive, compreender uma aproximação das linguagens do grupo com o trabalho que 

eu já desenvolvia enquanto artista. 

2 - Como é o seu processo de criação individual? Houve alguma mudança no seu processo de criação individual após ser 

membro do Grupo EmpreZa? 

O meu processo de criação individual, ele acontece a partir do momento que eu vivo algum tipo de situação e essa situação 

me provoca para fazer um trabalho. Então, necessariamente eu acho que eu sou um coletor de situações e de acontecimentos do 

dia a dia, e são essas ações que determinam o funcionamento do meu trabalho inclusive no ateliê. Então, dependendo da força 

desse impacto dessas ações, é o que determina a velocidade ou o engajamento com o que eu trabalho dentro do ateliê. Não sei se 

esse trabalho é muito singular, mas eu não sou um artista que tem uma pesquisa que vai desenvolvendo a longo prazo, eu acho que 

eu sou um artista que trabalha com várias frequências e dependo da força com que essas frequências estão ativas para que eu 



100 
 

 
 

produza, né, e como meu trabalho é basicamente pintura, desenho, mas eu trabalho também com vídeo, o meu trabalho é um 

trabalho de coletar imagens, coletar os dados, ir para o ateliê e ficar escondido no ateliê trabalhando.  

Eu não sei se houve alguma mudança no meu processo de criação após ser membro do EmpreZa, porque eu já trabalhava 

com performance e já desenvolvia um pensamento sobre performance, inclusive com o meu trabalho, então, como o meu trabalho, 

como as ações que eu vivencio é que indicam o meu trabalho, essas ações também indicam qual o formato desse trabalho. Então 

quando o trabalho precisa ser uma performance, ele necessariamente vai ser uma performance. Então, acho que, após ser membro 

do grupo o que me ocorreu foi que esses trabalhos que eu penso necessariamente como performances, passaram para o grupo. 

 

3 - Você percebe alguma diferença quando está imerso em uma produção coletiva em comparação quando está produzindo 

trabalhos individualmente? Quais são essas diferenças para você? 

Eu acho que, é completamente diferente quando eu tô imerso em uma produção coletiva em comparação quando eu tô 

produzindo sozinho. São forças e são ações completamente distintas, a primeira grande característica da produção coletiva no 

EmpreZa, é que eu estou diluído naquele processo, então, eu já sei que a potência daquele processo se dá da colaboração de todos 

os corpos, então eu vou pra um processo de criação pronto pra que esses corpos contribuam com esse processo, mas sabendo que 

esse processo é potente por conta desses corpos, então tem uma disponibilidade de criação coletiva muito grande quando eu vou 

pro grupo, eu gosto desse processo, inclusive de colocar à prova as coisas que eu penso e ver como que elas se transformam no 

coletivo. É... no processo individual não, como eu disse, eu parto pro ateliê e converso comigo mesmo e produzo as minhas próprias 

coisas, às vezes elas demoram 4, 5, 10 vezes mais do que em um processo coletivo, porque as questões, elas vem e voltam pra 

mim mesmo, né? Diferente do processo coletivo, que as questões são sabatinadas pelas pessoas, e eu acho que essa sabatina que 

as pessoas promovem num processo coletivo é muito interessante. Não que o processo individual não seja, mas eu acho que são 

situações completamente diferentes assim, no processo individual, na conversa comigo mesmo, é... de certa forma eu converso com 
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o entorno, mas de uma forma muito mais calma, agora no processo coletivo não, o entorno é o processo, né? E tudo que irradia 

desse entorno, então é um processo muito mais caótico e muito mais poderoso e produtivo, sabendo que o grupo atua com a 

quantidade de corpos que ele atua, né? 

4 - Percebe alguma influência poética do Grupo EmpreZa em seus trabalhos individuais? Ou dos seus trabalhos individuais 

nas obras do Grupo EmpreZa? 

Com certeza eu percebo alguma influência poética do grupo nos meus trabalhos individuais e nos trabalhos do grupo, é, 

justamente porque eu sou um membro do grupo, né? Então, como eu disse, eu acho que, na ideia de produção, o EmpreZa é a parte 

da minha produção que trabalha com performance, que quer pensar a performance, então eu acho que esse trânsito influencia o 

meu trabalho, porque eu estou criando também, né? As coisas não são separadas quando eu crio em grupo e quando eu crio em 

coletivo, são atos de criação em instâncias diferentes, distintas, mas ainda sim são atos de criação que eu tô disparando, ou sozinho 

ou com outras pessoas, então esse trânsito da obra do EmpreZa no meu trabalho e do meu trabalho na obra do EmpreZa é inevitável. 

 Agora, uma coisa que é interessante ressaltar, é que eu já entro no grupo com uma familiaridade de linguagem muito grande, 

com o grupo né? Com as coisas que o grupo trata. Por ex, o sangue que o grupo trata, eu trato do sangue desde os meus 13 anos 

de idade, que foi quando eu comecei a tatuar e perceber que aquele sangue da tatuagem, era uma possibilidade de pigmento, por 

ex. Então a minha produção, mesmo no desenho e na pintura ou em outras linguagens, sempre tem a presença do corpo como 

elemento chave, assim como a presença do corpo na performance é o disparador do EmpreZa. Então esse trânsito de influências, 

eu acho que ele é inevitável e sadio inclusive, né? Apesar do grupo ser um outro artista... é... o  EmpreZa ser um outro artista, um 

artista ser individual, ele é composto por um pedaço de mim, né? Um pedaço do meu Eu, é o que compõe esse Grupo EmpreZa, 

artista individual autônomo. 
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5 - Como é para você perder a autoria de uma ideia quando “doa” essa ideia e ela se torna uma ideia do coletivo? Isso já 

aconteceu? 

Eu acho que pra mim é um processo natural, como eu tinha dito anteriormente, eu acho que o meu processo no EmpreZa é... 

o meu jeito de me organizar no EmpreZa é, pensando a performance e a potência dela no grupo, então eu não tenho problema de 

perder um bom trabalho ou doar um bom trabalho pro grupo porque ele é meu trabalho ainda, por mais que a gente saiba que quando 

a gente coloca a ideia no EmpreZa, a gente doa essa ideia pra que o coletivo inclusive transforme essa ideia, e eu gosto de ver a 

transformação de uma ideia, porque as ideias às vezes elas podem ser muito primárias, mas ter uma significância muito complexa 

pro indivíduo que dispara essa ideia, mesmo que primária, porque ele não consegue se expressar, né?  

A ideia ta dentro da gente, ela faz muito sentido pra gente, mas quando ela sai, ela sai de uma forma primária, e ver a 

transformação dessa ideia primária quando a gente coloca na roda pro grupo, é muito interessante, então eu acho que eu não tenho 

problema algum com isso, e claro, isso já aconteceu várias vezes, já houveram vários casos de doar uma ideia pro EmpreZa, porque 

eu acho que isso é um exercício constante do grupo, né? Agora eu tenho uma preocupação especial em dividir as ideias que são, 

que tem características do EmpreZa, e que são potentes no grupo para o grupo, assim. Eu acho que eu já desenvolvi esse jeito de 

pensar, né? Que a maioria das ideias que eu coloco na roda são ideias que só teriam a potência de serem ideias porque elas, é... 

tem a possibilidade de serem desenvolvidas enquanto coletivas. 

6 - Para você, o que é mais difícil de lidar no processo de criação do Grupo EmpreZa? 

Eu acho que o que é mais difícil de lidar no processo de criação do grupo é com a desorganização do grupo. Veja bem, um 

grupo do tamanho do EmpreZa, e que se propõe a ser como o EmpreZa se propõe, sem uma liderança e etc,  é necessariamente 

um grupo muito desorganizado, e nessa desorganização é onde reside a principal potência do EmpreZa, porque as coisas chegam 

muito cruas, então elas chegam potentes, mas isso quer dizer que, às vezes, essa desorganização que é potente, enquanto poética, 
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ela atrapalha enquanto prática. Então, a gente sabe que a ideia de coletivo não é uma ideia muito prática quando não se tem uma 

liderança, e isso é um fator muito complexo no EmpreZa, porque nós não temos liderança e não queremos ter, então é necessário 

que os indivíduos se doem para determinadas tarefas e nisso vem a boa vontade das pessoas, a disponibilidade, o tempo e etc. 

Então essa organização das coisas e essa desorganização por ser coletivo que eu acho que é o mais complexo de lidar no processo 

de criação. 

7 - Você concorda que a maior obra do grupo é o grupo? Por que? 

Eu concordo sim que a maior obra do grupo é o próprio grupo, porque, é... manter um grupo aos modos do EmpreZa, que não 

tem liderança, que não quer ter liderança, que quer trabalhar com os sujeitos conforme os sujeitos são e tentando respeitar ali o 

tempo, a doação desses sujeitos e lidando com o trabalho duro, que é o trabalho do EmpreZa também, que é mais complicado. 

Então veja bem, não é só lidar com as pessoas, mas lidar com um trabalho muito duro também, então eu acredito certamente que a 

maior obra do grupo é o próprio grupo, porque é uma estrutura que se mantém a tanto tempo e que se renova, pela luta e pela 

insistência de indivíduos em uma ideia que só pode ser possível na Arte, né? É uma ideia que não tem uma utilidade, ela é uma ideia 

que tem uma durabilidade indeterminada, ela é uma ideia que tem uma autoria diluída, então... né? Quase que uma utopia aí, então 

eu acho que esse conjunto de coisas é potente nos dias de hoje, né?  

Eu tenho tido muitas experiências com coletivos que querem propagar a ideia de coletividade, mas no meio de muita 

autoridade, por ex, de autoritarismo, aliás. Eu tenho lidado com muitos coletivos que querem impor as suas, os seus pensamentos 

e as suas estratégias para o próximo, né? E eu acho que, de forma arbitrária inclusive, né? Então de certa forma eu tenho presenciado 

coletivos que querem tomar frente de ações coletivas, é... que ao meu ver deveriam ser coletivas e que deveriam ser administradas 

de formas coletivas, mas isso é um pensamento também já contaminado pela ideia do EmpreZa, né?  
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Então é por isso que eu acredito que o maior do grupo é o próprio grupo, porque se manter essa estrutura utópica nos dias de hoje, 

né? Que a gente vê aí um monte de artistas ou de coletivos, lutando por um estrelato que tem nome, eu acho que é muito interessante 

essa estrutura que vive um risco real, enfim, eu acho que essa grande estrutura que é utópica do EmpreZa para os dias de hoje me 

interessa. Eu acho que isso é o mais importante que o grupo tem assim, o mais importante é o quanto tempo essa estrutura dure, 

né? Eu acho que isso é o mais interessante do grupo. É o mais potente, ao meu ver, né? Porque tudo que acontece no grupo, 

acontece por uma força de vontade, e por uma boa vontade, inclusive. 

 

Entrevista com João Angelini: 

 

1 - Quando e como aconteceu a sua aproximação com o Grupo EmpreZa? 

Eu conheci o Grupo EmpreZa em 2007 durante um evento aqui em Brasília do Fora do Eixo, na qual eu era responsável por 

fazer o registro videográfico e eu fiz umas imagens do Keith, da Mari e do Babis. O Keith fez o “Arrastão”, a Mari fez o “É que esse 

tempo também é corpo” e o Babidu fez o cintada. Eu fiz o registro, e vendo o “Arrastão” e o “É que esse tempo também é corpo” 

somente, me despertou um certo encanto. Talvez tenha sido as duas primeiras performances que eu vi ao vivo e que eu tenha 

gostado e que eu tenha entendido as potencialidades do gesto apresentado como suporte ou estrutura para uma obra acontecer. E 

fui me aproximando dos meninos, e no próprio evento, nas festas, nas conversas pós apresentações, a gente foi de certa maneira 

se aproximando e um dia eu mostrei pro Babidu um trabalho que eu tinha feito de animação que é o Ler, que mostra um carimbador 

tomando tapa na cara e que a cabeça dele funciona como um motor e o Babidu falou – “Nooossa”, parece muito com nossas coisas, 

até porque o personagem desse filme do Ler também usa uma roupa de empresário, né? E ele falou: - Que legal! A gente tem um 

trabalho parecido, com questões próximas, tal...e não sei o quê. E a gente tinha acabado de ser selecionado pro programa do Rumos 
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do Itaú Cultural e a gente tem programado fazer dois, três vídeos, só que a gente não sabe como fazer, você podia ir lá e ajudar a 

gente. A partir daí eu fiquei muito, acho que, apaixonado pelo  Babidu, pelo Grupo EmpreZa. O Keith também gostava muito de mim 

e foi rolando essa aproximação.  

Passei a ir  com certa frequência pra Goiânia, inclusive porque eu tinha uma bandinha de hardcore na época, que tocava com 

certa frequência em Goiânia e toda vez eu ficava na casa do Babidu e lá a gente discutia muito que trabalho de vídeo ia ser esses, 

como é que filmava e eu tive também que fazer uma revisão orçamentária pra esse evento do Rumos e a revisão de outras coisas 

também, pra poder viabilizar a apresentação lá no Itaú Cultural porque o jurídico estava enchendo o saco, mas até então eu era 

praticamente um técnico de produção e de execução de vídeo, né? E de outras questões técnicas mesmo, né? De produção. Então 

eu comecei a conversar com a produção do Itaú Cultural pra poder viabilizar mais grana, mudar o orçamento, permitir que algumas 

performances fossem realizadas lá dentro, mesmo com a insistência do jurídico e do educativo de não realizar. Aí no meio disso 

tudo, nessa loucura toda, logo antes de ir pra SP, fazer a montagem né? A gente já tinha escolhido que trabalhos iam ser feitos e 

produzido eles aqui em Brasília, aí foram duas animações, né? O “Pedra como passagem” e o “Pedra mole e água dura”. As duas 

animações eram roteiros que eu já tinha mais ou menos pronto. Não o roteiro, eu tinha o disparador da técnica e do processo de 

animação dessa goteira que gotejava pedra. Isso é um trabalho meu anterior ao Grupo EmpreZa, mas sendo a temática do “Itauçu” 

coube muito bem, acho que teve um alinhamento muito louco, de sintonia mesmo, sabe? Minha com o Grupo EmpreZa. E acabou 

que eu disparei pro grupo essa ideia e falei: Olha, tenho esse roteirinho aqui, básico, mas ele não tá elaborado, de uma pedra de 

objetos que sairiam do nariz de uma pessoa e de uma torneira que pinga pedra.  

E juntos, já como Grupo EmpreZa, foi muito louco isso, mesmo eu não sendo membro, a finalização e a solução desse trabalho 

foram todas coletivas e colaborativas, né? Por mais que esse trabalho ainda tivesse uma estética e uma cara muito minha, por se 

aproximar mais do meu repertório do que do Grupo EmpreZa, essas duas animações são do Grupo EmpreZa porque são resultados 
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principalmente dessas discussões coletivas, né? Os caminhos do roteiro, a escolha das pedras, enfim... Como a gente faz os 

trabalhos de performance. Aí nisso, o grupo acabou me convidando pra fazer parte do Grupo EmpreZa como membro, né? Mas essa 

discussão, na minha posição como autor, artista e performer ou técnico que assiste, né? Que dá assistência ao Grupo EmpreZa, ela 

perdurou por muito mais tempo, né?  

Em 2008 ou 9, o Artur Scovino mais o Renato Rezende estavam fazendo um livro sobre coletivos, e numa entrevista em um 

hotel, lá no RJ, durante a entrevista foi muito curioso. Foram discussões muito intensas, e tem na publicação a nossa discussão, 

Acho que foi a primeira vez que o Grupo EmpreZa ouviu que era mais regional rural goiano e gerou muita estranheza na hora que 

eu fiz isso. Babidu e Mariana negaram veementemente e disseram que não...enfim. Mas fora essa questão da identidade rural, 

regional, colonial e goiana, rolou também a discussão acerca dessa minha entrada no grupo e a maneira como eu tava colaborando. 

O Paulo Veiga se referiu a mim naquele momento como só um técnico de vídeo, né? Que eu era um membro do grupo sim, mas que 

eu não era um artista autor dentro do grupo. Eu estava ali mais pra solucionar questões técnicas e videográficas de montagem e de 

produção, né? Até porque a minha participação no Rumos lá, já em SP, foi muito importante pra poder viabilizar algumas obras, 

discutindo com o jurídico, com o educativo. Não de maneira poética. E foi muito louco porque a Mari e o Babidu na mesma hora já, 

não... o João participa de uma maneira também autoral, né? Determinando e contribuindo na formatação das obras e das propostas, 

mesmo que ele nunca tenha performado, né? Até então eu nunca tinha apresentado uma performance. Meu corpo nunca tinha sido 

utilizado, né? E é verdade isso, mas eu já dava contribuições, mesmo pra relação de criação do grupo. Então essa foi a minha 

aproximação, e é importante ressaltar que o contrário também aconteceu.  

Eu acho que eu trouxe um norral técnico mesmo, de vídeo, de animação e de foto obviamente. Não só um norral técnico, 

também algumas questões conceituais, politicas, narrativas poéticas, né? Que acompanham toda essa técnica, as discussões em 

torno dessa possibilidade de utilização do suporte da foto e vídeo, ele foi bastante acentuado com a minha entrada. E o sentido 
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contrário também é verdadeiro, né? O Grupo EmpreZa me contaminou de uma maneira muito intensa e muito apaixonada, e me fez 

também ter uma percepção da minha “goianidade”, né? Essa coisa de eu ser de Planaltina, no Distrito Federal, eu acho que me dá 

uma certa confusão, mesmo no meu processo de me reconhecer como um ser de algum local, né? Eu era de Brasília, mas eu não 

era bem de Brasília, e eu acho que essa aproximação com o Grupo EmpreZa, entender também esse acento rural que meu trabalho 

traz, e ele traz esse acento rural colonial, né? Lembrando que a cidade de Planaltina que eu moro, tem mais ou menos 250 anos e 

tem esses casarões coloniais, como tem em Pirenópolis e na cidade de Goiás e foi muito importante, né? Acho que mais do que 

trazer pra mim um repertório ou um vocabulário mais goiano, me fez de certa maneira, reconhecer o que eu já tinha desse 

vocabulário, desse repertório, e talvez ter coragem de me assumir, de tratar dessas questões também. 

2 - Como é o seu processo de criação individual? Houve alguma mudança no seu processo de criação individual após ser 

membro do Grupo EmpreZa? 

O EmpreZa mudou tudo, tá? Meu processo é bem sistematizado de produção, eu tenho várias linhas de pesquisa e a maneira 

como eu consigo, muita gente se surpreende com a amplitude de variedade dos meus trabalhos, né? De gravura, pintura, vídeo arte, 

animação, objeto, música, música visual, enfim... eu não tenho muito, um aprofundamento individual em alguma questão, eu me 

aprofundo em várias delas. Talvez a animação seja a que eu mais tenha, por ter sido o processo que eu escolhi para reflexão 

acadêmica, né? Na minha pequena trajetória acadêmica, mas ele é bem amplo. E ele é bem sistematizado, eu separo direitinho 

cada linha de pesquisa, né? E sublinha, então quando eu tô pensando pintura, eu tô pensando pintura, o contexto histórico desse 

momento, como é que lidar com o processo de representação...tinta sobre superfície, apresentação de processo, de técnica, 

pesquisa de material, inclusive. E quando eu tô pensando animação, também eu tô pensando exclusivamente isso, né? Vez ou outra 

essas linhas de pesquisa de certa maneira se convergem, mas elas são um tanto quanto bem separadinhas, ne? Ainda... e talvez 

seja resultado da minha natureza sistematizar isso. Eu costumo estudar bastante essas linhas de pesquisa, né? A onde 
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historicamente se encontram o tipo de coisa que eu tô produzindo, que artistas dialogam ou produzem coisas muito próximas dessas, 

e eu gosto bastante de escrever sobre esse meu processo, sobre esses meus trabalhos, né? Uma outra coisa que eu acho 

fundamental no meu processo individual de criação, é que eu acho fundamental apresentar antes da conclusão pra pessoas 

próximas, queridos meus. Não necessariamente da arte, mas discutir esses trabalhos enquanto eles estão sendo criados, sabe? De 

certa maneira já é uma coletivização dessa criação, então o Edson, que é um irmão meu aqui de casa, meu irmão Vinícius, meu pai, 

às vezes, minha mãe... são muito coautores das coisas que eu faço. As vezes eu acho que eles nem percebem direito, mas... porque 

eu vou dividindo, - Oh! Eu tive essa ideia, vou fazer uma coisa assim e acho que vai ser muito louco... E outros queridos né? Inclusive 

do Grupo EmpreZa, que também várias vezes eu divido as minhas questões individuais e que eles me orientam, né? E acho que a 

minha maior parceira nisso tudo ainda é Luciana Paiva, né? E a Marcelinha é outra parceira incrível, que são as duas pessoas que 

eu mais divido mesmo as minhas angustias individuais, como artista, e que me orientam mesmo, né? Tanto que eu tenho com as 

duas, a Nunu e a Marcelinha, trabalhos de coautoria, né? Não necessariamente coletivo, mas que a gente criou e pensou juntos.  

Um detalhe que eu acho muito importante nessa minha mudança, do meu processo individual quando eu estabeleci o contato 

com o EmpreZa, é que em 2007 eu tinha parado de ser artista, né? Depois de circular em alguns eventos nacionais, regionais, e 

tomar contato com esse processo de promoção e de escoar os trabalhos dos artistas, e ver como eles são completamente informais, 

e como eles operam muito mais na lógica promíscua de relações não formais, né? Afetivas e de benefícios, de interesse das pessoas, 

e que é assim mesmo.  E talvez seja natural ser assim, e também não é uma coisa exclusiva da Artes, mas me chateou um pouco, 

e de certa maneira eu não queria mais produzir de maneira profissional, assim dizendo. Eu não queria mais ter essa relação 

remunerada com a arte, eu acho... nem buscar essa inserção do que eu produzia em algum circuito.  

É tacar o foda-se, sabe? Eu não queria mais produzir, eu não queria mais estabelecer esse tipo de relação que eu acredito 

ainda ser muito ruim, e que os trabalhos de certa maneira não deveriam criar visibilidade por essas questões. Então eu tinha parado 

de produzir. Curiosamente em 2008 eu não assino nenhum trabalho, eu não tenho nenhum trabalho assinado em 2008, com exceção 
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de uma animação que eu fiz pro Bené Fonteles, que ele me pediu pra fazer pra uma exposição dele, e é única. Eu não tenho obra 

de 2008, porque foi meu ano rancoroso. Não quer dizer que eu não tenha produzido, e nem tenha estudado, eu produzi e estudei, 

mas eu não publiquei, eu não escoei, eu não fiz nada, e que também foi o ano da minha entrada no Grupo EmpreZa. E entrar no 

Grupo EmpreZa me fez perceber uma outra maneira de me relacionar com esse meio, que eu acho que é bem sujo, bem escroto, 

mas que o EmpreZa me mostrou que é possível sim, tencionar algumas negociações, e conseguir alguns espaços sem ter que jogar 

esse jogo bizarro, que é o que opera aí, né?  

Eu acho que a nossa escolha de se manter em Brasília e em Goiânia é sintoma dessa postura. Não que todo mundo que 

tenha se mudado pra SP tenha se mudado por um facilitador, né? Mas convenhamos, boa parte dos artistas que migram pra SP, até 

de uma maneira consciente e aberta, migram por um facilitador de escoamento e de contato, né? Que vai poder viabilizar uma 

circulação maior do seu trabalho, e eu acho que a gente ter escolhido ficar aqui é meio sintoma disso, e o EmpreZa me ensinou 

muito isso, e de uma certa maneira me instrumentalizou afetivamente, principalmente pra poder voltar a produzir, né? Então eu 

sempre tive uma relação legal, de certa maneira de entender como as coisas operam nesse circuito, mas o EmpreZa me encorajou 

e me fez entender que outras possibilidades mais humanas e mais viscerais também eram possíveis. Então de certa maneira devo 

isso ao Grupo EmpreZa. Não devo, acho que se eu devia alguma coisa, acho que essa coisa tá bem paga, mas reconheço que se 

o Grupo EmpreZa não tivesse aparecido, com certeza eu não teria continuado a minha carreira individual. 

 

3 - Você percebe alguma diferença quando está imerso em uma produção coletiva em comparação quando está produzindo 

trabalhos individualmente? Quais são essas diferenças para você? 

Bom, é diferente, mas talvez, sei lá... falar coisa meio perigosa que eu não tenho muita certeza, mas que eu tô percebendo 

agora, eu acho que... não sei se tem tanta diferença, porque, de certa maneira, eu não acredito muito numa produção individual, 

sabe? Acho que essa relação de autoria é mito mesmo, porque tudo que a gente faz é tão contaminado pelo nosso meio e pelas 



110 
 

 
 

pessoas que estão a nossa volta, que essa produção de certa maneira também pertence a ele, saca? Comigo em vários momentos 

eu percebo isso de maneira claríssima. E lembrando, porque dessas escolhas, sacou? Como é que eu cheguei nessa parada desse 

descasca parede, porque a escolha dessa imagem, esse texto... e de maneira assumidamente muito honesta, assumir essa coautoria 

dos meus queridos que estão em volta, saca? De chegar e perguntar mesmo: Oh, tô pensando em um trabalho assim, o que você 

acha dessa ideia? E a galera contribui pra caralho, né? Da mesma forma que eu contribuo com o trabalho de muita gente, e existe 

aqui comigo, no meu individual, na verdade, uma convergência de vários outros indivíduos, que, somam pra caralho com o que eu 

faço, e de certa maneira, somam a mim no  trabalho deles, na produção, né? 

Mesmo, então eu não sei, eu não sei, eu honestamente não sei se tem uma diferença tão grande assim, né? Sei lá, acho que 

tem diferença pra caralho, mas acho que hoje eu tô mais pensando no que aproxima, do que no que diferencia (risos). Mas mesmo 

assim, isso é muito louco, essa minha aproximação com o Grupo EmpreZa, lembrando quando eu conheci Babis, Keith e Mari, é 

muito louco, porque eu não tenho o sistema de produzir, né? Eu não reproduzo, eu não tenho um método de produção, como o 

EmpreZa também não tem, o cara trabalha a biografia, e é louco, eu sou muito...  A minha maneira individual de produzir é muito 

parecida com a do EmpreZa, eu acho, eu fico discutindo, fazendo testes, discutindo com as pessoas, enfim. Eu acho que por isso 

talvez eu não reconheça tanta diferença, né? Porque a minha maneira de produzir individual parece muito com a maneira de produzir 

coletivamente com o EmpreZa. 

4 - Percebe alguma influência poética do Grupo EmpreZa em seus trabalhos individuais? Ou dos seus trabalhos individuais 

nas obras do Grupo EmpreZa? 

Da influência do Grupo EmpreZa em mim e minha no Grupo EmpreZa. Eu acho bem visível as duas coisas, né? Falando 

primeiro da minha no EmpreZa. Quando a gente apresentou lá no Rumos, como eu já tinha feito o Rumos alguns anos antes, enfim... 

e eles conheceram já o meu trabalho de animação, a produção chegou em um momento em colocar a etiqueta nas animações como 
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sendo minhas, dentro da nossa sala, e foi muito legal isso ter acontecido, mesmo que tenha sido um episódio muito rápido que foi 

corrigido na hora, porque foi um momento de discutir e pensar isso, né? Como é que esses trabalhos que o EmpreZa estava fazendo 

já tinha muito a minha cara, e as coisas que eu as vezes fazia tinha muito a cara do EmpreZa. Porque essa fusão, ela não acontece 

de imediato, né? Existe uma harmonização dessas forças, que, eu acho que hoje, as coisas que eu meio que conduzo dentro do 

EmpreZa, já não tem mais tanto a minha cara, por essa contaminação que o EmpreZa promoveu em mim, mas o EmpreZa é 

fundamental pra mim. É uma grande influência minha, e mudou não só a maneira poética que eu me relaciono com meu trabalho, 

mas a maneira empresarial, sem o Z, de como eu me articulo institucionalmente e oficialmente, então as duas coisas do EmpreZa, 

foi uma contaminação muito grande, e eu acho que o EmpreZa também sofreu uns dois tipos de influência minha, saca? Não só 

minha, coincidentemente no ano que eu entrei também entraram outras pessoas que eram bem diferentes das pessoas que criaram 

o grupo, mas de qualquer maneira, o tipo de acabamento que o trabalho do Grupo EmpreZa passou a ter de vídeo, ne?  

O EmpreZa, desde a minha entrada ganhou já dois ou 3 festivais de cinema e vídeo mano! Sabe? Não só minha, quando eu 

entrei também entrou o Lemos e outros artistas que também tinham o gesto já experimentado com vídeo e com foto, mas é uma 

influência nossa, minha, enfim, de todo mundo dentro do grupo. E o grupo tem muita consciência disso, das pessoas que passam e 

que deixam contribuições. Eu estou num grupo, e sei que eu deixo uma contribuição muito forte em várias instâncias. Eu acho curioso 

que até essa consciência da goianidade, do rural e do regional tenha começado.... Eu não sei se começou, mas ali foi um momento 

muito forte, nessa entrevista com o Scovino, inclusive tem essa discussão sobre nossa regionalidade. Tenha começado por mim, 

né? Eu acho que eu fui a pessoa…não sei, talvez por ter entrado mais tarde, meio que um distanciamento de perceber isso, né?  

As vezes quando tem muita proximidade a gente não percebe. E essa regionalidade foi ganhando espaço, enfim, hoje ela tem 

de maneira assumida, se escreve sobre isso, se fala sobre isso... né? O texto no MAR, a fala do Herkenhoff em vários momentos 

também, legitima essa questão ali, que eu chamei atenção, e é louco, é muito mútuo a relação. O Grupo EmpreZa me fez ter muita 
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consciência do que eu sou e eu percebo que eu também dei contribuição pro Grupo EmpreZa perceber, tomar consciência do que 

ele é, né? Acho que são contribuições mútuas e da mesma maneira que poeticamente a gente se contamina, empresarialmente, 

institucionalmente, as nossas relações são contaminadas, né? O Grupo EmpreZa também mudou bastante, desde a minha, da nossa 

entrada nele. Na maneira como ele se relaciona com os espaços, com galeria, com venda, né? A pensar na história da venda da 

performance, por exemplo. É um disparador que começa comigo ali com o Sérgio, né? De ver que a possibilidade da venda de uma 

obra performática, não um registro, não o resíduo, mas da própria ação, sacou? E que de uma certa maneira foi uma “sacação” que 

tive ali com o Sérgio na hora, dessa possibilidade histórica de dar essa contribuição. Agora só aconteceu pelo Grupo EmpreZa, né? 

E por mim junto, enfim, mas é uma contaminação mutua, né?  

Como eu disse, o Grupo EmpreZa me salvou, ele me apresentou uma maneira diferente de me relacionar com essa coisa que 

eu estava, de certa maneira, tendo muita dificuldade e muita dor, e eu acho que o contrário rolou também, talvez não na mesma 

intensidade dramática comigo, mas que eu sei que eu apresentei pro Grupo EmpreZa uma maneira de se relacionar 

institucionalmente eu sei que eu apresentei. No papel, na burocracia...enfim.  Né? As nossas primeiras reuniões do Grupo EmpreZa 

com o jurídico com Itaú Cultural foram bem marcantes nisso, isso em 2008. Foram bem marcantes, a maneira como a gente dialogava 

e conversava com as pessoas ali... 

5 - Como é para você perder a autoria de uma ideia quando “doa” essa ideia e ela se torna uma ideia do coletivo? Isso já 

aconteceu? 

Bom, eu não tenho muito problema com isso, como eu já disse. Eu acho que a autoria é um mito, eu acho que ela é sempre 

um processo coletivo que de certa maneira uma pessoa catalisa, ou converte essa coletividade para a construção de uma obra, mas 

eu acho que ela é coletiva sempre. Eu não tenho problema de doar trabalho meu. Óbvio que já aconteceu várias vezes, como 

aconteceu com todo mundo, todo mundo que está no Grupo EmpreZa teve momentos que chega com uma coisa mais... disparada 
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por esse indivíduo, e que de certa maneira é incorporada pelo grupo e processada, reconfigurada pelo grupo. E eu acho que essa 

parte não é muito difícil não. Eu acho que essa doação, ela... dentro dos processos de coletivização, de colaboração, essa parte, de 

certa maneira é mais fácil, tá? Eu acho que existe uma questão que é muito mais difícil e que o Grupo EmpreZa e a banda que eu 

tinha, né? Os Gilbertos, me mostraram que isso que eu vou falar agora é muito mais difícil. Muito mais difícil do que doar uma ideia 

e vendo ela sendo reconfigurada pelo grupo. Eu acho que muito mais difícil do que você doar um trabalho e vendo ele ser usado é 

você se reconhecer na ideia e no trabalho do outro, sabe? Isso eu acho que é mais difícil. Você receber do outro e assumir ela como 

uma ideia sua. Você receber a escolha do outro, seja de agenciamento de escoar o trabalho, de vender uma obra e reconhecer e 

assumir ela como uma coisa sua também. Essa parte desse corpo coletivo que a gente fala do EmpreZa, dessa diluição dos 

indivíduos, ela é mais difícil na minha opinião nessa instância.  E ela é consideravelmente mais difícil, acho que , das tretinhas que 

a gente vive, são deliciosas, são tretas gostosas, que a gente cresce pra caralho, mas eu sempre achei que quando pegava nisso a 

coisa era muito mais séria e difícil de ser processada e diferida do que a doação da ideia, sabe?  

Eu acho que é mais foda... e também tem a questão da doação do trabalho, né? Não do trabalho da obra, mas do processo 

laboral. Eu acho que essa parte também é estranha, assim, você doa a ideia, mas quem vai trabalhar em cima dela? Quem vai lá 

filmar, editar, fotografar, montar, subir, pintar... sacou? Eu acho que essas distribuições são estranhas as vezes, mas faz parte total 

do processo coletivo, e que são maravilhosas, né? E eu acho que o reconhecimento dessas empreitadas são muito importantes, eu 

acho que o Grupo EmpreZa teve momentos complicados, não reconhecer a iniciativa e a doação de algumas pessoas, não de ideias, 

mas de trabalhos, de labores... mas eu acho que isso já melhorou muito, o grupo tá numa maturidade bacana, e talvez tenha tido 

um momento de uma sobrecarga, sabe? Um indivíduo por um tempo puxar mais algumas questões de agenciamento, enfim, de 

produção, de trabalho. Mas eu acho que isso não ta mais rolando não, na minha opinião o Grupo EmpreZa está num momento de 

muita maturidade. Eu pelo menos identifico uma rotatividade saudável, saca? É normal que alguma pessoa... é normal não, é bom 

que um indivíduo, ou um grupo de indivíduos puxe a carroça por algum momento. Eu, por ex, vou tomar a responsabilidade dessa 
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empreitada, eu vou tocar ela e vou conduzir, massa! Se isso acontece por muito tempo é uma bosta, porque você tem uma sobrecarga 

de dois, três indivíduos, que estão fazendo a doação de criatividade, de labor, de recurso e de tempo, enquanto os outros vão enfim... 

só pegando a parte boa é foda, se isso acontecesse, mas eu não... identifico o contrário, eu acho que está tendo uma rotatividade 

de empreendedorismo e de vanguarda por parte dos indivíduos do Grupo EmpreZa. Percebo bem isso, né? Acho que teve um 

momento, talvez em 2011, 2012 que eu estava bem à frente fazendo algumas coisas, mas depois já não fiz tanto, a nossa individual 

no MAR foi muito conduzida por uma galera, a parte da montagem por outra, alguns processos de conversa por outro grupo, depois 

teve essa história da Marina. Essa rotatividade foi muito boa, saca? Eu acho que a gente está num momento muito bacana de 

generosidade e de entender o tempo. Eu fico muito confortável, muito à vontade pra falar – galera, é o seguinte, não vou dar 

contribuição agora, não tô com condição na minha cabeça, meu tempo aqui em Brasília, minhas coisas estão foda, isso aqui não é 

comigo. E quando precisa mais, quando eu estou disponível, eu vou lá, puxo a carroça um pouco, enfim.. Eu acho que está um 

momento massa, eu tô gostando muito. Óbvio que quando eu falo momento eu to falando de três, quatro anos pra cá, né?  

6 - Pra você, o que é mais difícil de lidar no processo de criação do Grupo EmpreZa? 

Olha, eu não sei o que é mais difícil de lidar no grupo não, viu? Não sei mesmo. Eu acho que tem mil coisas difíceis de lidar 

com um grupo como... enfim, tem mil coisas difíceis de lidar em qualquer coisa que a gente vai fazer na vida. Tem momentos que é 

muito complicado lidar com algumas intransigências, enfim... mas totalmente normal.  Eu queria talvez falar, de algumas coisas que 

são mais legais do grupo quanto a esse processo de dificuldade no coletivo. Eu acho que se permitir brigar está muito bom, saca? 

Eu acho que teve um momento que as nossas brigas, as nossas discussões eram muito traumáticas, sacou? A gente brigava, se 

excedia, falava merda e aquilo durava muito tempo, aquela mágoa. Hoje eu to percebendo menos isso e isso é muito bom. Eu 

entendo que a gente só se ama de verdade, só é amigo e parceiro de verdade quando a gente tem espaço para se equivocar, quando 

a gente tem espaço para falar merda, sacou? E essa merda ela vai ser considerada e... como merda mesmo, pô! Se você falou 
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merda, se fez merda... mas foda-se, a gente segue, a gente fala dela, com consciência... eu vou te mostrar que fez merda, mas eu 

não vou ficar com rancor, não vou competir, não vou retornar ela do mesmo jeito. E eu acho que faz uns dois, três anos, que eu pelo 

menos, não sei... Talvez seja eu que tenha mudado, mas eu estou mais à vontade pra falar merda também. Eu não tenho tanto medo 

e eu percebo que as pessoas não guardam mais rancor. Eu me excedo pra caralho em muitos momentos, saca? Você sabe disso, 

você já viu esses meus excessos várias vezes. Eu tenho as minhas intransigências também, eu tenho as minhas caretices, eu falo 

de maneira impulsiva muitas vezes, que é uma merda, né?  Que eu tinha diminuído pra caralho, mas que eu voltei a fazer. E é bom, 

porque, mano... não gera mais rancor, sacou? Poxa, já falei muita besteira pro Lemos, por ex... e na hora a gente fica puto e tal, até 

porque é natural, que a gente até falou a merda por estar alterado, mas cara... passou alguns dias a gente tá ótimo, e aquilo, sabe... 

esse espaço de se equivocar é muito bom, sabe? Eu quero esse direito de errar e de dar mancada e eu acho que a gente está cada 

vez com mais espaço pra isso mesmo, no processo de tolerância com o outro e de respeito com a limitação do outro. Pelo menos 

esse é um lado muito bom que o Grupo EmpreZa foi ganhando eu acho, talvez não tinha mesmo e eu to gostando muito desse lado 

dele. 

7 - Você concorda que a maior obra do grupo é o grupo? Porque? 

Eu concordo totalmente que o maior trabalho do Grupo EmpreZa é o grupo. Eu não tenho dúvida disso. Em todas as instâncias. 

Eu acho que poeticamente, conceitualmente, politicamente, historicamente, o maior gesto do Grupo EmpreZa é a manutenção do 

grupo e a configuração sem muita formatação fixa do que a gente é. Eu não tenho dúvida disso, eu acho que nada pode ser mais 

potente que isso, sacou? Não que as performances não sejam do caralho, que os Serões, fotos e vídeos não sejam incríveis, porque 

são. São do cacete, mas... mano.. porra, quinze anos... sacou? 16 anos, né? Totalmente não hierárquico, totalmente anamorfo. 

Gente entrando e saindo da maneira que a gente nem entende como entra e sai, sem desenvolver nenhum método de criação, com 

a amplitude de trabalho.... E isso é incrível mano. E é real, é vivo, sabe? É vivo e eu acho que a força tá nisso, né? E manter isso. 
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Manter, sacou? Tipo... Não, não vai  ter CNPJ nessa porra, a gente se vira pra conseguir abarcar a gente e sustentar esses problemas 

que essa nossa escolha trás. Não pela escolha, mas pela incapacidade institucional de dar conta de receber essa coisa doida que 

é o Grupo EmpreZa. E e... porra. Não sei se eu vou falar uma parada muito absurda não, talvez seja... Mas seu entendo que o Grupo 

EmpreZa é a coisa mais incrível que tenha acontecido no Brasil, nessa instância de coletivo de artista, sacou? Eu acho que nós 

somos um coletivo que é de fato um coletivo. Nós não estamos juntos para agenciar ou viabilizar individualidades, sacou? Dilui ela... 

E... à nível da performance também, é... historicamente é muito importante, mas... o coletivo é a coisa mais incrível do Grupo 

EmpreZa. O grupo é muito mágico, é muito legal. Eu acho que... enfim... Não consigo dizer direito porque eu acho que até me 

emociono um pouco, né? Porque é muito legal essa parada toda. 

 

Entrevista com Helô Sanvoy: 

1 - Quando e como aconteceu a sua aproximação com o Grupo EmpreZa? 

Começou em 2009, né? Quando eu conheci o Paulo Veiga, era aluno dele. Ele apresentou uns trabalhos do Grupo EmpreZa 

nas aulas. Depois eu conheci a Aishá e o Rafael através do FAVNOVA. Quando a gente começou a ter uma aproximação maior e a 

discutir alguns trabalhos, não do EmpreZa ainda, da minha produção individual. Depois tive a oportunidade de trabalhar com os dois 

na exposição da Shirley Paes Leme, onde realizei um trabalho junto com o Rafael para a exposição. Depois disso rolou a 

oportunidade de fazer uma viagem com o EmpreZa no final de 2010, de dezembro de 2010. Foi pra exposição Caos e efeito e logo 

em seguida entrei no grupo. 
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2 - Como é o seu processo de criação individual?  

Bem, não houve nenhuma modificação direta, né? É claro que acontece algumas relações ou ideias de forma sutil, mas nada 

que fosse gritante assim... Meu processo individual é mais pesquisando materiais ou lendo coisas. E quando estou pensando o 

trabalho pra minha produção, eu tento criar um distanciamento do grupo, né? E quando eu to criando pro grupo eu também tento 

pensar trabalhos que sejam para o EmpreZa. Quando acontece de uma ideia entrelaçar na outra, sempre deixo a ideia de molho, 

né? Por exemplo, se eu pensar uma ideia... um trabalho individual que eu vejo que pode ser usado no grupo, eu tento deixar de 

molho durante um tempo pra ver se isso faz sentido realizar ou passar a ação pro grupo. As vezes acontece o inverso também. 

 

3 - Você percebe alguma diferença quando está imerso em uma produção coletiva em comparação quando está produzindo 

trabalhos individualmente? Quais são essas diferenças pra você? 

A diferença é muito grande, né? Trabalhar em coletivo significa abrir mão de várias coisas.  Como aquele apego que a gente 

tem na ideia, a vontade de fazer determinadas coisas e isso precisa ser diluído no trabalho em grupo. Também tem a questão da 

energia das outras pessoas, né? Dos outros membros, que é muito presente quando a gente está junto, então tem aquele momento 

de troca, de receber influência, de pensar aquilo que está falando ou querendo fazer, ou mesmo aceitar modificar aquilo que você 

tanto quer de modo... quer realizar, que você vinha pensando há um tempo antes, né? Quando colocado em coletivo isso acontece, 

não tem como manter essa ideia, né? De forma intacta, né? Sempre tem a influência das outras pessoas e isso eu acho que é a 

principal diferença, pelo menos que pega pra mim, né? Você está lidando com a energia, com humor diferente, com tempos diferentes 

de pensar o trabalho também, com questões diferentes, né? Tem membros do grupo que gostam de trabalhos com determinada 

pegada que eu não me identifico tanto, tem outros que tem uma pegada mais (...) E todas essas questões não aparecem no trabalho 
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individual, né? O trabalho individual geralmente você tem, realiza o trabalho e daí vai mostrar pra alguém, né? Não tem esse período 

de maturação da ideia em coletivo, ouvindo outras pessoas. 

4 - Percebe alguma influência poética do Grupo EmpreZa em seus trabalhos individuais? Ou dos seus trabalhos individuais 

nas obras do Grupo EmpreZa? 

Depois que eu entrei no grupo nem tanto. Quando eu entrei no grupo, eu já tinha algumas questões que eu já trabalhava e 

que eu continuei mantendo, né? E o EmpreZa tem um modo muito específico de trabalhar, e tem a reverberação de todos os 

membros, inclusive dos que já passaram, mas de modo geral, eu vejo que o trabalho do EmpreZa tem uma carga muito densa, né? 

Traz muito sofrimento da vida, do cotidiano e eu sempre pensei que meu trabalho tinha uma certa carga de sofrimento também. Falar 

de possibilidades, de limitações e de distanciamentos é uma questão que também é do meu trabalho, mas não foi por influência nem 

do EmpreZa em mim e nem tento colocar isso no EmpreZa.  

Eu acho que o EmpreZa se modifica naturalmente ao receber um novo membro, né? Com a minha entrada trouxe questões 

novas para o EmpreZa enquanto pessoa, né? Enquanto um novo indivíduo que atua naquele campo. Não enquanto uma pesquisa 

que eu já tinha que, de certa forma incorporar o EmpreZa. O EmpreZa também teve algumas influências na minha vida diretamente, 

né? Essas influências pode reverberar em alguns momentos, mas eu não vejo que isso influencia de forma direta, por isso eu entendo 

que essa influência não é tão direta assim, que ela é mínima, então eu acho que não tem interferência da minha produção individual  

no  EmpreZa  e nem do EmpreZa na minha. Tem enquanto grupo, né? Eu influencio no EmpreZa enquanto grupo e o EmpreZa 

influencia em mim enquanto vida. 

 



119 
 

 
 

5 - Como é para você perder a autoria de uma ideia quando “doa” essa ideia e ela se torna uma ideia do coletivo? Isso já 

aconteceu? 

Eu não entendo isso como perder algo, né? O EmpreZa tem um modo de funcionamento que, entendeu que não é um modo 

absoluto né? Ele pode se transformar daqui pra frente, ou não. Mas quando eu penso algo e coloco no EmpreZa, eu tenho a 

sensação, às vezes, de ver a ideia modificada, né? Que você tem aquele carinho, ou de ver a ideia sendo potencializada, né? De 

certa forma, isso é bom. Mas eu não entendo isso como uma perda, eu entendo mais como um processo do coletivo mesmo. O 

impacto foi maior no começo quando você está aprendendo a lidar com isso, com o trabalho em coletivo, de ver outras pessoas 

mexendo numa ideia que era sua. Hoje eu entendo como ideias do grupo. São ideias pensadas a partir de um arcabouço, né? De 

poéticas que foi formada pelo grupo e de uma história que é formada pelo grupo também e que eu faço parte agora e essas ideias 

vem da minha relação com isso, então não é uma coisa de certa forma eu estou abrindo mão, ou perdendo. É algo que acontece 

por fazer parte, né? 

6 - Para você, o que é mais difícil de lidar no processo de criação do Grupo EmpreZa? 

O que eu tenho dificuldade às vezes é com os humores, com o ânimo, com o tempo de cada um. As vezes precisamos reunir 

e nem todos estão com o mesmo ânimo, com o mesmo empenho, ou com a mesma disposição, ou tem o mesmo envolvimento pelo 

trabalho específico que a gente ta desenvolvendo, o projeto... De certa forma é normal, cada um envolver com determinado projeto, 

com determinada ideia, ou estar mais aberto naquele momento, a ter uma discussão, né? Até eu as vezes sou bem indisposto com 

algumas ideias ou discutir trabalhos em determinada hora. E outra coisa é o trabalho burocrático do grupo que é bem chato às vezes. 

Ficar olhando e-mail e respondendo. Eu acho que a conversa por e-mail às vezes ela é muito pesada. Você escrever e-mails e saber 

que nem todos vão ler, né? E as vezes vem uma porrada de e-mail que precisa ser lido também e tem alguns prazos que a gente 

precisa tá agindo junto no mesmo tempo, então isso é um pouco estressante também. 
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7 - Você concorda que a maior obra do grupo é o grupo? Porque? 

A última pergunta é meio tendenciosa né? (risos). Eu penso isso porque o grupo é muito denso, muito pesado... Ele tem uma 

certa força e ao mesmo tempo tem uma demanda muito grande, né? E o grupo, para mim, ele acontece de verdade apenas no 

momento em que a gente está reunido, né? Então manter esse grupo é muito pesado e ele se torna grande, ele se torna forte quando 

a gente está reunindo, está criando, surgem ideias, surgem questões e eu acho que isso é muito forte no grupo. Em oposição a isso, 

eu acho que em alguns momentos nas exposições que a gente apresentou o grupo, como no MAR e na Terra Comunal, eu acho 

que tem momentos de enfraquecimento, né? O grupo funciona durante algumas horas no dia, né? Então eu acho que quando a 

gente se propõe a apresentar o grupo, a maior parte do tempo que a gente está disposto a estar exposto ali, a gente realmente não 

está agindo enquanto grupo, a gente está vivendo a vida normal ali e não tencionar as questões que leva a gente a pensar que o 

grupo é algo forte, como discutir ações, ou fazer laboratórios né? Eu acho que esse momento é um momento forte do grupo. E o 

modo de existência do grupo também eu acho que é importante, como a questão de horizontalidade do grupo, a possibilidade de 

sair membros e entrar membros do grupo faz com que ele seja orgânico, essa questão da nossa assinatura individual né? Que 

permite que o grupo tenha um arquivo de trabalhos imensos. Eu acho que isso vai criando uma certa entidade, né? O grupo funciona, 

meio que quase como uma entidade que funciona, que existe e que os membros que compõe ele acaba dando manutenção, né? O 

EmpreZa tem uma energia que faz ele existir sozinho enquanto uma entidade mesmo. 
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Entrevista com Marcela Campos: 

 

1 - Quando e como aconteceu a sua aproximação com o Grupo EmpreZa? 

Eu conheci o Grupo EmpreZa através do João Angelini, que me apresentou em aula ainda, quando eu fazia aula na Ducina 

de Moraes, no meu primeiro semestre. Ele me apresentou o Grupo EmpreZa, e logo em seguida eu quis conhecer mais, pedi o livro 

do Grupo EmpreZa que ele tinha, pra conhecer o Grupo EmpreZa, e fui me apaixonando cada vez mais pelos trabalhos, e pedi pra 

conhecer, foi quando o João me levou pra Goiânia, pra casa de Babidu, pra mim conhecer o grupo, e pra fazer o trabalho de foto 

que futuramente iria para o Arte Pará, que depois acabou ganhando o prêmio, e eu participei desse primeiro trabalho aí como uma 

auxiliar, como vaca amiga, e depois do Arte Pará eu fui convidada para entrar no Grupo EmpreZa. 

2 - Além do Grupo EmpreZa, você possui trabalhos individuais? Como é o seu processo de criação individual? Houve 

alguma mudança no seu processo de criação individual após ser membro do Grupo EmpreZa? 

A pergunta nº 2 eu vou pular, porque... Eu até possuo trabalhos individuais, mas.... é ...só publiquei eles há muito tempo atrás, 

então eu considero hoje que eu só trabalho em coletivo, então vou pular essa pergunta. 

3 - Você também participa de um outro coletivo, como é o processo de criação neste outro coletivo que você participa? 

Existe alguma semelhança poética com o Grupo EmpreZa?  Quais as diferenças e semelhanças que você percebe entre 

esses dois coletivos? 

Eu participo de outro coletivo que se chama TresPe, é um coletivo que eu, junto com uma outra colega minha chamada Anami, 

a gente criou ele antes de eu conhecer o Empreza, e antes de eu trabalhar com o EmpreZa já trabalhava com o coletivo TresPe. É 

um coletivo que tem um processo de criação um pouco diferente do Grupo EmpreZa, apesar de ter uma semelhança, que é afinidade, 
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né? Que tanto no Grupo EmpreZa quanto no TresPe, é... a aproximação dos participantes são por proximidades, por afinidade. Tanto 

a Anami estudou comigo, quanto a Marcela Ohana, que é a outra integrante do TresPe atualmente, é... são amigas minhas; O João 

era professor na época, e era uma pessoa que nos conduzia quando a gente começou a querer participar de edital, de processo. 

Mas a criação do TresPe, eu acho que é um pouco diferente da do EmpreZa, acho que a semelhança está mais na amizade, mas 

os trabalhos não são tão viscerais...são mais simples. Tem uma coisa mais do objeto do que do corpo, no trabalho do TresPe, apesar 

dos dois serem coletivos de performance, né? Isso também é um outro ponto em comum, mas acho que o processo de criação do 

Grupo EmpreZa envolve muita discussão, muita discordância, o processo é muito moroso. O processo do TresPe, é uma criação 

muito singela, porque tanto eu quanto as outras duas integrantes, a gente se completa muito nas ideias, então tem poucas 

discordâncias, não é um processo tão moroso. As ideias vêm fluidas e uma aceita a ideia da outra muito claramente, às vezes até 

sem questionar, então os trabalhos simplesmente acontecem de maneira mais fluida e não é tão complexo quanto a criação do 

Grupo EmpreZa, porque nós somos três e o Grupo EmpreZa são nove, então quanto mais gente, mais difícil é de decidir uma 

questão. Quanto menos acho que é mais simples, talvez. 

4- Você percebe alguma diferença quando está imersa em uma produção coletiva em comparação quando está produzindo 

trabalhos individualmente? Quais são essas diferenças pra você?  Ou, quais as diferenças quando você está produzindo 

com o Tres Pe e produzindo com o EmpreZa? 

Eu passo menos tempo junto com o TresPe do que eu passo com o EmpreZa. Eu passo mais tempo junto com o EmpreZa 

quando a gente fica em imersão nas exposições, ou quando a gente viaja pra se reunir com outros coletivos, e tem uma diferença 

muito grande quando você fica imerso numa produção coletiva do que quando você produz à distância, é...principalmente, quando 

eu to com o EmpreZa, você passa muito tempo junto, as pessoas começam a pensar de um modo igual, as pessoas começam a ver 

instâncias, a gente começa a ter um gesto ali de pensamento, que vai atinando uns nos outros, quando a gente está junto e começa 
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a morar junto, que é fundamental pra criação sair mais rápido, sim. Questão de tempo mesmo... quando a gente está junto às vezes 

os trabalhos começam a demorar menos a serem criados do que quando a gente está longe. Eu percebo isso assim, quando a gente 

está em imersão com o Grupo EmpreZa 

 

5- Percebe alguma influência poética do Grupo EmpreZa em seus trabalhos individuais? Ou dos seus trabalhos individuais 

nas obras do Grupo EmpreZa? 

Acho que os trabalhos do Grupo EmpreZa influenciaram sim o TresPe, ainda mais... na verdade influenciaram não o TresPe, 

mas eu e a Anami individualmente, eu acho... porque a gente conheceu performance através do Shima, do grupo GIA, do Grupo 

EmpreZa. A gente foi apresentada à performance através desses grupos, através da Marina Abramovic, então eu acho que foi 

fundamental ver o Grupo EmpreZa, pra ter essa vontade de querer fazer performance, eu acho que, o TresPe, apesar de não se 

basear na “visceral”, na corporeidade como o Grupo EmpreZa se baseia, né? Nas questões da performance... O Grupo EmpreZa foi 

determinante para que o TresPe fosse o TresPe, né? Ele poderia ser um grupo de desenho, ou... sei lá, artistas individuais que 

trabalhassem com pintura ou com escultura, mas acho que pra gente ter criado o TresPe, alguma coisa a gente viu de muito doido 

no Grupo EmpreZa, que atinou a gente, que performance era uma coisa que era fundamental, e que a gente queria trabalhar com 

isso. 
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6- Como é para você perder a autoria de uma ideia quando “doa” essa ideia e ela se torna uma ideia do coletivo? Isso já 

aconteceu? 

Como eu trabalho em dois coletivos ao mesmo tempo, e por isso eu não respondi a pergunta numero 2, eu acho que o meu 

trabalho em coletivo, é o que eu tenho de melhor. Eu trabalho bem em coletivo. Essa coisa de doar a ideia, de ajudar a ideia do 

outro, de criar em conjunto, para mim é fundamental, quando a gente pensa em Arte. Sim, porque...por mais que eu fosse uma artista 

individual, o trabalho só se completa quando o espectador vê, quando você entende isso, você começa a perceber o quanto é 

importante que a complementação exista. Essa coisa de um complementar o trabalho do outro, de um interferir no que é ideia, no 

que é autoria, no que é a pluriautoria, no que é a coletividade, no que é o pensamento. O pensamento só se conclui quando ele 

passa por esse ciclo, da pessoa que cria, da pessoa que vê, da pessoa que recria encima disso o que ela acredita, com os conceitos 

dela, a partir do conceito dela , o que aquela imagem representa? Então eu acho que essa coisa de perder a autoria é fundamental 

para a coletividade, para a Arte, para tudo...para que a coisa funcione. Isso já está presente. A Arte...ela não ta pronta...a obra não 

fica pronta quando o artista termina, a obra só fica pronta depois que o espectador vê, e isso , quando se cria em coletivo, você já tá 

submetendo a obra a esse tipo de doação, entende? De repensar como a obra é...esse doar ao outro e já receber de volta o feedback, 

eu acho que...isso acontece demais quando se começa a trabalhar em dois coletivos ao mesmo tempo e pra mim é fundamental a 

obra passar por esse processo aonde ela sofre interferência de outras pessoas. 

7- Pra você, o que é mais difícil de lidar no processo de criação do Grupo EmpreZa? 

A coisa mais difícil do Grupo EmpreZa, acho que são as próprias pessoas do Grupo EmpreZa. Acho que todos do Grupo 

EmpreZa tem personalidades muito fortes, e essa coisa de....é... o nosso embate na hora de criar é muito complexo, muito cheio de 

dedos na hora de criar. A gente tem um processo que demora muito, que você leva a muitas perguntas até que fique bom e perfeito, 

a gente às vezes apresenta coisas só quando tá muito maturada já, depois que sofreu muito espancamento, como a gente mesmo 



125 
 

 
 

diz. Acho que isso  é uma característica muito difícil de lidar do grupo, porque como todos tem uma opinião muito forte, todos querem 

colocar a opinião sobre aquela obra que ta sendo criada. Essa é a coisa mais difícil de lidar do Grupo EmpreZa, a personalidade 

forte de todos que estão ali querendo defender para que aquele trabalho aconteça da melhor forma possível. Acho que mais do que 

a distância, porque a distância também é uma coisa que dificulta um pouco de se criar, mas mais do que a distância, a personalidade 

dos artistas. 

8- Você concorda que a maior obra do grupo é o grupo? Porque? 

Eu não sei se concordo que a maior obra do grupo é o grupo, mas... eu entendo que... a maior obra do grupo é essa 

manutenção do grupo à qualquer custo, assim, a gente ta sempre tentando... o grupo ser o grupo, independente das pessoas (...). 

O Grupo EmpreZa, como o João mesmo diz, o Grupo EmpreZa já é uma entidade, independente de pessoas, independente de CPF, 

identidade...pessoa jurídica, pessoa física... o Grupo EmpreZa existe e ele vai existir, comigo, sem eu, sem o João, sem o Paulo, 

sem... ele já existe, ele é. E é muito doido... como existe uma coisa que não existe? Entendeu? O Grupo EmpreZa existe e não existe 

ao mesmo tempo, porque ele é uma coisa independente de qualquer... Ele é uma criação. O Grupo EmpreZa é uma criação, uma 

criação tão bem feita, que ele mesmo se sustenta nele mesmo, como uma história, ou um mito que é passado de geração a geração. 

Ele está lá, ele sempre vai estar lá, de alguma maneira, presente. E por isso eu acho que essa... a maior obra do grupo é o grupo... 

Eu acho que  a obra, é essa criação do grupo. Quem teve a ideia no começo, de criar um grupo que independesse de pessoas, de 

indivíduos particulares e fosse um grupo coletivo, não uniforme, não hierárquico é que é a maior obra. (...) Então assim... quem teve 

a ideia lá no começo, que conseguiu ter essa sacada (...), mesmo assim, sem ser proposital. 
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Entrevista com Babidu: 

1 - Quando e como aconteceu a sua aproximação com o Grupo EmpreZa? 

Em 2001 ainda não existia Grupo EmpreZa. Foi quando me aproximei de uma reunião na casa do Paulo Veiga e junto com 

outros amigos, era apenas um grupo de amigos estudando a arte contemporânea. Então o Grupo EmpreZa surgiu com a necessidade 

de ter um nome para apresentação de um grupo de amigos em São Paulo. 

2 - Como é o seu processo de criação individual? Houve alguma mudança no seu processo de criação individual após ser 

membro do Grupo EmpreZa? 

Minha produção artística se constitui no coletivo, ambiente onde me sinto à vontade com amigos para poder liberar meu 

íntimo. 

 

3 - Para você, o que é mais difícil de lidar no processo de criação do Grupo EmpreZa? 

Talvez nem seja o processo de criação, mas a distância que tomamos na vontade de se juntar mesmo, de nos reunirmos.  

Parece que nos encontramos somente quando envolve projeto, não nos comprometemos mais para passar algumas horas 

reunidos, agora só mais questões burocráticas através de e-mails. Isso pra mim, me afeta na criação coletiva independente da 

projetos. 

 

4 - Você concorda que a maior obra do grupo é o grupo? Por que? 

Não concordo, mas é massa falar (risos). Quando estamos juntos em forma de exibição de um trabalho, onde as nossas 

reuniões, laboratórios e presença é a parte resultante de uma vivência, é divertido para a gente, mas não considero isso uma obra 

de grande valor. É igual a quase qualquer grupo reunido, claro que cada grupo com sua singularidade. Pra mim o grande trabalho 
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do grupo é o Serão performático. Que já são todos esses elementos lapidados. Não que o resto da produção do EmpreZa (fotos 

vídeos intervenções), que são derivados desses elementos, também não tenha valor. Mas por se tratar de um conceito que ainda 

está sendo criado por nós e que é o que sempre trabalhamos. 

 


