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RESUMO

A pesquisa “O trabalho de arte como prática de inserção e invenção de contexto” propôs a produção de um livro de artista, intitulado “Plano de Carreira”, como ocasião para

prosseguir com a discussão sobre o fazer do artista enquanto trabalho. A partir da declaração de Lawrence Weiner (1990): “Minha razão pra me dedicar aos livros, a principal

razão pra qualquer pessoa se dedicar a fazer livros, é o conteúdo em busca de contexto”, o processo de pesquisa foi compreendido como conteúdo para o livro, sendo este

projetado a partir da elaboração de uma situação discursiva: propusemos a criação de um Grupo de Conversa entre artistas em formação, no contexto da Escola Guignard,

seguindo uma estrutura similar à da entrevista com grupos focais. Elaboramos um roteiro de perguntas buscando promover discussões sobre questões relativas à

profissionalização do artista. A conversa foi registrada em áudio e posteriormente transcrita para integrar o livro “Plano de Carreira”. A análise da conversa e do formato livro,

enquanto contexto de visibilidade e circulação para ela, foi orientada pelo pensamento de diversos autores, como Paulo Silveira (2001) e Ulisses Carrión (1975), essenciais para

se discutir o objeto livro como mídia e arte. Pierre-Michel Menger (2005) e André Mesquita (2013) nos permitiram levantar questionamentos acerca das especificidades do

trabalho artístico frente ao conceito marxista de trabalho. Cristina Freire (1991), Newton Goto (2009), Ricardo Basbaum (2013) e Nathalie Heinich (2014) colaboraram para uma

visão do contexto contemporâneo do sistema das artes que organiza as condições de produção e circulação das obras de arte. As discussões relativas à linguagem codificada e

metodológica do design também se mostraram importantes, na medida em que buscamos perceber uma relação entre os papéis do artista e do designer. O primeiro sendo

compreendido como “criador de problemas” (Ricardo Basbaum) e o segundo como "solucionador" de problemas. 
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