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RESUMO 

 

A crítica de arte tem extrema importância para a aproximação do público com esse segmento, 

pois ela é uma das diversas leituras e interpretações que a arte pode proporcionar. Porém, 

percebeu-se um enfraquecimento do seu consumo e por isto, fez-se importante sua pesquisa 

histórica e trajetória até a contemporaneidade para identificar quando começou seu declínio. 

Este empobrecimento foi uma das questões levantadas para pensar sobre o encerramento 

das atividades da revista de crítica de arte recifense Tatuí. A crítica de arte se esgotava, mas 

a grande indagação foi perceber se por causa deste esgotamento a causa de a revista 

pernambucana Tatuí encerrar as suas atividades. 

 

Uma breve história da crítica 

No século XVIII nasceu a crítica, com textos sobre os salões franceses, do francês 

Denis Diderot (1713-1784), algo que Anne Cauquelin elucida em Teorias da Arte: “E, uma vez 

que toda arte tem seu começo atribuído a alguém, concordou-se em designar Denis Diderot 

o primeiro dos críticos de arte moderno” (CAUQUELIN, 2005). Pois foi ele quem escreveu 

sobre arte da sua contemporaneidade, envolvido fielmente às produções do seu presente, 

fazendo-o assim um crítico e não um historiador. Cauquelin explicita ainda mais esta ideia 

quando comenta “É assim que Diderot vê seu papel (que é de ver e fazer ver) ao mesmo 

tempo que ele vive”(CAUQUELIN, 2005). Nesta época dos salões, muitos artistas também 

retrataram esta prática, porém de forma figurativa e um deles foi Honoré Daumier como segue 

na Figura 1 em Salon (1859). 

 



 

Figura 1 - Honoré Daumier. Salon, 1859 Litografia 

 

Após Diderot, Baudelaire foi o seguinte crítico que mais se destacou. Por sempre 

relatar sua crítica sobre a sociedade em seus poemas, Charles Baudelaire (1821-1867), que 

também era francês, teve certa facilidade de se encaminhar para o ramo da crítica de arte. A 

notoriedade deste crítico moderno foi intensa principalmente porque, em sua época, começou 

o distanciamento da arte com o público. Resultado este por ela não ser mais imposta pelas 

igrejas, pela aristocracia ou pela corte, o surgimento da arte agora pertencia majoritariamente 

aos próprios artistas. Vendo isto acontecer, cresceu em Baudelaire uma ânsia de seus textos 

sobre arte da sua época. Ou seja, mesmo que a crítica de arte tenha nascido um século antes 

de Baudelaire, durante este período ela manteve seu objetivo: informar o público e permitir a 

ele novas formas de interpretações. Conforme Jacque Leenhardt: 

 

“Será preciso esperar Baudelaire para que a crítica de arte coloque claramente seu 

papel como mediação entre um público, qualificado na época de burguês, em princípio 

capaz de reações sensíveis mas insuficientemente livre para deixar que elas se 

exprimam por si mesmas, e os artistas, que afirmam cada vez mais a irreprimível 

transcendência de sua subjetividade.” (LEENHARDT, 2000, p. 20)  

 

Percebe-se que a crítica de arte tem importância para o público, pois ela é uma 

mediadora de informação entre esses dois objetos. Público este que pode ser definido por 

pessoas que tenham o mínimo de afeição pelas artes, não necessariamente sendo apenas 

acadêmicas ou grandes conhecedoras deste assunto, pois alguém que busca algum contato 

com a arte já se torna o indivíduo que a consome. Valor ilustrado por Giulio Carlo Argan (1909-

1992)  

 



“Esta mediação seria, pois, tanto mais necessária quanto se pretende que a 

arte seja acessível a toda a sociedade, uma grande parte a qual vê ainda 

fechado o acesso à fruição e o consumo dos produtos da cultura, e, 

especialmente, da arte: a crítica ofereceria assim uma interpretação “justa” 

ou até mesmo científica das obras de arte, a qual seria válida para todos, sem 

distinção de classe.” (ARGAN,1988, P. 128). 

 

Contemporâneo a Argan, o modernismo das artes fez a necessidade da crítica 

aumentar e inserir-se em jornais e revistas para a maior facilidade de contato com o público. 

Após este período, a arte conceitual e a contemporânea por tratar de temas que exigem mais 

problematizações e reflexões fez distanciar mais o público dela do que a arte moderna. Vendo 

que este seria o momento que a crítica de arte deveria estar no seu auge, acontece justamente 

o oposto. As críticas, em 1960, vão deixando os jornais e periódico e as obras de artes são 

apenas comentadas com o intuito de divulgação nesses meios de comunicações, diz Lisbeth 

Rebollo Gonçalves “Exposição e crítica – um enfoque em duas direções”. 

 

“A informação projetada pela imprensa de grande circulação ganha, agora, uma outra 

dimensão: nos periódicos, o espaço para o discurso crítico é reduzido e se faz circular 

a informação sobre arte no formato de um sucinto comentário a propósito dos 

acontecimentos do cenário artístico. Nesse momento, o papel da comunicação sobre 

arte assume uma qualidade promocional- a informação volta-se para o fato artístico e 

o considera como acontecimento social no campo da cultura.”(GONÇALVES, 2008, p. 

46). 

 

A estratégia da maioria dos críticos de artes, diante deste quadro de “crise”, foi migrar 

seus textos e publicações para livros, catálogos e textos curatoriais, pois proporcionaram e 

ainda proporcionam um destaque e uma estabilidade para eles. Até o atual século, muitos 

destes foram os meios que a crítica de arte se encontra presente, porém, com o início da arte 

contemporânea, muitos críticos migraram para revistas especializadas e para publicações de 

livro próprios, como por exemplo, Anne Cauquelin em ‘Arte Contemporânea uma introdução’ 

(2005), Jacques Leenhardt em ‘Nos Jardins de Burle Marx’ (2010) e Rodrigo Naves em 

‘Goeldi’ (1999), ‘A forma difícil’ (2011) e ‘A calma dos dias’ (2014). O que pode resultar quando 

a crítica migra para o catálogo e textos curatoriais é ela se chocar com seus princípios: o de 

ser uma das várias interpretações que a obra pode possuir, visto que o catálogo de uma 

exposição normalmente irá enaltecer o artista e suas obras, quase impondo uma interpretação 

e uma vertente de gosto. 

 

 



O possível esgotamento da crítica de arte 

Ao decorrer do século XIX, a crítica de arte continuou sendo importante, mas se 

adequando ao seu tempo, pois assim como o mundo, as artes também mudavam. Porém, em 

pleno século XXI, vive-se em um tempo que não se reconhece a arte. Não por não existir, 

mas porque as especificidades de saber o que é e o que não é se tornaram bem menos 

rotuláveis que antigamente, e justamente por essa confusão de etiquetas que a crítica deveria 

se tornar mais importante e indispensável. Com os movimentos modernistas, que, diga-se de 

passagem, vieram todos como uma avalanche: sem data fixada, sem identificações de 

elementos, com técnicas mistas e etc, surgiu uma confusão de compreensão da produção 

artística para toda a sociedade e até mesmo para os críticos de arte. 

A falência da crítica vem sido debatida por diversos autores, como Lorenzo Mammí, 

Giulio Carlo Argan, Arthur Danto e entre outros. Retomando à Argan, este escreve sobre o tal 

empobrecimento da crítica de arte no último capítulo de seu livro “A arte e a crítica de arte”, 

no qual o autor não elucida que a crítica tem uma parcela de culpa para a sua queda, mas 

responsabiliza apenas a própria arte de tal situação estar acontecendo. 

 

“A renúncia ou a incapacidade da crítica de continuar a afirmar-se como juízo 

corresponde à orientação ou até mesmo aos enunciados “críticos” das correntes 

artísticas mais recentes, que não recusam submeter-se ao juízo como produzir o que 

quer que seja julgável: de facto, todo juízo é juízo de valor e a arte já não quer ser 

valor e nem produzir valores. (...) a crítica é, portanto, evitada a todo custo como 

processo pelo qual a arte seria homologada ao sistema da cultura institucionalizada.” 

(ARGAN, 1988, p. 159). 

 

Indo um pouco além do que relatou Argan culpando a própria arte da falência da crítica, 

pode se perguntar se a própria crítica também não tem culpabilidade na sua decadência. Em 

oposição a este argumento, há também autores que acreditam que a arte não é o principal 

fator deste empobrecimento. Mario Pedrosa (1900-1981), por exemplo, é um deles que na 

verdade acredita que o contexto histórico tem um peso mais forte sobre esse assunto. Quando 

Pedrosa escreve, em outro texto seu, para a Tribuna da Imprensa em 29/03/1952, que não é 

só o “povaréu” que não se interessa pela arte, mas também a burguesia e a elite sofrem deste 

marasmo. 

 

“(...) a realidade cotidiana e banal é diferente: as massas não se interessam pela arte. 

Aliás, as chamadas elites também não. Uma coisa, em todo caso é positiva: o povo 

gosta de futebol, circo, teatro, de preferência vaudeville ou revista, carnaval e cinema. 

(...) Ele é indiferente tanto à pintura figurativa como abstrata”. (PEDROSA, 1995, p.96) 

 



 Embora em crise, a crítica ainda está viva e podendo se reerguer. Porém, 

presentemente, será que ela teria essa força? Pois até mesmo a revista Tatuí quando publica 

em sua décima segunda edição um editorial explicando o motivo de a revista estar abordando 

um novo tema como a crítica da crítica, se torna um motivo preocupante para o percurso da 

mesma. 

 

“Ao que parece, aos poucos dissipa-se a experiência de debates publicamente 

amplificados, que porventura pudessem dar corpos aos pontos de convergência e 

divergência quanto a questões fundamentais da arte e do pensamento sobre arte. É 

que, no Brasil, a multiplicação recente dos espaços de criação e difusão da arte não 

tem garantido a evidenciação de um debate que, sabidamente existente, encontra-se, 

todavia, disperso”. (TATUÍ, 2011, 12º edição). 

 

Seria nesta edição que a revista começou a enxergar o seu fim, percebendo que não 

estava havendo espaço para a mesma construir debates e reflexões para a população? 

 

A Revista Tatuí 

A revista Tatuí nasceu de um grupo de estudantes de artes visuais da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE), Recife, em 2006 por uma necessidade deste, pois não havia 

o curso de bacharelado em Artes Visuais, apenas licenciatura, e ele não atendia as 

expectativas dos alunos que almejavam formações teóricas diversas dado que o curso 

abordava assuntos mais ligados à educação. 

 A partir desta carência de contato direto com a arte, nasceu a revista Tatuí, criada com 

o intuito de suprir o anseio de escrever sobre arte e criticar a arte que existia na região. A ideia 

foi ter uma visão mais intensa da arte e sem um distanciamento da mesma. Os estudantes, 

na apresentação da revista (editorial) em sua primeira edição, explicam a razão do nome do 

periódico. 

 

“Nós, jovens pessoas de bons corações, sabemo-nos também clichês, pós-modernos 

e portadores de moral, mas, ainda assim, teimamos em tentar inventar novos modos 

de ser nós mesmo e isso inclui o nosso lado de críticos de arte.” (TATUÍ, 1ª edição, 

2006). 

 

Uma imersão que teve início no festival de artes o qual reunia diversos artistas de todo 

o Brasil e que acontecia durante muitos anos na capital pernambucana, o SPA das artes. 

Após este nascimento, com o objetivo de escrever sobre os acontecimentos artísticos que 

ocorriam na cidade, a revista Tatuí perdurou por mais nove anos, tendo quatorze edições no 

seu total.  



Em entrevista, a editora Ana Luisa Lima esclareceu que as decisões tomadas para o 

rumo da revista sempre aconteceram de forma democrática, e segundo ela era: “Não na 

democracia teórica, a democracia prática mesmo. Por isso em muitas edições você pode 

encontrar textos meus que continham opiniões completamente distintas da de Clarissa” 

(LIMA, 2017). Incluso nestas decisões, a escolha de colaboradores textuais para a revista 

baseava-se da própria Tatuí. Como cada edição que elas planejavam tinha um tema, os 

próprios criadores e organizadores da revista definiam e estabeleciam o assunto e a partir 

disto examinavam e convidavam críticos que em suas pesquisas englobavam estes tópicos. 

 A revista Tatuí foi um meio de comunicação das artes com o público. Incialmente ela 

nasceu com o objetivo de atender as necessidades de contato direto com as artes e as 

pessoas envolvidas na sua criação. Porém, com a sua primeira edição, houve um 

reconhecimento de que já existia uma escassez de crítica de artes para o público recifense e 

por isto surgiu o intrigante questionamento sobre o falecimento de uma revista de crítica de 

arte que teve duração de nove anos.  

 

Os editoriais 

A revista Tatuí trabalhou principalmente com crítica de artes visuais, porém, durante 

algumas edições, outras linguagens foram inseridas em sua trajetória, como a literatura, 

cinema e música e, por tratar de artes, implicitamente o social, a política e a economia se 

encontram também na revista. Pois para Clarissa Diniz e Ana Luísa Lima, fundadoras e 

editoras da Tatuí, abordar o contexto dos trabalhos e da situação em que elas vivem se tornou 

algo necessário para incrementar a interpretação e o entendimento da revista.  

A forma mais eficaz para a compreensão da história das revistas foi focar no estudo 

dos editoriais dado ao formato para a pesquisa, pois os editoriais contêm a visão geral dos 

assuntos abordados da edição, as participações e a visão das editoras. Um estudo mais 

aprofundado, portanto, pretende ser feito noutra ocasião em que seja possível se debruçar à 

fundo cuidadosamente na análise de cada um dos números. 

O nascimento do projeto, conforme visto na primeira edição, houve a apresentação do 

nome e de todo o processo para a sua criação e seu desenvolvimento. Como já foi dito a ideia 

surgiu a partir de um acontecimento artístico que é realizado na cidade de Recife, o SPA das 

artes. Este que se define como: 

 

“Realizado pela Prefeitura do Recife, em setembro, o SPA das Artes movimenta o 

cenário das artes plásticas da cidade com intervenções urbanas, performances, 

exposições, oficinas e debates acessíveis a toda a população. A concepção do evento 

é bastante democrática, com a participação de artistas visuais nacionais e 

internacionais, que contribuem para a renovação da produção artística brasileira. Um 



dos objetivos é incentivar a formação de público por meio da interatividade que a arte 

contemporânea pressupõe.” (“SPA das Artes | Prefeitura do Recife”, 2010) 

  

Um evento que acontece durante sete dias em Recife por toda a cidade, em praças, 

ruas, museus e centro culturais. O SPA das artes conta com diversos artistas como Wolder 

Wallace, Juliana Notari, Ana Luisa Araújo e Grupo Vaastu. Este último com a intervenção feita 

em 2013 na cidade do Recife na Avenida Conselheiro Aguiar, no bairro de Boa Viagem, onde 

adornaram os postes públicos de luz com papel celofane vermelho remodelando a cor da via 

pública, como mostra na figura 2 (“SPA das Artes encerra com atividades no La Greca”, 2013). 

 

     

Figura 2 - Intervenção urbana Distrito da Luz Vermelha 

O editorial do surgimento da revista é intitulado como “Glub, glub, glub”, usando a figura 

de linguagem da onomatopeia do animal tatuí, pois seria assim que este faria quando está 

imerso a água. Em razão de que todos que compuseram os textos da revista entraram neste 

processo de imersão, se afundaram nas obras do evento e nas suas escritas para anular o 

distanciamento do olhar crítico como diz as autoras na primeira edição (TATUI, 1ª edição, 

2006). E foi nesta edição que o grupo de estudantes foi notado pela secretaria da cultura da 

prefeitura do Recife, a qual, segundo a editora Ana Luisa Lima, comentou em uma entrevista 

particular com a autora: “Eles nos abordaram e perguntaram se a gente não queria um 

financiamento da prefeitura para fazer a segunda edição”. Isso fez com aquele simples projeto 

crescesse, proporcionando uma continuidade em algo que não era esperado (LIMA, 2017). 

Oito meses depois, em maio de 2007, lançou a segunda edição. Continuando com as 

fundadoras Diniz e Lima, o editorial permanece como a apresentação e explicação do 

periódico. Porém com uma novidade, o projeto que antes era um anseio por descobrir novas 

áreas do ramo da arte, tinha um crescimento pela frente agora com o apoio da Prefeitura do 

Recife, crescimento este de disseminação do periódico, já que o mesmo não era uma fonte 

rentável para as criadoras mas sim uma proposta com o objetivo, como foi dito anteriormente, 

de atender aos anseios de conhecimento sobre as artes. E nele explica o quão importante foi, 



redigindo: “Esta segunda edição conta com o apoio da Fundação de Cultura da Cidade do 

Recife, o que possibilitou construir uma revista mais robusta e colorida” (TATUI, 2ª edição, 

2007). 

As editoras se apropriam da palavra “robusta” porque a primeira edição, a qual era um 

fanzine, continha 20 páginas, poucas imagens e impressa preto no branco. Enquanto, a 

segunda edição com 36 páginas continha mais imagens e tons nas fotografias, como mostra 

a comparação na figura 3 e 4. 

 

    

Figura 3 - Capa da primeira edição     Figura 4 - Capa da segunda edição 

 

  Além de ser mais incrementada no visual, houve também uma maior participação de 

pessoas. Artistas, curadores e críticos construíram uma Tatuí mais plural. Podendo originar 

um espaço direcionado para reflexões, debates e interlocuções sobre o tema da arte. 

No mesmo ano desta segunda edição, a revista teve o seu terceiro volume, Figura 5, 

justamente por causa do assunto principal da sua criação, o SPA das Artes. Retornando a 

sua ideia de imersão, os textos também foram desenvolvidos com um processo como 

esclarecem as editoras: 

 

 “São duas semanas de encontros, embates, diálogos com artistas e obras que (...) 

impõem uma dinâmica de pensamento que acaba por transformar o processo de 

feitura da crítica de arte numa pesquisa muito mais experiencial do que 

técnico/teórica” (TATUI, 3ª edição, 2007). 

 



As editoras explicitam também que o objetivo da revista é o de fazer com que seus 

leitores amadureçam um posicionamento crítico, promovendo o debate e a reflexão a partir 

dos textos produzidos pelos colaboradores. 

No final do ano seguinte, mais especificamente em dezembro de 2008, a revista retoma 

com a quarta edição, Figura 6. Deixando claro aos leitores dela que esta permanecerá por 

mais quatro edições, pois agora contavam com o apoio do Sistema de Incentivo à Cultura do 

Recife através de editais. Diferentemente de antes, que o apoio vinha da Prefeitura do Recife, 

neste momento a durabilidade do apoio se tornou mais concreta. 

O periódico permaneceu coerente ao longo da sua trajetória das quatro edições, além 

de querer sempre ter a participação de diversos colaboradores nos textos produzidos para as 

edições, como curadores, críticos, artistas, professores e sociólogos, ele também buscou esta 

continuação de fazer o leitor refletir, criticar, se indagar e responder a alguns dos seus 

questionamentos. E por isso a Tatuí fez a quarta edição, a edição sobre a questão de 

coerência ou incoerência dentro do campo da arte. 

 

“Partindo da provocação que relações você percebe entre a arte e a coerência?, 

convidamos artistas, críticos, curadores, sociólogos e professores a refletir sobre a 

presença de uma suposta demanda por coerência no contexto do campo da arte.” 

(TATUÍ, 4ª edição, 2008) 

  

 

             

Figura 5 - Capa da terceira edição                Figura 6 - Capa da quarta edição 

                        

Após as quatro primeiras edições da revista, Diniz e Lima tinham consciência que a 

Tatuí iria perdurar mais alguns anos pela frente, especificamente mais quatro edições, 



concretizando ainda mais aquele anseio acadêmico em 2006. Talvez por isso a quinta Tatuí 

volta-se para o passado. Sendo este o tema principal, a revista se constrói com textos críticos 

sobre este assunto. Artistas, críticos e pesquisadores, como descrevem as editoras, explicam 

o porquê deste interesse pelo tema:  

 

“Neste começo de século XXI, é possível perceber — não só nas artes visuais, como 

em outras linguagens — um evidente interesse pelo manancial de construções sócio-

culturais desenvolvidas por gerações anteriores.” (TATUÍ, 5ª edição, 2009). 

 

Outras linguagens são abordadas na revista, como cinema, música e literatura para 

desta forma enriquecer e diversificar o periódico. No mesmo ano, Clarissa Diniz e Ana Luisa 

Lima ampliam suas visões sobre arte, envolvendo assim um assunto que circunda o tema 

principal da 6ª revista: a política. Explicitam isto no editorial sobre a razão de envolver a política 

na revista, já que, segundo elas,  

 

“(...) parece-nos que esta edição personifica um nó ainda maior, aquele referente a 

uma geração que tem crescido sob uma pesada (e obscura?) nuvem de ideologias e 

sistemas sócioeconômicos - com suas respectivas construções estéticas - conflitantes 

e, em certa medida, aparentemente falidos (ou ao menos confessadamente em 

crise).” (TATUÍ, 6ª edição, 2009). 

 

 Em setembro de 2009, houve a publicação da sétima edição, porém esta não contém 

um editorial escrito, apenas duas fotografias de uma mão brincando com pega-varetas, como 

mostra nas figuras 7 e 8.  



     

   Figura 7 - Editorial da sétima edição                   Figura 8 - Editorial da sétima edição 

 

 O editorial, segundo a editora Ana Luisa Lima, foi proposital porque a revista sempre 

trabalhou com experimentação. Ao mesmo tempo quiseram fazer referência a Frederico 

Morais1, crítico de artes, que em uma de suas críticas foi criar uma obra com o conteúdo crítico 

sobre outra obra. Logo, como a revista era de crítica de artes, não pestanejaram em fazer 

uma alusão a Morais. 

Ainda nesta edição, a revista possuiu apenas dois textos críticos escritos pelas 

editoras, um para cada, sendo um deles como um diálogo entre Clarissa Diniz e Ricardo 

Basbaum (TATUÍ, 7ª edição, 2009). Este tipo de editorial também proporciona uma reflexão 

ao leitor, o qual já espera um texto de apresentação e acaba encontrando apenas duas 

imagens. Tornou-se assim a leitura um pouco mais dinâmica, talvez porque os textos foram 

majoritariamente escritos por artistas e também porque trata-se do jogo “pega-varetas”, uma 

brincadeira que trabalha com a estrutura, forma e delicadeza. 

A oitava edição foi o início das versões online da revista, podendo assim torná-la mais 

acessível e autônoma. Ela também volta para o editorial mais tradicional e mais explícito sobre 

a revista, continuando com participações diversas: artistas, críticos, curadores e jornalistas 

para contribuir com o desenvolvimento da Tatuí. Porém, algo novo se instala, segundo elas 

                                                           
1 Frederico Morais, crítico de artes e curador, nasceu em Belo Horizonte no ano de 1936, atua 
na área de crítica de artes desde 1956 inovando suas metodologias, onde a arte era uma crítica 
da própria arte.  



“A fim de costurar as colaborações” (TATUÍ, 8ª edição, 2010) convidam um artista para 

“ilustrar” os 30 textos que também se encontram em inglês na versão virtual. 

 Pela Tatuí ter nascido de um improviso, de repente ter tido apoio do governo e mais 

rápido ainda foi ter crescido numa proporção tão imensurável que as próprias editoras tinham 

se dado conta que não sabiam quem a consumia e quem a comprava, muito menos a 

quantidade destes consumidores. Segundo a editora Ana Luisa Lima, normalmente a 

disseminação da Tatuí era feita em eventos ou por amigos que trabalhavam em livraria, assim 

ela também contou com o apoio da Livraria Cultura que foi de extrema importância, ao dar 

espaço para a revista (LIMA, 2017). Foi apenas quando a Tatuí não ficou só nas impressões, 

mas também era compartilhada no seu site (www.revistatatui.com), que Diniz e Lima 

conseguiram ter alguma noção de quanto o periódico tinha crescido, ao ponto de chegar a 

mais de mil cliques por dia de todo o Brasil (LIMA,2017). 

 Revista Tatuí 00, assim que nomeiam a 9ª edição, tenta trabalhar com a 

desconstrução, as editoras explicam que querem o recomeço. Caracterizada primeiramente 

por todos os seus textos portarem intervenções escritas e desenhadas por “canetas 

coloridas”, como mostra na Figura 9, e segundamente, por seu editorial se localizar nas 

ultimas páginas da revista. 

 

 

 

http://www.revistatatui.com/


 

Figura 9 - Sumário da nona edição (edição 00) 

 Retornam ao método imersivo, pois querem voltar para a aproximação e o 

estranhamento. Porém, neste momento intitulavam toda sua construção como coletivo. O 

coletivo era pressuposto antes também, mas agora trabalhar com esta nomenclatura (coletivo) 

deu confortabilidade, e ao mesmo tempo querem a sua degeneração, pois segundo as 

editoras, “(...) a degeneração é também um processo de invenção de gêneros e mundos” 

(TATUÍ, 00 edição, 2010). 

Na edição seguinte, décima edição, o editorial se torna mais enxuto: poucas linhas e 

mais direto ao assunto. Talvez porque os textos foram produzidos em uma imersão coletiva 

de oito pessoas de várias regiões do Brasil dentro de uma casa por 21 dias, assemelhando-

se a uma residência, como mostra na Figura 10, transparecendo isto no editorial quando elas 

falam,  



 

“De sua concepção editorial participaram oito pessoas de diversas partes do Brasil, 

convidadas a pensar a revista a partir de suas atuações – borradas – no campo da 

arte: artistas e curadores e críticos e escritores e cineastas e designers e editores.” 

(TATUÍ, 10ª edição, 2010) 

 

 

Figura 10 - Foto da residência realizada para a décima edição 

 

 A ideia era que este processo com “artistas e curadores e críticos e escritores e 

cineastas e designers e editores” resultasse uma avalanche de pessoas para a sua 

produção ou até mesmo uma pororoca como descreve as editoras. (TATUÍ, 2010). 

 Já na décima primeira edição, a estrutura da revista muda um pouco se assemelhando 

a um álbum de disco de vinil, com o Lado A e com o Lado B. Nisto, o editorial não se encontra 

nas primeiras páginas do periódico, mas sim quase no meio, na página 40. No decorrer do 

conteúdo da edição, Clarissa Diniz e Ana Luisa Lima lançam questões sobre a viabilização da 

arte, da produção dela e como se encontram os seus pensamentos. Ao longo da revista, 



abordam-se assuntos como tecnologia, economia, cultura, crítica de arte e processos criativos 

por meio de conversas, entrevistas, textos e até cartas, sendo escritas por artistas, curadores, 

críticos e gestores. E assim, a perspectiva sobre a viabilização da arte é elucidado com um 

parágrafo mais poético no final do seu editorial: “Entre as urgências de ir e vir, permanecem 

as inquietações do caminho, e sobre as quais se debruça esta Tatuí” (TATUÍ, 11ª edição, 

2011). 

Após as onze edições publicadas da Revista Tatuí começou a suspeita que estava 

havendo um declínio, pois grande parte dos editoriais que sucedem abordam obstáculos ou 

críticas sobre o campo da crítica de arte. Logo, a crítica da crítica é o assunto principal na 

décima segunda edição, quando o editorial, mais completo e mais denso que as anteriores, 

aborda este assunto com um tom mais ácido, principalmente quando as autoras escrevem: 

“Alimentando acusações e posicionamentos defensivos, tal “falência da crítica” estaria 

evidente nos mais diversos âmbitos e teria, como um de seus inequívocos indícios, a 

rarefação do debate crítico” (TATUÍ, 12ª edição, 2011). 

 Continuando com as colaborações de artistas, curadores e críticos, estes tentam 

lançar debates críticos e reflexivos. Além de ter a primeira publicação traduzida do texto 

Antagonismo e Estética Relacional de Claire Bishop no Brasil.  

 Explicitam as editoras que esta edição só conseguiu ser publicada por uma prática 

chamada crowdfunding2. Fez-se necessário este exercício, pois precisava de uma 

complementação financeira para o lançamento deste volume. Mesmo com o incentivo da 

Funcultura3 os recursos não foram suficientes, pois, depois do projeto desta edição ficou 

“pronto”, inseriu-se ilustrações e, para as ilustrações terem uma qualidade elevada, houve 

uma mudança de tipo de papel a ser impresso e adicionaram-se páginas para o texto 

traduzido, o que onerou ainda mais para a revista. Dois dos motivos para ter sido aderida a 

esta prática foram  resgatando o que já elucidado, pela revista não ser lucrativa e por ela ser 

vendida em todas as suas edições a preço de custo, o que favorecia ainda mais a sua 

propagação. 

 

                                                           
2 Que se resume em uma iniciativa do empreendedor que precisa de certa quantia de dinheiro para pôr 

em prática o seu projeto, podendo ser ele de diversas áreas: saúde, tecnologia, cultura, artes, entre 

outras. Esta prática é apresentada através de um projeto onde as pessoas têm acesso e, caso queiram 

investir nele, doam a quantia que quiser na plataforma online escolhida pelo próprio empreendedor. 

Desta forma, se conseguir o valor necessário, o site que arrecadou ganha a comissão que normalmente 

é o valor de 5% e o empreendedor consegue tornar real o seu projeto. 

3 Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura está agregado ao Sistema de Incentivo à 
Cultura. 



 

 

 

 Em julho do ano seguinte, na décima terceira edição, o periódico teve as participações 

de mais quatro pessoas como editoras além das duas fundadoras. Isto se deu, pois a revista 

abordou um tema mais específico do campo das artes, o cinema. Este lançamento ocorreu 

com uma parceria de colaboradores do Porto Alegre, Rio Grande do Sul, participando do 

festival Cine Esquema Novo. E, por isso, a estrutura da revista também apenas nesta edição 

fugiu um pouco do padrão, com bastante fotografias seguidas que simulam uma película 

digital. 

 Por estar mais próxima ao cinema, a Tatuí também lançou uma versão em forma de 

vídeo na plataforma Vimeo, ou seja, foi uma mistura de cinema, artes visuais e crítica 

resultando uma edição cinematográfica. Pois como disseram os editores: “Tatuí 13 intenciona 

alimentar processos de ressonância ao produzir e disseminar outros sons, palavras, ruídos” 

(TATUÍ, 13ª edição, 2012). 

 Depois desta edição cinematográfica, passaram-se três anos, três anos no limbo. Três 

anos sem nenhuma publicação. Talvez porque já era esperado o seu fim. Mas, em 2015, a 

revista teve sua última impressão. A de despedida, intitulada “décima quarta” como mostra na 

figura 11. Que antes mesmo de publicar, a revista tornou-se notícia em um jornal 

pernambucano, o Jornal do Commércio. Porém, este não explicita o motivo do encerramento 

das atividades da Tatuí.(“Última edição da revista Tatuí é lançada no Lesbian Bar”, 2015) 

 



       

Figura 11 - Contra capa da décima quarta edição 

      

No editorial número quatorze houve o retorno da composição original com Clarissa 

Diniz e Ana Luisa Lima, registrando elas o seu fim. Para não se falar apenas da conclusão da 

revista, as autoras também escrevem sobre o tema principal abordado nos textos, a forma, 

não o formalismo, mas o esgotamento dela. E voltando à despedida, Diniz e Lima 

descreveram sua trajetória, início meio e fim, e como ela foi enriquecedora, não explicitando 

o porquê de a revista não mais continuar com suas atividades, mas evidenciando o carinho 

pelo projeto concluído. 

 

“Férteis porque fertilizadas pelos encontros que atravessaram e deram sentido a esta 

revista, agradecemos intensamente a todos que dela fizeram parte – equipe, 

colaboradores, leitores, apoiadores, entusiastas: acima de tudo, amigos – e, ansiando 

pelos reencontros por vir, despedimo-nos.” (TATUÍ, 14ª edição, 2015). 

 

Encerramento da Tatuí tem relação com a crise da crítica? 

Como a revista Tatuí perdurou por nove anos e obteve sucesso em suas distribuições, 

pareceu para os leitores e até para as editoras que tinha sido um trabalho inacabado, já que 

não houve nenhum conflito ou falta de recurso para o seu término. Com isso, a antiga equipe 

do periódico juntamente com uma nova produtora percebeu esta lacuna e propôs a volta da 

revista para 2019, porém apenas na plataforma online, através de um projeto aprovado pelo 

edital da Funcultura, para este financiar o retorno do site. E pelas editoras não residirem mais 



em Recife, torna uma volta mais fácil quando a proposta é colocar a revista de volta à ativa 

pelo site, porém houve um obstáculo, pois durante estes dois anos, de 2015 a 2017, em que 

a revista permaneceu sem nenhuma atividade publicada, o site original (www.revistatatui.com) 

ficou fora do ar. E, quando as editoras pensaram em novamente aciona-lo, alguém já o tinha 

comprado e estava cobrando uma quantia acima do que era possível para elas. 

O empobrecimento da crítica de artes está sendo comentada por vários autores e 

também está visível na academia, ou seja, ela está presente. A revista Tatuí também mostrou 

este empobrecimento nas suas reflexões durante alguns editoriais. Como exemplo, há uma 

indignação clara no editorial do volume doze, pois as editoras começaram a perceber o 

empobrecimento da crítica. E por isso nela se fez a crítica da crítica e, segundo a editora Ana 

Luisa Lima, se deu necessária, pois o grupo que organizava o periódico percebeu que em 

muitos textos críticos que liam acabavam percebendo que eles continham os mesmos temas. 

Como se os próprios escritores e os pesquisadores não se interessavam em ler conteúdos de 

outros. Por isso, nesta edição, todos os textos que foram publicados eram inéditos, já que eles 

foram produzidos exclusivamente para a Tatuí em um processo requerido pelas editoras de 

fazerem um texto crítico sobre outro texto crítico, forçando os colaboradores a lerem e 

compreenderem outras publicações, não havendo repetições sobre o assunto. 

Mas será que as editoras conseguiram atingir seus objetivos? De certa forma a revista 

realmente propunha reflexões nos campos das artes, da política e da sociedade, mas em 

alguns textos publicados pode-se perceber que a linguagem que os colaboradores utilizavam 

não era de uma forma muito acessível. Ao ponto de se tornar confuso até para leitores que 

estão inseridos na alçada das artes, como por exemplo acadêmicos, curadores e até alguns 

críticos de arte. Mas por que a revista obteve tantos acessos (estes que era a única forma de 

controle de visibilidade do periódico)? Pode-se refletir então que as próprias pessoas que a 

consumia tinham esta consciência de que a revista os tocava? 

Segundo a editora, o fim da revista que se deu em 2015 não foi pela falta de verba ou 

pelo “desinteresse do público”. Mas por questões pessoais das criadoras, que enquanto era 

ativa a revista, faziam suas vidas profissionais paralelamente, envolvendo a crítica e a poética 

das artes. O que resultou um crescimento de suas vidas profissionais onde não cabia mais 

tanta dedicação para a revista. Ou seja, não existe de fato uma relação entre o 

empobrecimento da crítica de artes na contemporaneidade com o encerramento da revista 

Tatuí, mesmo que este empobrecimento esteja presente. 

A crítica na contemporaneidade traçou três caminhos. O primeiro seria o qual se 

escrevem textos curatoriais e para catálogos de exposições, onde glorifica os artistas e impõe 

interpretações; o segundo é a vertente mais histórica, cujos textos são mais descritivos e 

contextualizados. E o terceiro, onde a revista Tatuí traçou, seria onde a crítica tem como o 

papel o debate, a reflexão e o enriquecimento, pois é nela que se trabalha com o social, o 

http://www.revistatatui.com/


político e o revolucionário, é onde se critica. Porém, mesmo que a revista contenha tantos 

prós não deveria impedir de que uma autocrítica fosse realizada. Revolucionar a crítica é um 

caminho que foi traçado pela Tatuí, mas a inteligibilidade da revista também poderia ser algo 

a ser pensado. 
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