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RESUMO: 
Um artista caminha com os pés semidescalços atravessando a América 

Latina enquanto carrega terra por meio dos vincos que se fazem em seus pés. 

Outro, coletor de miudezas, observa ossos, pedras e caixas detentores de todo um 

universo de riqueza simbólica. Um terceiro cria situações nas quais são destacados 

aqueles geralmente apagados por normas e regulamentos pautados pelo suposto 

“progresso”.  

Propomos uma reflexão sobre as práticas artísticas de Paulo Nazareth, Ícaro 

Lira e Jonathas de Andrade. Artistas que, tal como etnógrafos, aspiram a um 

trabalho de campo em que pesquisa e prática parecem conciliadas e que recorrem 

indiretamente à tradição do observador participante (FOSTER, 2014: 170). Com a 

passagem da arte para o campo ampliado da cultura, domínio por excelência da 

antropologia, e a partir dos desvios na localização da arte, este imbricamento entre 

arte e etnografia se torna cada vez mais recorrente 

Os três artistas discutem aspectos socioculturais de diferentes lugares a partir 

do encontro com o outro. Suas obras, mais do que criações materiais, são posturas 

frente ao mundo: é o artista como um propositor de situações. As proposições aqui 

estudadas buscam compreender os deslocamentos e as variações dos objetos e 

atores, tendo sempre o olhar para a densidade intraquilizante dos fatos (CANCLINI, 

2012: 245). Conceitos de alteridade e identificação se alternam e questionamentos 

se desenvolvem a partir de situações que partem de uma pesquisa sobre o real 

construído e nos conduzem para um mundo de reflexão sobre alguns dos dilemas 

não ditos da contemporaneidade. 
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Observando a prática de três artistas brasileiros, a saber Jonathas de 

Andrade, Paulo Nazareth e Ícaro Lira, nos deparamos com distintas formas de 

coletar e organizar aspectos e fragmentos de determinados grupos sociais. Cada um 

à sua maneira traz à tona, após um específico trabalho de campo, uma mirada para 

diferentes leituras e reconstruções de contextos, dos quais, algumas vezes, são 

também participantes. 

Colocando-se ao lado da cena, possibilitam(-se) o afastamento necessário ao 

observador que se desloca - indo de encontro ao outro -, realiza anotações, coleta 

vestígios para a construção de uma interpretação que flerta, em alguma medida, 

com a prática etnográfica e, em adição, aproxima-se da percepção de Bourriaud do 

artista hoje.1 Tal sujeito, num mundo imagético, reorganiza o que lhe é fornecido 

juntando toda sorte de materiais e representações formais atribuindo-lhes novos 

sentidos. Realiza, portanto, construções constituídas a partir de encontros com 

gestos, falas, ações, objetos que se apresentam como pequenos fragmentos de 

memórias, relíquias, símbolos de alguma existência (de lugares, pessoas…). O 

ateliê como espaço de criação pictórico transforma-se em local de manipulação 

desta matéria coletada.2 A pergunta artística, segundo este autor “não é mais: o que 

fazer de novidade? E, sim, o que fazer com isso?”3 

Tal questionamento, com abraços largos, abarca do objeto às relações 

(interpessoais, com o espaço, com sensações), mantendo um olhar atento para o 

que parece desinteressante e, sobretudo, para o que soa como estranho4 ou do 

outro. Há, no entanto, neste direcionamento para o que não tem importância, uma 

inversão do comumente esperado quando se retorna ao trabalho etnográfico como 

forma de investigação (científica) do “outro”5: estranha-se o familiar6, ao alcance da 

mão.  

																																																													
1	BOURRIAUD,	Nicolas.	O	que	é	um	artista	hoje?.	Arte	e	Ensaios:	Revista	do	Programa	de	Pós-Graduação	em	
Artes	Visuais,	Rio	de	Janeiro:	Escola	de	Belas	Artes	da	UFRJ,nº	10,	p.	77-78,	2003.	
2	Ibidem.	
3	BOURRIAUD,	Nicolas.	Pós-produção:		como	a	arte	reprograma	o	mundo	contemporâneo.	São	Paulo:	Martins	
Fontes,	2009	
4	CLIFFORD	(1998)	ao	abordar	o	surrealismo	etnográfico	se	refere	ao	último	termo	como	”uma	característica	
atitude	de	observação	participante	entre	os	artefatos	de	uma	realidade	cultural	tornada	estranha”	p.	136.		
5	 CLIFFORD,	 James.	 Sobre	 o	 surrealismo	 etnográfico.	 In:	 _________________.	 A	 experiência	 etnográfica:	
antropologia	e	literatura	no	século	XX.	Rio	de	Janeiro:	Editorada	UFRJ,	1998	pg.	132-178	
6	Clifford	(1998)	 já	aponta	esta	característica	da	proximidade	da	arte	com	a	etnografia	quando	afirma	que	os	
surrealistas	 invertiam	 o	 pesquisador	 no	 campo	 “fazendo	 o	 familiar	 se	 tornar	 estranho”	 pg.	 137.	 Nessa	
interrelação	surge,	por	outro	 lado,	um	interesse	também	na	vivência	subjetiva	do	etnógrafo,	a	razão	de	suas	
escolhas,	 conflitos	 internos	 e	 sensações.	 Segundo	 Clifford,	Michel	 Leiris	 “vislumbrou	 a	 possibilidade	 de	 uma	



O artista Paulo Nazareth, a partir de seu folheto “promocional” intitulado qué 

ficar bunito?, apresenta os serviços do salão de beleza ficcional the bésti birìfuu: 

“alisa-se cabelo, clareia-se pele, afina-se nariz (…), colore-se olhos, aumenta-se 

seios, depila-se virilha, lixa-se pés, ensina-se inglês, consegue-se visto, manda-se 

para fora (…) deixa-se bunito”. Na parte de cima do folheto, a imagem de um 

homem negro dá o tom da crítica. Ao listar estas ações e serviços - muitos deles 

ofertados em salões de “beleza” reais – o artista promove um olhar atento sobre o 

outro e sobre o próprio cotidiano no qual está inserido. A partir desta narrativa 

fragmentada, onde o “embranquecimento” aparece como oposição à imagem do 

negro presente no folheto, recontam-se ações familiares e banalizadas (ou 

normalizadas), de forma a torná-las estranhas, ou simplesmente perceptíveis.7 

Assim, a semelhança entre a arte e a etnografia, no que concerne a mirada 

sobre determinado grupo, vai além do simples estranhamento, e recai talvez numa 

percepção das categorias (beleza, verdade…), símbolos, normas como arranjos 

construídos de uma cultura8. Mas “o que fazer com isso?”9 Este questionamento 

condutor/norteador, mas extremamente aberto em possibilidades, desvirtua o artista 

de um modo pré estabelecido, “científico”, linear e estável de produção e relação 

com o outro, e traz a perspectiva de uma leitura subjetiva, talvez pobre em dados 

estatísticos, mas rica na construção de utopias. 

De distintas maneiras foi se concretizando, ao longo da história da arte, a 

exigência da presença do outro: seja como tema, espectador ou participante. Neste 

percurso, esta exigência sofreu uma importante guinada com os minimalistas e a 

percepção da relação com o espaço10 como participante da obra. Atualmente, em 

obras que pressupõem o deslocamento do artista, a presença se faz no encontro 

carne com carne, através de coletas de relatos, objetos, narrativas11, em uma busca 

																																																																																																																																																																																														
espécie	de	etnografia	analiticamente	rigorosa	e	poética,	centrada	não	no	outro,	mas	no	self,	em	seu	peculiar	
sistema	de	símbolos,	rituais	e	topografias	sociais.”	P.	163	
7	Pautado	na	prática	artística	contemporânea,	Paulo	realiza	uma	sátira	não	muito	distante	de	Horace	Minner	
em	“Ritos	corporais	entre	os	Nacirema”.	
8	 CLIFFORD,	 James.	 Sobre	 o	 surrealismo	 etnográfico.	 In:	 _________________.	 A	 experiência	 etnográfica:	
antropologia	e	literatura	no	século	XX.	Rio	de	Janeiro:	Editorada	UFRJ,	1998	pg.	132-178	
9		BOURRIAUD,	Nicolas.	Pós-produção:		como	a	arte	reprograma	o	mundo	contemporâneo.	São	Paulo:	Martins	
Fontes,	2009	
10	 Espaço	 no	 sentido	 de	 De	 Certeau,	 de	 lugar	 praticado.	 Logo,	 no	 minimalismo,	 a	 obra	 acontece	 quando	
inserida	neste	espaço	de	práticas.	
11	Não	se	exclui	aqui,	embora	a	abordagem	trabalhe	com	a	arte	contemporânea,	os	artistas	que	participaram	
ativamente	das	diversas	missões	de	exploração	de	novos	territórios	e	lugares	como	Rugendas,	Eckhout,	Debret,	
entre	tantos	outros.	



no outro de elementos e informações para o trabalho artístico. Em alguns casos a 

própria obra é a possibilidade deste encontro. Há portando, uma dificuldade em 

identificar e estabelecer esta participação na / com a obra. Para Marisa Flórido 

César: 

 
A indefinição da arte (contemporânea) arrasta o espectador nessa dissolução 
ou lhe concede um papel preponderante como nunca antes possuíra (...). 
Muitas vezes nomeado “participante”, “testemunha”, “observador” ou 
“coautor”. A ênfase no espectador assinala uma reformulação da distância e 
da alteridade, uma busca de novos modos de relação com o outro, uma 
tentativa de se redefinir a dimensão comum, experimentada como domínio 
aberto, sem consenso absoluto, e em perpétua negociação. 12 

 

Assim, há como sintoma uma indefinição também em relação ao modo de 

operar do artista. Algumas obras os inserem diretamente na cena, como atores 

coadjuvantes ou principais, pois diante da dúvida (o que fazer?), são construídas e 

propostas por eles vivências conjuntas. Diferente do etnógrafo que, igualmente forja 

o encontro, mas busca uma certa distância ou objetividade, o artista por vezes se 

impossibilita da realização da observância sem uma interferência intencional no 

lugar com o qual trabalha. Contrasta em sua prática, nesse sentido, com uma 

preocupação apontada por Foote Whyte ao relatar suas reflexões sobre a 

experiência do campo: “(…) tentei me tornar bastante agradável, de modo que as 

pessoas tivessem prazer de me ver por perto. Ao mesmo tempo, tentei não 

influenciar o grupo, porque queria estudar a situação da maneira menos afetada 

possível por minha presença.”13 

Ao contrário, no campo artístico, qual seria o objetivo do artista senão afetar o 

outro por seu trabalho / presença? Existe alguma preocupação com uma “suposta” 

neutralidade das relações? E ainda, “é possível conceber a experiência artística 

longe dos contatos mundanos, dissociada de suas inscrições culturais, das 

idiossincrasias de cada um?”14  

Estas três perguntas atêm-se às distintas formas de relações intermediadas 

por um objeto / obra e percebidas seja na pré-produção, produção e recepção da 

obra ou em algumas das etapas do processo da prática artística. De modo que, seja 

																																																													
12	CESAR,	Marisa	Flórido.	O	espectador	no	meio	da	cena.	In:______________.	Nós,	o	outro,	o	distante	na	arte	
contemporânea	brasileira.	Rio	de	Janeiro:	Editora	Circuito,	2014	pg.	87-	134	
13	FOOTE	WHYTE,	William.	Treino	em	observação	participante,	In:______________.	Sociedade	de	Esquina.	Rio	
de	Janeiro:	Zahar,	2005	p.305.	
14	CESAR,	op.	cit.,	p.	129.	



em uma etapa inicial de pesquisa de campo do artista, seja durante uma 

performance interativa, seja como espectador, o outro é condição essencial para a 

completude de uma obra.  

Pensando neste relação essencial, este artigo apresenta-se como um esforço 

em se buscar alguns exemplos que auxiliem na reflexão a respeito da relação do 

artista com o outro, sobretudo no que concerne às proximidades e distanciamentos 

entre etnografia e arte contemporânea. 

 

1_ convite ao encontro 

         

Um artista convida carroceiros para uma corrida. No dia marcado, ofertando 

 como prêmios “bode, porco, acessórios de montaria e, ainda, distribuição de ração 

no final do cortejo”15, após ter a autorização da Prefeitura de Recife sob a 

justificativa de realizar um filme, a corrida acontece. Jonathas de Andrade, o artista, 

de megafone em punho, coordena a o transcorrer da corrida que é filmada e 

fotografada. Panfletos, semelhantes àqueles de compra-se ouro, são distribuídos e 

anunciam e convocam para a peleja. 

A partir deste convite / desafio, os carroceiros, após terem visto sua atividade 

de sustento ser considerada incompatível16 com o ambiente urbano, retornam ao 

seu local de trabalho: a cidade. Seguem rua a rua com toda a liberdade que, 

contraditoriamente, a autorização pontual da prefeitura e a assistência da guarda 

municipal somadas às vias sem carro, proporcionam. O poder municipal e seu 

efetivo de segurança que no cotidiano proíbe e fiscaliza, naquele contexto o 

possibilitam. Cria-se um momento suspenso no qual foi possível “entender que a 

ferradura derrapa no asfalto, que cavalo tropeça na curva, que uma roda bate na 

outra e a carroça vira (…).”17 Viu-se “animal maltratado chegar com homem bicho 

maltratado”.18 Assim, desvelou-se toda a invisibilidade cotidiana, que o veto da 

prefeitura só faz reforçar. E o artista o reitera ao editar o vídeo denominado Levante 

que compõe a obra, empoderando os carroceiros ao criar uma narrativa ficcional de 

insurreição.  

																																																													
15	Informação	presente	no	folheto	convidativo.	
16	Devido	à	Lei	17.918/2013,	que	proíbe	a	circulação	de	veículos	de	tração	animal	em	Recife.	
17	Texto	retirado	na	narração	do	Vídeo	O	levante!,	de	Jonathas	de	Andrade.	
18	Ibidem.	



Na corrida, os agentes da ação chamada posteriormente de arte ao ser 

colocada na parede de um Museu do Homem do Nordeste – instituição ficcional 

desse mesmo artista – são os protagonistas apagados do dia-a-dia. Nas palavras de 

Jonathas  “é quando a bosta risca o chão, a pata risca o chão, o pé grosso sai 

correndo pelo chão, que a cidade assiste estupefata, mas feliz, porque entende que 

o sublime vem dela própria e não de torres de 40 andares que vem de qualquer 

lugar.” 19 

Há uma aparente busca, portanto, do que representa uma cidade e a 

diferencia de tantas outras, do que sugere e corresponde a um lugar, com seus 

símbolos e referências históricas atuantes no presente. Essa busca efetivada pelos 

participantes da ação visa aproximar as pessoas que vivenciam cotidianamente um 

espaço mas que, na rotina do dia a dia, não refletem sobre a sua significação. 

Assim, distinguimos este lugar do que Marc Augé denomina de não-lugares, que 

seriam aeroportos, autoestradas e demais espaços destituídos de traços localizáveis 

por aspectos socioculturais. Ao contrário, estes obedecem a uma lógica globalizante, 

com regras, formas e condutas facilmente identificáveis e conhecidas por indivíduos 

de distintas origens. Não se trata de uma tipologia que propõe uma dualidade nos 

moldes do ou isto ou aquilo, mas de uma maneira de refletir sobre espaços 

aparentemente comuns.20  

Na corrida registrada por foto, vídeo, panfleto, recortes de jornal, no espaço 

da rua com suas torres de 40 andares vindas de qualquer lado, são reveladas 

condutas não aparentes, que despertam as características daquele lugar específico, 

onde o campo entra na cidade e provoca um confronto, no mínimo, visual. O artista 

trabalha de forma semelhante ao etnógrafo na compreensão das formas de operar 

de um determinado grupo (e suas simbologias), não aparentes num primeiro 

momento. 

A corrida de carroças vai além das paredes que comportam este museu sem 

domicílio fixo. Ela se inicia numa notícia de jornal, que apresenta uma medida 

oriunda de uma política de governo. O artista busca autorizações, trâmites legais, 

para o “evento” que deseja organizar. Reconhecendo a interdição, e seguindo na 

linha, ele subverte, transgride a regra. E neste encontro marcado, promove o 

desvelar do sublime urbano: tornar visível para além do cinza. No encontro do 
																																																													
19	Ibidem.	
20	AUGÉ,	Marc.	Não	lugares:	introdução	a	uma	antropologia	da	supermodernidade.	Campinas:	Papirus,	2012.	



público com a obra, os cidadãos que segundo o artista21 representam uma 

intersecção entre campo-cidade que (não) vemos no dia-a-dia, o familiar é posto em 

xeque.  

Para além dos carroceiros estão presentes também neste Museu inventado 

por Jonathas, homens que se apresentam com suas roupas de trabalho, de 

cotidiano, sem maquiagem especial. São chamados de homens do nordeste, com 

letras garrafais, e assim se auto proclamam e se identificam para quem não quis 

ouvir. Uma vez mais o artista promove o encontro, com convite posto em página de 

anúncio do jornal e relatos escritos em transparências e projetados na parede. Não 

sabemos o nome, mas vemos por vezes o rosto em tamanho grande - que o 

visitante pode agarrar e levar para onde deseja na exposição - estampando uma 

nova “verdade” ali escrita: aqueles são os homens do nordeste. Em outra parte 

deste mesmo museu, vemos somente uma multidão de camisas enfileiradas que, 

suadas, cortam a sala e representam os trabalhadores que, sem rosto, se somam às 

multidões de nordestinos. São paus de arara, pedreiros, operários, serventes, 

cortadores de cana... 

O conteúdo da parede do museu pode causar estranheza, por ali ser 

esperado, como peça de destaque, o que se exalta no extramuros e sai do 

mundano. Deste imaginário os museus ainda seguem atrelados. A presentificação 

do banal que se julga conhecer no dobrar da esquina, exposto ali no museu de 

Jonathas dentro de outro museu22, parece não corresponder com o aspecto de não-

lugar que a instituição museológica, por vezes, ainda ocupa. O familiar é outro. E, 

colocado sob as luzes em uma posição de centralidade na exposição, a banalidade 

presente na realidade pode ser revista, ressignificada ou até contestada de modo 

irônico. E assim, posta a realidade “crua” na parede rindo, mostrando toda a sua 

potência nos modos de viver, de se apropriar e de reinventar uma mesma cidade, 

apresentando uma outra cartografia. Deparamo-nos, pelo estranhamento, com 

subsídios e ferramentas para outras possibilidades de leitura de mundo. 

De outro modo, Paulo Nazareth, procura esta outra cartografia em 

caminhadas nas quais se confronta com a busca por um outro próximo a si. No 

projeto Cara de índio em um percurso que se iniciou em Governador Valadares, 

																																																													
21	Informação	disponível	em	http://cargocollective.com/jonathasdeandrade/o-levante.	
22	O	Museu	do	Homem	do	Nordeste	de	Jonathas	de	Andrade	já	foi	exposto	na	galeria	Vermelho	em	São	Paulo	e	
no	Museu	de	Arte	do	Rio,	no	Rio	de	Janeiro.	



Minas Gerais- Brasil e seguiu até os Estados Unidos23, passando por distintos 

países da América Latina, o artista procurou semelhanças entre supostos pares. 

Partindo da percepção da hibridização cultural das sociedades contemporâneas 

vemos, com Canclini, que “hoje todas as culturas são de fronteira”24. Assim, 

seguimos por uma América desterritorializada, onde o índio esteve e está ainda 

presente de ponta a ponta, e o artista misto de índio, negro e europeu, busca sua 

identidade nos encontros que promove com indígenas urbanos durante a 

caminhada. Registra esses momentos em fotografias que depois compõem os 

folhetos impressos em papel jornal que Paulo Nazareth faz circular. Neles é possível 

ler o que seriam os pontos de partida desta ação: “identificar índios urbanos, desde 

o extremo sul ao extremo norte das Américas. Pôr me ao lado de índio urbano e 

comparar a cara mestiça à cara do outro…”. A partir de tal intento, Paulo por um 

lado traz as paridades com a sua biografia e a biografia de sua família e, por outro, 

as diferenças e semelhanças presentes em cada território e nas outras histórias que 

as pessoas carregam. 

Os encontros seguem a cada passo por territórios. E a cartografia (de cabeça 

erguida) por ele proposta assemelha-se ao famoso mapa El norte es el Sur,  de 

Joaquim Torres Garcia. Paulo Nazareth, antes de se deparar com a cultura 

estadunidense, entende que é necessário antes percorrer a América Latina, do 

mesmo modo que antes de cruzar a fronteira Europeia, pretende anteriormente 

ampliar suas andanças pela África. Propõe, portanto, um olhar em busca de uma 

familiaridade que tem sido amplamente cerceada frente à uma cultura dominante 

revestida de um falso universalismo. Por trás disso, percebe-se na paisagem, as tais 

torres de 40 andares que não vêm de qualquer lugar e, atrás das torres, 

possivelmente pessoas com cara de índio.  

O encontro com o outro também foi o ponto de partida para a obra Museu do 

Estrangeiro de Jonathas de Andrade. O estrangeiro no dicionário é aquele que 

provém de outro lugar, um forasteiro, que é considerado ou não se considera como 

sendo pertencente de um meio. Denotam pessoas em exílio, em fuga, em trânsito, 

em busca de algo melhor. Etimologicamente, a palavra já traz o conceito do de fora. 

Mas e o estrangeiro de dentro? Aquele que nasceu no país, mas nunca foi visto, 
																																																													
23	Inserido	dentro	de	um	projeto	maior	chamado	notícias	da	América.	Disponível	em:	
http://latinamericanotice.blogspot.com.br/	
24	CANCLINI,	N.	Culturas	Hibridas,	Poderes	Oblíquos.	Disponível	em:	
http://www.ufrgs.br/cdrom/garcia/garcia.pdf	



nem percebido, ou nem mesmo se encaixa nos padrões identitários da nação. Será 

preciso nascer fora para não se sentir acolhido? 

Em um levantamento informal de imigrantes com os quais os quais o artista 

convivia na cidade de São Paulo, recolhidos em Centros de acolhida, em missões 

pastorais, ou no acaso do dia a dia, formou-se uma miríade de depoimentos que 

trazem a visão subjetiva e pessoal da experiência de ser forasteiro. E tal como Marta 

Mestre demonstrou, não se configuram como uma amostra significativa ou científica, 

e sim como uma aposta aleatória e subjetiva do artista25. Estes áudios são 

apresentados na exposição por meio de uma caixa de som. Nesta mesma obra, 

porém, este outro que vem de fora se confunde com o outro que vem de dentro - o 

negro, a mulher, o pobre - e que, mesmo pertencendo ao mesmo território, carrega 

também uma carga de exclusão e não adaptação ao contexto em que se insere. 

Não muito distante, Cildo Meireles em seu trabalho Sal sem Carne, a partir de 

registros sonoros, apresenta um grupo estrangeiro, no sentido amplo aqui abarcado, 

em meio a um contexto de comunidades indígena versus colonizadores. Seus 

interlocutores encontram-se na condição de não serem nem brancos nem índios, 

nas fronteiras de um Parque Nacional indígena26. Em Sal sem carne o artista busca 

compreender uma possível identidade indígena naquela “espécie de aldeia urbana-

rural-periférica-temporária”27, mesmo que pela via da negação - o que os diferencia 

dos índios e o que os diferencia dos brancos. 

As ações propostas por estes três artistas partem portanto, de uma reflexão e 

um questionamento sobre a identidade e os processos pelos quais ela é formada. O 

que define o homem do nordeste? O estrangeiro? O índio? O latino? Através de 

mensagens ora irônicas, ora poéticas, se desconstroem as narrativas reificadoras e 

universalizantes e se propõe uma busca desterritorializada deste outro que, afinal, 

também somos nós. 

 

 

 

																																																													
25	MESTRE,	Marta.	Um	Museu	no	Bom	Retiro.	Disponível	em:	http://icarolira.com.	
26	FREIRE,	Cristina.	Contexturas:	Sobre	artistas	e/ou	antropólogos.	In:	LAGNADO,	Lisete	e	PEDROSA,	Adriano	
(orgs).	27ª	Bienal	de	São	Paulo:	como	viver	junto.	São	Paulo:	Fundação	Bienal,	2006.	Pp.	107-115.	
27	Ibidem,	pg.	114.	



2_ o outro estrangeiro 

 

Pensando no outro ao mesmo tempo familiar e esquecido, Ícaro Lira propôs o 

seu Museu do Estrangeiro. O convite para a mostra já dava pistas para esta mirada 

ao trazer a imagem em miniatura de uma pintura acadêmica de grandes proporções 

pertencente ao acervo do Museu Nacional de Belas Artes: A Redenção de Cam, de 

Modesto Brocos y Gomez, de 1895. O artista espanhol, ele próprio um estrangeiro 

que se transferiu para o Brasil onde atuou na Escola Nacional de Belas Artes, foi 

premiado na Exposição Geral no mesmo ano que a obra foi finalizada. A imagem 

desde então serviu de ilustração para inúmeras teses de branqueamento da 

sociedade brasileira – então em voga nos círculos intelectuais, que defendiam a 

mestiçagem como solução para a busca da pureza da população no país.28 

O título da obra, A Redenção de Cam, se refere a uma passagem do capítulo 

9 do livro Gênesis da Bíblia, que trata dos filhos de Noé - Sem, Cam e Jafé - 

segundo o texto sagrado, responsáveis por povoar a terra após a saída da Arca. 

Noé, que era cultivador, se embriagou do vinho feito com suas uvas e se despiu em 

sua tenda, sendo logo após visto por Cam. Este foi logo contar aos seus irmãos o 

episódio, mas, diferente de Cam, eles não olharam a nudez do pai, e sim o 

enrolaram em uma manta. No dia seguinte, Noé soube do ocorrido e lançou a 

maldição ao filho de Cam, Canaã: “Maldito seja Canaã! Escravo de escravos será 

para seus”29.  

Da maldição à redenção, na tela, três gerações são retratadas tendo ao fundo 

uma casa simples de paredes descascadas: sob o chão de terra batida, uma 

senhora negra em pé faz um sinal de agradecimento, tendo ao seu lado uma mulher 

mulata que sentada, segura um bebê de tez branca, o qual vigia atentamente. Um 

homem branco, sentado na entrada da casa, olha de soslaio a criança com um 

sorriso nos lábios. A imagem reproduzida na mostra já indica, portanto, o conceito 

de estrangeiro que Ícaro quer refletir: o hibridismo da sociedade brasileira. 

Outras imagens se somam à uma miríade de objetos, recortes de notícias, 

livros, decretos de lei e dão pistas para o entendimento deste outro estrangeiro que, 

na verdade, somos nós. Uma das paredes da exposição exibe um caderno em forma 

de bloco pendente com a reprodução da gravura 'Desembarque', produzida em 1835 
																																																													
28	Informações	disponíveis	em:	http://www.dezenovevinte.net/obras/tl_redencao_cam.htm	
29	Disponível	em:	https://www.bibliaonline.com.br/	



por Rugendas. Artista alemão que chegou ao Brasil em 1821 junto com a Expedição 

Langsdorff no papel de desenhista-documentarista30, Rugendas trouxe um olhar 

estrangeiro, ao mesmo tempo idealizado e perspicaz (uma vez que vem de fora), a 

um país com fortes permanências de suas estruturas coloniais.  

Outras imagens se relacionam com os textos e objetos coletados da sala, 

abrindo pontos de convergência para múltiplas temporalidades – um exótico guarda 

chuva de palha, cenas de batalha, ocupações, conflitos, a multidão de agregados a 

frente de uma imponente varanda da casa grande, a reprodução do quadro de 

Modesto Brocos y Gomez que também aparecia no convite. No canto, um mapa 

desenha os grandes fluxos de população e diz de rotas que, no mundo conectado de 

hoje são muito mais fáceis de serem percorridas, mas, ao mesmo tempo, não 

garantem o fim do conflito. Registros de diversas épocas, locais e suportes que, 

juntos travam um diálogo de modo rizomático. É uma história de longa duração de 

ocupações, tentativas de imposição que se repetem ao infinito e que, no cotidiano, 

se desvelam em situações de segregação quase que invisíveis. 

É também através de traços da cultura material que Ícaro faz sua arqueologia 

do estrangeiro, em seu sentido mais amplo. Composições de blocos de madeira, 

pedras que se pendem por um fino fio – a potência do que está por acontecer. Estes 

resquícios, que falam de outro tempo, dizem também das andanças do artista, do 

seu fluxo de conhecer interiores e realidades outras: “Mas é a observação atenta de 

pequenos cacos, fiapos, pequenas lascas e pequenos restos que torna possível 

reconstituir, nos milênios, a história das Civilizações.”31 

Esta história realizada a partir da cultura material, decifrada pelos artistas 

contemporâneos, tal como relatou Hal Foster em “artista como etnógrafo”32, traz a 

dimensão da utopia, da pluralidade, das múltiplas relações e das permanências 

entre os tempos – cabe ao espectador tirar suas próprias conclusões a partir de um 

diverso e heterogêneo material coletado.  

Paulo Nazareth por sua vez, faz de suas caminhadas documentadas em 

blogs, um modo de buscar sua própria identidade por via também da negação. Parte 

do princípio do que não é em sua “totalidade”, mas que igualmente é: negro, índio, 

italiano. As fronteiras (subjetivas e geográficas) são revistas e ele, nascido em 
																																																													
30	Informações	disponíveis	em:	http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa707/rugendas.		
31	Trecho	do	texto	Porque	o	Nordeste?	de	Lina	Bo	Bardi,	presente	na	exposição	de	Ícaro	Lira,	Arquivo	e	Ficção.	
Disponível	em:	http://icarolira.com.	
32	FOSTER,	Hall.	O	artista	como	etnógrafo.	In:	O	retorno	do	real.	São	Paulo:	Cosac	&	Naify,	2014.	Pgs.	159-186.	



Governador Valadares, Minas Gerais, Brasil, talvez se torne mais latino-americano e 

cidadão do mundo ao final de suas viagens.  

De forma poética caminha pela América e leva no pé a terra recolhida no 

percurso pelas entranhas das rachaduras construídas na pele no movimentar-se. O 

artista conserva ali, na sola que o sustenta, a experiência com o solo. Através dos 

pés (semi) descalços aproxima-se de uma de suas questões mais caras: a 

territorialidade e as relações de poder e identidade que estão implícitas à mesma. E 

tal como a terra que preenche a rachadura e se renova no trânsito, algumas 

possibilidades de respostas o preenchem.  

No movimentar-se reside sua experiência com o outro. Em 2011, no projeto 

“Notícias de América”33, durante um ano, um mês e uma semana realizou um trajeto 

que, utilizando-se por vezes de caronas, do transporte coletivo e no mais das vezes 

do caminhar, passou por diversos países da América Latina até chegar aos Estados 

“Desunidos” da América. Nessa longa andança criou situações semelhantes em 

diferentes espaços, numa atitude de artista como propositor de encontros e 

consequentemente de reflexões, ou de alguém que busca ocupar estas lacunas 

oriundas do “não-ser”, e das indefinições que contextos híbridos propõem. O uso de 

placas sinalizando-o como objeto à venda, objeto exótico para ser fotografado é um 

recurso de comunicação constante em suas ações. Em seus diversos cartazes, 

como naquele com os dizeres “my image of exotic man for sale”, a multiplicidade da 

significação da linguagem e dos símbolos sociais associados às palavras, é posta 

em xeque em sua obra. 

Paulo aponta para as oposições ou similaridades, sinalizando o deslocamento 

e a percepção do outro, aguçando a curiosidade e, ao mesmo tempo, questionando 

os rótulos que tantas vezes demarcam a identidade dos que passam, dos 

estrangeiros e dos viajantes.  

Em outro trabalho denominado projeto: coleção de barcos que migram para o 

norte o artista apresenta diversas imagens de barcos com imigrantes em suas 

precárias travessias. Cena, infelizmente comum, presente na fuga de um contexto 

pelos mais distintos motivos, já traz na indecência de suas embarcações uma 

possível marca da situação de chegada (quando bem sucedida) e permanência de 

																																																													
33	Disponível	em	http://latinamericanotice.blogspot.com.br/.	



seus ocupantes, em um determinado local. O artista usa de seus decretos ficcionais 

e afirma: 
O projeto considera que os barcos e as balsas são objetos de arte, 
patrimônios da humanidade e não poderão ser destruídos, estes 
objetos devem ser conservados em Museus de Arte 
Contemporânea e aqueles que os destruírem serão considerados 
vândalos e estarão sujeitos às leis internacionais. Fazem parte desta 
coleção todos os barcos clandestinos, inclusive os destruídos e os que 
estão para ser construídos. (grifo nosso)34 

 

 Paulo Nazareth durante o seu projeto de travessia na América, desejou pegar 

um barco em direção à Cuba saindo do México. Queria ele antes de pisar em solo 

estadunidense, coletar pedaços mínimos de terras que até então só eram 

cambiadas de forma limitada entre estes dois países. Em sua empreitada frustrada 

vivenciou a impossibilidade desta travessia às avessas (que posteriormente foi por 

ele realizada por outros meios), uma vez que para todo estrangeiro, há a 

necessidade de vistos para entrada e carimbos na hora da saída entre países sem 

acordo de livre passagem.  

Paulo acompanhou a frustração de tantos que, na zona de fronteira limitam-

se às linhas nada imaginárias, guardando o sonho na impossibilidade da travessia. 

O artista, já de posse de vistos e autorizações, se propôs a ser ponte entre um lado 

e outro - indo da periferia ao “primeiro-mundo”-, atuando como pombo correio entre 

o sonho e a realidade. Os barcos presentes em sua aspirante coleção (inexistente) 

são representativos de um cenário de extremo desejo e desespero que, por vezes, 

configura a situação inicial do “tornar-se” estrangeiro. Assim, parece exaltar o 

desejo, não como forma de afronta às interdições, mas como força de seguir 

adiante.  

Jonathas de Andrade também fala deste outro próximo em seu Museu do 

Homem do Nordeste. Na instalação denominada Zumbi encarnado, é um senegalês 

de nome Abdul que empresta seu rosto e corpo para dar forma a um personagem 

símbolo da consciência negra no Brasil. As fotografias foram feitas na Serra da 

Barriga, terra natal de Zumbi, e impressas em serigrafia sob madeira de coco. No 

caso, um estrangeiro incorpora um mito de resistência da nação, abrindo um olhar 

irônico para a formação da população brasileira.  

																																																													
34	Disponível	em	http://artecontemporanealtda.blogspot.com.br	



 Os três artistas, portanto, operam com um estado de perplexidade e 

reconhecimento. Por um lado desafiam a aparente estabilidade que categorias 

geopolíticas apresentam e, por outro, trazem a difícil tarefa da afirmação da 

permanência e enraizamento a uma origem estagnada. Assim, a crise das 

identidades na contemporaneidade35, em um mundo que se pretende global, é posta 

em destaque. 

 

3_ um museu da humanidade e de si 
  

Na prática dos três artistas aqui abordados há um trabalho de coleta, 

deslocamento, relação com o outro e ressignificação desta coleta, por vezes, 

imaterial. Interessa-nos uma reflexão sobre o que é feito com este material coletado, 

que ações configuram o artista coletor e se esta prática existe em um momento 

distanciado do cotidiano ou se insere naturalmente nele.  

Segundo Paulo Nazareth há uma impossibilidade de realizar o trabalho 

artístico como instantes de suspensão. Segundo ele, durante as suas viagens, se 

apresentava como artista explicando que aquele encontro ou ação proposta era uma 

obra de arte. Porém, em algumas situações, embora o interlocutor compreendesse 

que havia nesta informação algum repertório de gestos e ações específicos, havia 

uma dificuldade em dissociá-los e em não naturalizar o contato com o artista. Ele 

relata:  

 
Fui pescador por 9 dias (no México), recebo pelo serviço e me faço 
assim, ao mesmo tempo em que continuo sendo artista. Tenho minha 
máquina, mas em alguns momentos eu tenho que esquecer essa 
função de artista e emergir na função de pescador. Esqueço-me do 
meu papel de artista e tenho que pescar. E para o outro também tem 
esses dois lados. Em alguns momentos, eles falavam: “olha, tira essa 
foto aqui, faz essa imagem incrível” e em outros momentos: “venha me 
ajudar aqui com o peixe e tal. Onde está a máquina, você está 
perdendo tempo! Ah, você tem que aprender a pescar! Puxa a rede, 
tem que cortar! Ah, você esqueceu a sua máquina!” As duas coisas ao 
mesmo tempo, eu não me esqueço disso. E muitas vezes eu entro 
tanto na coisa que não registro.36 

 
Acrescenta-se a este relato a compreensão de que alguns artistas operam na 

base da “felicidade do encontro”, tal como a relatada acima. Quando assume a 

																																																													
35	HALL,	Stuart.	A	identidade	cultural	na	pós	modernidade.	São	Paulo:	DPA	Editora,	2006.	
36	NAZARETH,	Paulo.	Tudo	o	que	faço	é	arte.	In:	Revista	Elástica	nº	2,	ed:Multifoco,	2012.	doc.	não	paginado.	



serendipidade como condição para o trabalho, em que momento o artista deixa de 

ser artista?  

Na prática etnográfica, há comumente uma preocupação em efetivar um 

distanciamento que distinguiria o pesquisador dos nativos com os quais trabalha. 

Este posicionamento, que talvez não se enquadre para o artista, vem revestido de 

uma preocupação com a explicação, aos outros, sobre a sua presença naquele 

determinado lugar. Em adição, há a presença de um informante que acalma, 

negocia e dá credibilidade ao etnógrafo frente aos demais e uma busca por 

significados e categorias nativas. É aceito, porém, que o campo tem caminhos 

imprevisíveis e que não se chega a ele para coletar materiais na expectativa de uma 

resposta já esperada. Em direção a se garantir um posicionamento científico, franco 

e imparcial próprio do trabalho do etnógrafo, segundo Malinowsky “se um indivíduo 

inicia uma expedição com a determinação de provar certas hipóteses, se não é 

capaz de mudar constantemente seus pontos de vista e de rejeitá-los sem 

relutância, sob a pressão da evidência, é desnecessário dizer que seu trabalho será 

inútil.”37 

Neste sentido, há uma coincidência e semelhança na forma de atuar com 

proximidade e interesse no outro, suas imagens, símbolos e objetos, mas também 

uma distinção na maneira de se questionar e se apresentar ao outro. Para o 

etnógrafo perguntas como o que, por que, quem, onde, se tornam relevantes. Do 

mesmo modo, a busca por esclarecer os processos, o tempo de permanência, o 

distanciamento e as etapas de conquistas de acesso à determinados espaços e 

vivências com os nativos reforça a pesquisa etnográfica enquanto pesquisa 

científica. O que não é, efetivamente, o interesse do artista, que por vezes pode se 

utilizar de uma narrativa ficcional para dar novos sentidos ao processo de coleta no 

campo.38 Em adição, em suas propostas de encontro podem estar previstas, por 

exemplo, caminhadas silenciosas, sem uma preocupação em ter a sua situação (de 

artista) revelada por completo. Há ainda, a percepção do eu do artista no lugar do 

outro, visto como semelhante, muitas vezes de modo intencional, não havendo, 

																																																													
37	 MALINOWSKI,	 Bronislaw.	 Objetivo,	 método	 e	 alcance	 desta	 pesquisa.	 In:	 GUIMARÃES,	 A.	 Z.	 (org.).	
Desvendando	as	máscaras	sociais.	3ª	ed.	Rio	de	Janeiro:	Livraria	Francisco	Alves	Editora,1990.p.	45.		
38	Em	seu	trabalho	resenceamento	moral,	Jonathas	de	Andrade	se	apresenta	como	um	funcionário	do	censo	às	
pessoas	 que	 solicita	 que	 respondam	 um	 questionário.	 Paulo	 Nazareth,	 por	 exemplo,	 afirma	 que	 durante	 a	
viagem	não	lavou	o	pé	a	fim	de	carregar	a	terra	de	um	lugar	a	outro.	Tal	fato	só	nos	interessa	do	ponto	de	vista	
poético	e,	embora	venha	carregado	de	um	suposto	compromisso,	ter	ou	não	o	realizado	na	íntegra	não	altera	o	
sentido	que	pretende	construir	com	esta	narrativa.	



portanto, uma necessidade estrita de definições de limites dos papéis “dados”. O 

que o artista espera deste campo não é um discurso científico, totalizante e fechado 

e sim, por vezes, justamente o inusitado.  

Por outro lado, quando o artista coleta estes objetos (objetos de pesquisa) ele 

se propõe, de certa forma, a reorganizá-los. Este material corresponde a uma ampla 

gama de possibilidades de coleta a partir da vivência num local, e “tem momentos 

que são da vida mesmo, e como eu vou registrar isso? É contando causos. No final, 

o objeto de arte se volta mais para relatos, para as testemunhas. Não é para uma 

imagem ou para um vídeo ou fotografias. É a vida mesmo.”39 

Hélio Nunes40, após observar o trabalho de Paulo Nazareth, percebe uma 

inversão a partir da qual a arte é tornada algo cotidiano e não elementos do 

cotidiano são reelaborados e tornados arte, tal como realizado por tantos outros 

artistas contemporâneos. Não à toa, Paulo Nazareth afirma que durante estas 

caminhadas “(A oralidade) é uma maneira de pôr o objeto de arte no mundo. O 

resultado dessa arte é a oralidade, podemos dizer que já é objeto de arte. (...) Neste 

momento, eu estou expondo, estou trazendo um objeto de arte através da 

oralidade.”41 

Sem ingenuidade, e até para reafirmar a arte como cotidiano42, ele cria seus 

decretos e autentica a marca Paulo Nazareth Arte Limitada, carregada do duplo 

sentido que a palavra traz, como é recorrente em seus outros trabalhos. Este artista, 

mas não apenas, está em diálogo com os modos tradicionais de se institucionalizar 

um objeto enquanto artístico, subvertendo, se apropriando e operando com as 

diversas instâncias do mundo da arte - envolvendo desde a maneira de autenticar 

um trabalho, a forma de expor e até venda da obra.  

Jonathas de Andrade, Ícaro Lira e Paulo Nazareth são exemplos de prática de 

deslocamentos que, diferentemente do que se viu na década de 1960, não 

apresentam a negação da instituição de arte. Naquele momento, a busca por outros 

espaços de atuação surge como forma de diálogo com um lugar “real” - diferente do 

espaço neutralizado da galeria, do cubo branco. Foi necessário sair do museu para 

vivenciar outras formas de fazer arte. Cinquenta anos depois, os artistas 

apresentados, ao contrário, se apropriam tanto do deslocamento e da postura de se 
																																																													
39	NAZARETH,	Paulo.	Op	cit,	não	paginado.	
40	NUNES,	Helio.	In:	Paulo	Nazareth	–	Arte	Contemporânea	Ltda.	Rio	de	Janeiro:	Cobogó,	2012.	Não	paginado.	
41	NAZARETH	op.	cit.	doc.	não	paginado	
42	No	trabalho	aqui	é	arte	esta	atitude	torna-se	evidente.		



fazer uma arte atrelada ao lugar, como também se apropriam desta linguagem 

institucionalizada onde trabalham-se acervos, fichas catalográficas, modos de expor, 

decretos, entre outros.  

No trabalho de Ícaro Lira e Jonathas de Andrade, esta apropriação torna-se 

visível e no de Paulo Nazareth é conceitualmente mais presente. O posicionamento 

dos três aproxima-se das inquietações de Alfred Gell ao observar uma rede de caça 

Zande (África) como um objeto de arte contemporânea43. Questiona-se sobre as 

diversas formas de atestar que um objeto é obra de arte: pela definição estética, 

pela sua historicidade - inserido num contexto histórico - ou embebido num cenário 

institucional. Gell considera que a definição estética é insuficiente e que talvez 

considerar um misto de teoria institucional e interpretativa (a partir de parâmetros 

históricos) fosse um caminho.  Por fim, traz como exemplo as armadilhas, a partir 

das quais se sabe sobre seu construtor, o caçador, e sobre a presa e, 

consequentemente, os insere um contexto maior, uma vez que, em seu fazer e uso, 

trazem alguma ligação com um determinado contexto - sagrado, ou não. Gell crê 

que “essa evocação de intencionalidades complexas é, na realidade, o que serve 

para definir as obras de arte.”44 Deste modo, nesta presença de evocação, diversos 

objetos que se relacionem, que contêm, dêem conta de um contexto e possuam uma 

intenção neste relato, podem ser considerados obra de arte desde que 

institucionalizados.  

Os três artistas aqui discutidos, a partir de suas coletas e formas de 

apresentá-las aproximam-se da percepção de Alfred Gell. Jonathas de Andrade e 

Ícaro Lira, com suas camisetas sujas de suor, cimento ou tinta, fragmentos de 

textos, fotografias e pequenas caixas de madeira encontradas, tal como Nazareth, 

assumem a necessidade de uma institucionalização. 

Jonathas de Andrade, declaradamente inspirado no Museu do Homem do 

Nordeste fundado por Gilberto Freyre, organiza o seu próprio Museu homônimo. 

Quem seria este homem do nordeste? Ao caráter universalizante do pensamento de 

Gilberto Freyre se contrapõem as contradições e desvelamentos deste museu 

ficcional de Jonathas de Andrade. Partindo do presente, e das relações residuais 
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UFRJ,	ano	8,	n.	8,	p.	174-191,	2001.	
44	Ibidem,	185.	



que o passado construiu, elabora-se um espaço de relações de múltiplas 

temporalidades. 

O Museu do Homem do Nordete de Freyre apoiou-se, em alguma medida, no 

Museu do Homem de Paris que, em teoria, propunha ser um instrumento de luta 

contra o fascismo e o racismo e no qual se previa um acesso “a todos os 

trabalhadores- intelectuais e manuais-, em horários em que estes estivessem 

disponíveis, ou seja, após o jantar”45. No outro Museu de Jonathas, ao expor um 

homem do nordeste que foge de uma imagem idealizada, os trabalhadores 

aparecem ali a partir de objetos e imagens apresentados como objetos artísticos, 

que os evocam de forma complexa. Há, neste museu fictício uma proximidade com 

aspectos fundantes dos museus etnográficos: “preocupados em expressar a “fala do 

outro”46 e que operam com a “perspectiva de construção de alteridades, num jogo no 

qual alteridades e subjetividades se constroem mutuamente (...) nestes museus a 

“fala do outro” adquire materialidade, corporeirade (...)”47.  

Há nos museus etnográficos um dilema que os colocam entre a “pesquisa 

reflexiva e o ativismo político”48 já que “se articulam a pressupostos éticos e políticos 

fundantes do campo da Antropologia” tendo como papel fundante a “defesa do ideal 

de diversidade cultural e de igualdade entre os homens.”49 Quando o artista se 

apropria deste nome e cria seu museu homônimo e ficcional, ele de alguma forma 

traz também uma revisão destes museus fundados por uma etnografia no início do 

século XX na França, e aponta uma divergência ao questionar essa desejada, 

porém não vivenciada, igualdade entre os homens. 

Ao contrário ainda deste posicionamento interessado numa “cultura distante”, 

Jonathas observa a sua própria cultura, ele também homem do nordeste. E observa 

o acervo deste museu já existente e que hoje pertence a Fundação Joaquim 

Nabuco, realizando uma releitura do acervo e reconstruindo novas abordagens 

sobre antigos temas como, por exemplo, as formas precárias e opressoras de 

trabalho, que ao mesmo tempo se mostram como identitárias de uma população. 

Cria, para tal, novas imagens, fotografias, serigrafias sobre a madeira além de, 

																																																													
45	ABREU,	Regina.		O	diálogo	entre	intelectuais	franceses	e	brasileiros	e	a	fundação	de	museus	etnográficos	no	
Brasil:	a	“Antropologia	da	Ação”	em	Darcy	Ribeiro	e	em	Paul	Rivet.	 INTERSEÇÕES,	Rio	de	Janeiro,	v.	10,	nº	2,	
2008	p.	328.	
46	Ibidem,	p.	318.	
47	Ibidem,	p.	318.	
48	Ibidem,	p.	319.	
49	Ibidem,	pg.	319.	



produzir notícias de jornal em suas próprias ações, reafirmando também a arte como 

algo do cotidiano.  

Já Ícaro Lira trabalha sobretudo a partir do próprio objeto coletado, a partir do 

qual vai montar seu “Museu do estrangeiro”, reelaborando o espaço aparentemente 

neutro da galeria. Há quase uma “pureza” no material apresentado, uma “origem 

conservada”. Ele organiza este material buscando novos sentidos que não o 

científico, embora visualmente, pelo isolamento dos elementos e espaços vazios, 

haja alguma semelhança. A partir do momento que passamos a ver o significado, o 

contexto de origem de cada peça exposta, indo de uma pedra a uma notícia de 

jornal, passando por reproduções de obras, há uma fuga de uma contextualização 

mais específica que se direciona a uma contextualização mais geral, e que remete a 

um significado comum que une os elementos diversos da obra, e os aproxima de 

uma postura humanista e universalizante entre o eu e do outro. 

Por fim, no Projeto: coleções de barcos que migram para o norte 

anteriormente apresentado, Paulo Nazareth informa que estes barcos são 

considerados objetos de arte e patrimônio da humanidade e que devem figurar em 

museus de arte contemporânea. Ele realiza, neste gesto, um trabalho semelhante ao 

de Alfred Gell que busca, em seu texto, ampliar a categoria de objetos de arte 

contemplando nela a inclusão das armadilhas para captura de animais. Não seria a 

idealização do “primeiro mundo” somada a esses barcos precários um conjunto 

armadilhado para o cidadão contemporâneo? 

Cada um, a sua maneira, se aproxima de algum legado etnográfico. Há, 

portanto, uma “etnografização” da arte quando aspectos deste método e 

posicionamento surgem de modo a fazer com que objetos do cotidiano sejam 

transformados em arte50 e quando há uma inserção da arte como algo cotidiano.  

 

 

 

 

 

 
																																																													
50	 Embora	 a	 apropriação	 de	 objetos	 do	 cotidiano	 não	 seja	 nenhuma	 novidade,	 surgindo	 nas	 colagens	 dos	
cubistas	 e	 de	 forma	 mais	 redical	 nos	 ready-mades	 de	 Duchamp,	 o	 aspecto	 desta	 apropriação,	 neste	 texto	
explorado	refere-se	à	possibilidade	de	evocarem	intencionalidades	complexas,	de	trazerem	um	contexto	para	
discussão.	
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