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 Inicio este ensaio ressaltando que, nele, corro o risco de estar cometendo 

equívocos (VIVEIROS DE CASTRO, 2004) pois buscarei aproximar sistemas 

ontológicos distintos a fim de propor uma nova forma de analisar parte da arte 

contemporânea. Em outras palavras, tentarei fazer dialogar conceitos e noções de um 

determinado contexto, com outro. Terei como referências principais a teoria 

antropológica da arte, desenvolvida por Alfred Gell em “Art and Agency”, algumas 

noções presentes em “O gênero da dádiva”, de Marilyn Strathern, e os trabalhos 

elaborados por Eduardo Viveiros de Castro sobre o perspectivismo ameríndio, com os 

quais tentarei aproximar às propostas acerca da arte contemporânea de Arthur Danto e 

Thierry De Duve.  

 

DANTO, DE DUVE E A ARTE CONTEMPORÂNEA 

 

  Danto escreveu, em 2000, um artigo chamado “Marcel Duchamp e o fim do 

gosto: uma defesa da arte contemporânea”, no qual dialoga com Jean Clair, “crítico 

feroz da arte contemporânea” (DANTO, 2008, p. 15), e desenvolve sua tese de que 

Duchamp foi o responsável pela possibilidade de uso de “materiais abjetos” (DANTO, 

2008, p. 21) na arte. Segundo o autor,  isto acarretou uma mudança radical na crítica da 

arte, saindo da matriz do gosto e do prazer e passando à questão do conceito e do 

sentido das obras de arte. Danto, neste artigo, ressalta que a antiga forma de se 

produzir e criticar arte ainda ecoava a proposta de Kant, a qual mesclava juízo estético 

com juízo moral, pois postulava o que as pessoas deveriam gostar a fim de se obter 

prazer estético (“prazer retiniano” conforme Duchamp). Semelhante à Kant, Hegel 

colocava que arte iria “disseminar suas formas aprazíveis em todas as coisas” e que ela, 

tal como a religião e a filosofia, é um “modo de trazer a mente e expressar o Divino” 

(DANTO, 2008, p. 18). Desejo mostrar, ainda que de maneira extremamente rápida, 

como certa idéia arte, por muito tempo, foi constituída por questões tais como Prazer, 

Gosto, Belo e o Transcendental, e ecoava filósofos como os citados acima. A crítica de 

arte, por muitos anos, esteve inserida em uma matriz idealista que mesclava juízos 
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morais com juízos estéticos e que “clamava por uma universalidade de assentimento 

que transforma a qualidade na arte em fato aparentemente objetivo” (DE DUVE, 1998, 

p. 137), tendo Clement Greemberg, por exemplo, como um dos representantes 

modernos desse viés conceitual e crítico. 

 Mudanças, entretanto, estavam prestes a surgir. Quase concomitantemente com 

outras revoluções e mudanças drásticas no cenário sócio-político do mundo, o mundo 

da arte também seria transformado radicalmente. Será Duchamp, segundo Jean Clair, 

que profanará e modificará o mundo da arte. Tal como coloca Danto,  

 
O uso artístico de materiais não convencionais (non-standard materials) 
certamente remonta aos ready-mades de 1915-1917 de Duchamp, e 
embora eu suponha isso como parte da revolução que ele levou a efeito, 
a distinção entre materiais convencionais e não-convencionais 
desapareceu do pensamento crítico atual. Do mesmo modo que o 
conceito de gosto desapareceu da avaliação crítica de obras de arte. 
Essas duas conquistas (ou desastres segundo Jean Clair) estão 
interligadas. Duchamp, sozinho, demonstrou que é inteiramente possível 
algo ser arte sem ter qualquer relação com o gosto, bom ou ruim. Assim 
ele pôs um fim naquele período do pensamento e da prática estéticos 
comprometidos, para usar um dos títulos de David Hume, com o “Padrão 
do Gosto” (The Standard of Taste). Isso não significa que a era do gosto 
(goût) tenha sido sucedida pela era do mau gosto (degoût). Significa 
antes que a era do gosto tem sido sucedida pela era do sentido, e a 
questão central não é se algo é de bom ou mau gosto, mas sim o que 
significa.  (DANTO, 2008, p. 21) 

 
 É essencial perceber que há uma mudança radical da era do gosto para a era do 

sentido, decorrente da dissociação da estética e da arte, e que a partir de Duchamp, 

segundo Danto, é aberta a possibilidade de qualquer objeto poder ser arte. Thierry de 

Duve, ainda que discordando sobre ser Duchamp o pioneiro dessa nova era, coloca que 

“fazer arte com tudo e com qualquer coisa é hoje tecnicamente possível e 

institucionalmente legítimo. [...] Decerto, nem tudo é arte. A priori, porém, qualquer coisa 

pode sê-lo.” (DE DUVE, 1998, p. 183). É importante ressaltar que, dentre diversas 

outras questões, com o advento dessa “nova era” da arte foi expandida a participação 

do espectador pois será ele um dos responsáveis por dar sentido à obra. Tamanha 

importância pode ser ilustrada pela frase de Duchamp de que “são os espectadores que 

fazem os quadros” (MARCADET, 2008, p. 248). 

 Uma das operações efetuadas por Duchamp foi a de deslocar objetos de seu 

lugares de “origem” para dentro de um museu, a fim de jogar luz sobre o aspecto 

institucional da definição de arte. Ocorre que, muitas vezes, a arte não está no museu e, 

nestes casos, a “responsabilidade” do espectador cresce ainda mais. Vou me ater, 



portanto, a questão do espectador “comum” que, deparando-se com um objeto, precisa 

dar sentido àquilo, muitas vezes, sem a certificação institucional de que aquilo é arte. 

Trarei dois exemplos para ilustrar a que me refiro. 

 

ISSO É ARTE? 

  O primeiro ocorreu no Rio de Janeiro. Na manhã do dia 11/05/2014, 15 corações 

de bovinos “apareceram” pendurados em árvores no Aterro do Flamengo. Logicamente, 

a primeira pergunta que os passantes dessa região se fizeram foi: o que é isso? Apesar 

de todos, ou quase todos, saberem que se tratava de corações de animais, a pergunta 

se referia, de fato, ao que significava aquilo.  "Protesto? Arte? Oferenda religiosa? O 

que são esses corações que amanheceram pendurados ao lado das quadras de tênis e 

da passarela da altura da Paissandu?", questionou Aquino em grupo no Facebook.” 

(Em: http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2015/05/11/no-rio-coracoes-

sao-pendurados-em-arvore-do-aterro-do-flamengo.htm). Sem dúvida, as três hipóteses 

levantadas por Aquino são pertinentes e assim poderiam ser vistos aqueles “objetos”. 

Para a Comlurb não importava, aquilo tinha de ser retirado dali: "coração de animal 

apodrece, cria chorume e atrai vetores", disseram. O vídeo feito por Aquino 

(https://www.youtube.com/watch?v=epDIq92bqyg), em dois dias, teve quase 15 mil 

acessos, o que, parece-me, revela a ânsia de revelar um mistério, de buscar 

tranquilizar-se e encaixar determinado objeto em determinado campo conceitual, que 

existe no público ao ser confrontado com objetos estranhos. No dia seguinte a aparição, 

O Globo publica: “Não era protesto, muito menos magia negra. Os 15 corações de bois 

pendurados em uma árvore no Aterro do Flamengo neste fim de semana foram um 

trabalho artístico criado por três alunas de graduação em artes visuais.”. Resolvido o 

mistério: era arte. 

 O segundo caso foi relatado por Horácio Zaballa, em recente conferência, na 

Jornada de Estudos Conceitualismos Latinoamericanos, no MAC-USP. O artista contou 

que a obra “In advance of a broken arm”, de Duchamp, que consiste em uma pá para 

neve, foi alvo de um equívoco por parte da imigração francesa. A obra, ao ser 

transportada dos EUA para a França, teria de pagar imposto caso fosse um artefato 

utilitário, o que é isento à obras de arte. Tal imbróglio foi resolvido com a intervenção de 

donos de museus que confirmavam que aquilo era arte.  

 Busco, com estes exemplos, propor que estas obras, nestes casos, estão sendo 

alvos de equívocos (VIVEIROS DE CASTRO, 2004) e reafirmo que aqui, estou 

aproximando dois campos distintos, o da Antropologia e o da Arte, a fim de perceber e 



causar um diálogo.  

 Tal como coloca o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, a comunicação por 

equívoco ocorre quando dois coletivos aproximam seus sistemas ontológicos distintos e 

utilizam termos que, aparentemente, significam a mesma coisa, dando uma sensação 

de entendimento mútuo aos envolvidos. Ocorre, porém, que os termos, eventualmente, 

são “equivocal-homonyms” (VIVEIROS DE CASTRO, 2004), ou seja, não significam o 

mesmo devido às diferenças ontológicas e referenciais entre os mundos de ambos os 

interlocutores. Em outras palavras, “um equívoco é o erro que consiste em chamar pelo 

mesmo nome coisas diferentes” (VIVEIROS DE CASTRO, 2014, p.160). Coloco, ainda, 

que, é possível, que os objetos sequer sejam a mesma coisa pois, tal como mostra 

Viveiros de Castro (1996) sobre o mundo ameríndio, o sangue, quando visto por nós, é 

sangue, mas o mesmo “sangue”, quando visto por uma onça, é cerveja. Desta forma, a 

'essência' é definida pela posição que ocupa em uma relação, o que, especulo, pode ser 

uma chave interpretativa para parte da produção da arte contemporânea.  

 

AMAZÔNIA 

 Acho importante, antes, trazer um breve resumo do que é o perspectivismo 

ameríndio. Segundo Eduardo Viveiros de Castro,  

 
Trata-se da noção de que o mundo é povoado de um número 
indefinidamente grande (de direito, indeterminado) de espécies de seres 
dotadas de consciência e cultura. Isso está associado à idéia de que a 
forma manifesta de cada espécie é um envoltório (uma ‘roupa’) a 
esconder uma forma interna humana, normalmente visível apenas aos 
olhos da própria espécie ou de certos seres transespecíficos, como os 
xamãs. Essa forma interna é o espírito do animal: uma intencionalidade 
ou subjetividade formalmente idêntica à consciência humana, 
materializável, digamos assim, em um esquema corporal humano oculto 
sob a máscara animal. (VIVEIROS DE CASTRO, 2007, p. 8) 

 
 Essencial perceber que, nesse universo cosmológico, não há um só mundo. 

Enquanto para nós, existem diversas representações (culturas) de um só universo 

(Natureza), para eles, existe um só modo de representar, comum a todos, os diversos 

mundos. Tal como explica Viveiros de Castro,  

 
O relativismo cultural moderno, ao supor a equivalência entre uma 
multiplicidade de representações sobre o mundo, pressupõe um mesmo 
mundo subjacente a esta multiplicidade: uma natureza ‘sob’ várias 
culturas. Mas basta considerar o que dizem as etnografias para perceber 
que é o exato inverso que se passa no caso ameríndio: todos os seres 
vêem ou ‘representam’ o mundo da mesma maneira — o que muda é o 



mundo que eles vêem. […] “O ser humano se vê a si mesmo como tal; a 
lua, a serpente, o jaguar e a mãe da varíola o vêem, contudo, como um 
tapir ou um pecari, que eles matam”, anota Baer (1994: 224) sobre os 
Matsiguenga. Só poderia ser assim, pois, sendo gente em seu próprio 
departamento, seres não-humanos como a lua, a serpente ou o jaguar 
vêem as coisas como ‘a gente’ vê. Mas as coisas que eles vêem são 
outras: o que para nós é sangue, para o jaguar é cauim; o que para as 
almas dos mortos é um cadáver podre, para nós é mandioca 
fermentando; o que vemos como um barreiro lamacento, para as antas é 
uma grande casa cerimonial... […] O perspectivismo não é um 
relativismo, mas um multinaturalismo. O relativismo cultural, um 
‘multiculturalismo’, supõe uma diversidade de representações subjetivas 
e parciais, incidentes sobre uma natureza externa, una e total, indiferente 
à representação; os ameríndios propõem o oposto: uma unidade 
representativa aplicada indiferentemente sobre uma diversidade real. 
Uma só ‘cultura’, múltiplas ‘naturezas’; epistemologia constante, 
ontologia variável — o perspectivismo é um multinaturalismo, pois uma 
perspectiva não é uma representação. (VIVEIROS DE CASTRO, 2007, 
p. 11) 

 

 Quero, com isso, propor que as coisas, tal como o coração de boi ou a pá, 

possam ser enxergadas como coisas distintas quando vistos por uma ou outra 

subjetividade. A 'natureza' daquele objeto está sendo alterada pela perspectiva. Ao 

invés da idéia comum de que existem diferentes nomes para a mesma coisa, aqui 

devemos pensar que a coisa, em si, é que muda. Assim, o coração de boi não pode ser 

um objeto religioso e artístico ao mesmo tempo, pois isso suporia um relativismo 

cultural. Enquanto o coração de boi, por exemplo, é visto como um signo religioso, ele 

está inserido em regime ontológico que o define enquanto tal. Ele não é objeto religioso 

e objeto de arte, ao mesmo tempo. Como dito antes, a 'essência' do objeto só surge a 

partir da relação e não antes dela. Não há essência que defina A enquanto A, sendo 

esta definição fruto da posição que ocupa em determinada relação. Não há, portanto, 

Ontologia mas, sim, ontologiaS.  

 

CONFLITOS ONTOLÓGICOS 

 Mauro Almeida define ontologia da seguinte forma: 
 

ontologias são o acervo de pressupostos sobre o que existe. Encontros 
com o que existe pertencem ao âmbito pragmático. Ontologias e 
encontros pragmáticos não são, contudo, separáveis. Pode-se ver isso já 
a partir da seguinte consideração: pressupostos ontológicos dão sentido, 
ou permitem interpretar, encontros pragmáticos, mas vão além de 
qualquer encontro particular, seja qual for seu número. (ALMEIDA, 2013, 
p.9)  

 

 Desta forma, se pensarmos o encontro das pessoas com os objetos artísticos 



enquanto encontro pragmáticos, podemos supor que o significado dado a estes objetos 

será baseado na ontologia a qual eles pertencem. Será, então, possível concebermos a 

diferença dos objetos enquanto um conflito ontológico? O equívoco presente nos casos 

acima não é fruto de um conflito de ontologias?  Um coração de boi ou uma pá de neve, 

dependendo da subjetividade que os observa, irá ver coisas completamente distintas. 

Se o sujeito que observa o coração de boi for completamente alheio ao mundo da arte 

contemporânea (não compartilhar os pressupostos desse universo conceitual) mas 

profundamente inserido no mundo religioso, ele dificilmente irá perceber aquilo 

enquanto um objeto de arte. Da mesa forma, é provável que um estudioso da arte 

rapidamente identifique aquilo como arte. Minha proposição é que estes dois sujeitos, 

ainda que possam compartilhar diversos pressupostos, vivem em regimes ontológicos 

distintos e isso definirá o modo que eles perceberão o objeto. Assim, me parece, a 

confusão entre as “interpretações” do que eram aqueles objetos pode ser interpretada 

enquanto um conflito ontológico.  

 

MELANÉSIA 

 Trarei, nesse momento, as idéias proposta por Gell e Strathern, ambos autores 

que trabalharam sobre a mesma região etnográfica: a Melanésia. Essa região 

compartilha diversos pressupostos com a região amazônica, principalmente sobre o 

regime de personificação, fato que faz ambas serem chamadas de “Melazônia” por 

alguns antropólogos. Decorre daí, igualmente, o risco de uma analogia rasa entre estes 

mundos e nosso, da arte contemporânea. Tentarei, com estes autores, propor que o 

objeto de arte, em alguns casos da arte contemporânea, pode ser visto enquanto tal, 

apenas como fruto de uma relação e uma posicionalidade. Darei sequência, portanto, às 

idéias colocadas antes. 

 Alfred Gell, em seu livro “Art and Agency”, diz que “a natureza do objeto de arte é 

uma função da matriz sócio-relacional na qual ele está embutido. O objeto de arte não 

tem uma natureza “intrínseca”, independente do contexto relacional.” (GELL, 1998, p.7). 

Gell desvincula a apreciação estética como um elemento definidor do que seja obra de 

arte e passa a considerar objetos artísticos enquanto pessoas. Ele quer, com isso, 

elaborar uma teoria antropológica de arte que vise o sistema relacional em que esse 

objetos-pessoas se inserem e, a partir daí, como agem nesse contexto, não se atendo a 

avaliação classificatória das obras em si.  

 Acho possível estabelecermos uma conexão, ainda que parcial, dessa proposta 

com os casos relatados acima. Talvez possamos pensar que aqueles objetos, ao se 



inserirem em um contexto relacional particular, só poderão ser compreendidos dentro 

desse contexto. Assim, desvinculados da estética e da instituição museu, os objetos 

estão livres para serem pensados e significados, assim como para agirem na 

“vizinhança social”, de acordo com o que é possível naquele contexto. É perfeitamente 

compreensível, me parece, que só quem está inserido no campo de pressupostos do 

mundo da arte, irá entender aquilo enquanto uma obra de arte pois o modo que os 

agentes sociais irão responder àquilo é determinado pelo contexto. Não possuindo a 

estética nem a instituição um peso definidor do que seja arte, resta ao contexto 

relacional em que se insere um objeto-pessoa, definir. Gell afirma:  

 
A definição do objeto de arte que utilizo não é institucional, nem estética, 
nem semiótica; é uma definição teórica. O objeto de arte é o que quer 
que seja inserido no “nicho” destinado aos objetos de arte no sistema de 
termos de relações esboçado pela teoria […]. Nada pode ser decidido 
antecipadamente a respeito da natureza desse objeto, porque a teoria 
baseia-se na ideia de que a natureza dos objetos de arte é uma função 
da matriz de relações sociais na qual ela está inserida. Não tem uma 
natureza “intrínseca”, independente do contexto relacional. (GELL, 2009, 
p. 252)  

 

 Mais adiante no texto, ele define a teoria de arte antropológica como “as relações 

sociais na vizinhança de objetos que atuam como mediadores de agência social” (GELL, 

2009, p. 252). Com isto, ele busca dizer que não há necessidade de definir, a priori, um 

objeto como arte mas situá-lo em uma relação social e, a partir daí, ver qual posição 

esse objeto ocupa. “Assim, do ponto de vista da antropologia da arte, um ídolo num 

templo que se acredita ser o corpo da divindade e um médium que também forneça um 

corpo temporário à divindade são tratados teoricamente no mesmo nível, apesar do 

primeiro ser um artefato e o segundo, um ser humano.” (GELL, 2009, p. 252). Desta 

forma, não há critério, fora da teoria, para definir arte enquanto tal. Outra vez, acredito 

ser possível conectarmos com os exemplos mostrados no início do texto. Naqueles 

casos, assim como na teoria de Gell, não há uma definição anterior que defina os 

objetos enquanto arte e eles só podem ser pensados na relação em que se inserem e 

em como agem na vizinhança social. Assim, se no sujeito A, religioso, eles agem 

enquanto um índice sagrado, assim tem de ser vistos e compreendidos. Caso contrário, 

estaríamos projetando um conceito metafísico nosso, do “analista”, à relação e aos 

objetos analisados.  

 Acredito ser possível continuarmos as especulações, somando o trabalho de 

Strathern a este. Sobre o mundo melanésio, Strathern o apresenta como profundamente 



instável. Sobre os homens, por exemplo, é importante trazer a seguinte passagem: 

“homens não são, de nenhuma maneira, simples homens. Eles têm também uma 

identidade como seres andróginos, compostos de elementos masculinos e femininos; e 

eles são produzidos na forma masculina apenas enquanto produto extraído de uma 

forma oposta, feminina.” (STRATHERN, 2006, p. 318). Ela fala também, e este ponto é 

essencial, que “a pessoa […] é construída da perspectiva das relações que a 

constituem; ele as objetifica, sendo assim revelada por essas relações” (STRATHERN, 

2006, p. 400). Quero, com estas passagens, ilustrar o fato de que o problema de uma 

essência, não é comum aos povos da Melanésia. As coisas, naquele universo 

cosmológico, apenas se definem na relação, em oposição a uma outra coisa. São 

múltiplas, compostas por diversas partes, e não unas, mônadas. O problema, desta 

forma, é o de definir qual a posição que determinado objeto ou ser está ocupando no 

momento. Uma flauta, por exemplo, “que é seio e pênis, e continente tanto quanto 

emissor de fluidos, assume uma identidade pela forma como é manipulada”. 

(STRATHERN, 2006, p. 316).  Se compararmos a idéia de Gell, que considera objetos 

enquanto pessoas, com a de Strathern, de que pessoas são construídas e reveladas 

pelas relações, podemos abstrair que os objetos são, igualmente, constituídos e 

revelados pelas relações. A proposta deste ensaio, entretanto, é de tentar ver os casos 

mencionados de arte contemporânea, com esse olhar, correndo o risco de estar 

cometendo uma analogia rasa, pois, sei, os regimes de personificação entre os mundos 

são distintos.  

 Arrisco propor, desta forma, que vejamos esses nossos objetos (pá para neve e o 

coração de boi)  igualmente como múltiplos, com diversas possíveis identidades 

contidas em um só objeto. Nesse caso, eles só se configurariam como obra de arte em 

relação com o espectador que assim o enxerga. O “estatuto” obra de arte só seria 

ativado e revelado na relação com alguém. Haveria no objeto uma virtualidade e 

potencialidade de ser arte, ele pode vir a ser arte, mas isso irá depender da matriz 

sócio-relacional em que se insere. Em um mesmo objeto, portanto, existe tanto uma 

virtualidade utilitária de, por exemplo, limpar a neve ou bombear sangue, quanto uma 

virtualidade de ser obra de arte, mas ambas só se configurarão assim em relação e na 

vizinhança com demais objetos ou seres que assim o demandam ser e o ativam 

enquanto tal. A “parte-arte” viria a tona em um contexto e em uma matriz sócio-

relacional que propiciaria essa essência surgir, de modo que teríamos de falar que 

aquilo “está” arte e não é arte.   



 

VOLTANDO À ARTE CONTEMPORÂNEA 

 Concluo, arriscando aproximar estas propostas advindas da Melanésia com a 

definição de arte contemporânea proposta por De Duve. Tal como afirma o autor, é 

possível que a característica-base da arte contemporânea seja a possibilidade do objeto 

não ser definido enquanto arte.  

 
Quando […] admitimos não saber o que é a arte, porque qualquer coisa 
pode sê-lo e qualquer um pode julgá-la, compreendemos que o pacto 
reclamado por Fountain pode ter sido assinado, mas cabe a cada um 
ratificá-lo. É por isso que a única definição de arte contemporânea 
suscetível de mostrar que o futuro permanece totalmente aberto me 
parece ser esta: uma obra de arte só será contemporânea enquanto 
permanecer exposta ao risco de não ser percebida como arte. É essa a 
própria definição de obra de vanguarda – de Manet a Duchamp. (DE 
DUVE, 2010, p. 193) 

 

 Nesse sentido, proponho que esta definição de obra de vanguarda, a qual está 

profundamente influenciada pelo ready-made, é aquela que propicia um conflito 

ontológico. Um objeto será diverso e se revelará, a depender do ponto de vista de quem 

o vê, tal como coloquei acima. Respeitada a auto determinação ontológica dos povos, 

tal como coloca Viveiros de Castro, perceberemos que a arte, tal como imaginamos e 

concebemos, só existe para nós, enquanto um pequeno grupo que conhece e respeita 

as convenções do campo artístico.  

 

CONCLUSÃO  

 A proposta, portanto, foi a de utilizar conceitos e idéias que surgem das 

etnografias da Amazônia e Melanésia para olharmos de uma nova maneira para parte 

da arte contemporânea. Para isto, foi necessário, por exemplo, fugir da problemática da 

essencialização e nos aproximarmos da questão da relacionalidade e posicionalidade. 

Em outras palavras, não buscar responder o que é a arte, nem quando é arte 

(GOODMAN, 1995), mas “com quem é arte?”.  
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