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RESUMO: 
 
Neste artigo parto da metáfora da cartografia, proposta por Sueli Rolnik (2006), e do 
conceito de sobrejustaposição, cunhado por mim, para pensar a produção da arte e da 
crítica na contemporaneidade enquanto manifestações que se complementam criando redes 
profusas de sentidos e significados no que aqui eu chamarei de uma possível 
antropologia/etnografia da obra de arte. 
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ABSTRACT: 
 
In the present paper it is regarded the metaphor of cartography, proposed by Sueli Rolnik 
(2006), and the concept of over-juxtaposition proposed by myself, in order to reflect upon 
the production of art and criticism in contemporary events as that complement creating 
profuse networks of meanings in here I will call a possible anthropology / ethnography of 
the work of art. 
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Breve cartografia da arte na contemporaneidade 

A discussão que tomo inicialmente por base está arraigada à que medida o 

crítico de arte pode ser pensado como um cartógrafo/etnógrafo das obras de arte, 

frente à multiplicidade da produção contemporânea, refletindo assim acerca de sua 

atividade não exatamente de busca de significado, mas de interpretação, 

conceituação de juízos específicos e proposição de arranjos de sobrejustaposiçãoi 

ao tencionar relações possíveis que insurgem em tais meandros. 

Para tanto, é necessário pensarmos de antemão o que é específico da arte 

contemporânea hoje. Quais os sintomas que ocupam o lugar da arte atualmente, 

fazendo dela algo quase sem separação com a vida (em seu sentido cotidiano). Não 

é novidade que ela se mostra frente a um contexto plural, repleto de hibridismos, 



19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil
 

 

199 

desmaterializações e efemeridades, entre outros aspectos, ocasionando uma 

enorme evasão de discursos frente às obras. 

Diante de tais características, duas me parecem se sobressair às demais para 

pensarmos o lugar da crítica e de sua produção atualmente. Seriam elas: o processo 

de produção da obra desmistificando o produto final – a arte não carrega mais o tabu 

da própria arte enquanto exclusivamente o objeto produzido pelo artista, especialista 

nas artimanhas de sua produção e assim, (aí passamos para a segunda 

característica que cito aqui) possui uma autoria dispersa – a obra não adquire força 

sozinha no contexto contemporâneo, ou seja, precisa de um discurso instaurador 

para existir dentro do campo cultural que a nomeia enquanto arte e que dilui em 

alguma medida sua autoria, ao menos do ponto de vista de sua legitimação. 

Nesse contexto (e com tais condições) é que a crítica se insere enquanto um 

dos principais discursos instauradores dessas produções. Porém, longe de querer 

decifrar os códigos ou ainda buscar a verdade das e para as obras e assim sem 

mais a possibilidade de um único caminho, utiliza-se dos meios interpretativos da 

linguagem para alvitrar possibilidades, ou ainda, dar um juízo (não fechado), ou um 

tipo de visibilidade possível para as mesmas. A partir dessa perspectiva a crítica 

seria o campo que busca nas fundamentações teóricas e no profundo conhecimento 

dos sistemas político-social e da própria arte, embasamento para possibilitar alguns 

direcionamentos acerca das obras. 

Nesse sentido, a metáfora da cartografia, na acepção que nos propõe Sueli 

Rolnik (2006, p.23), me parece bastante adequada ao pensar a atividade do crítico 

hoje. A autora infere que “para os geógrafos, a cartografia – diferentemente do 

mapa: representação de um todo estático – é um desenho que acompanha e se faz 

ao mesmo tempo que os movimentos de transformação da paisagem”. 

Ou seja, se cada artista formula para si sua micro-política de produção e 

assim delineia uma paisagem em constante modificação e não estática - há que se 

criar diferentes micro-políticas também para a crítica com relação às produções e à 

própria paisagem artística atual. Dentro dessa perspectiva, pensamos a atividade da 

crítica enquanto uma formuladora de tais cartografias para objetos e contextos em 

constante devir. 
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Se a arte é tudo o que os homens legitimam enquanto arte em detrimento de 

determinadas cautelas e contextos culturais, então há que se perceber que a crise 

não pode estar na arte em si, que é por si própria uma invenção humana, mas sim 

nos discursos que se modificam muito pouco com relação a um tempo/espaço de 

liquidez de ideologias, conceitos e valores como o que vivemos atualmente 

(BAUMAN, 2005). 

O que presenciamos hoje é o momento dos discursos fugidios, das hipóteses 

fugazes, dos resultados provisórios e das metanarrativas impossíveis. A arte, nesse 

sentido, presentifica e reflete em si tudo isso, insurgindo em obras que questionam 

sua própria natureza enquanto arte, desestabilizando certezas e propondo novos 

modos de ver as obras e a própria crítica. 

Mapeamentos para pensar a produção crítica da arteii 

Em que medida a metáfora da cartografia pode me ajudar a pensar a 

atividade da crítica de arte hoje? Como o crítico se coloca frente à arte como um 

cartógrafo de processos, conceitos e imagens? Que sobrejustaposições e 

mapeamentos são possíveis a partir das e entre as obras? 

Considerando que o instrumental da linguagem é o principal material do 

crítico de arte ao inferir juízos e direcionamentos sobre as obras e assim pensar a 

produção crítica da arte na contemporaneidade, relembramos as inúmeras 

possibilidades estabelecidas entre discursos e visualidades de que nos fala 

Basbaum (2003). O autor propõe uma aliança fértil entre arte e pensamento, 

delineando entrelaçamentos e diálogos possíveis entre esses dois campos (o da 

produção de visualidades através das obras e de visibilidades através dos discursos 

sobre as obras), sem que haja irredutibilidade por parte de uma ou outra. 

Ou seja, 

é a fórmula Pensar com Arte que queremos buscar, como a mais precisa 
formulação das condições de possibilidade para a produção de enunciados 
e visibilidades que possuam a predisposição de uma real intervenção em 
um campo cultural, por articular multiplicidade, simultaneidade e 
internalidade (...) (BASBAUM, 2003, p. 173). 

Nesse sentido o autor considera que há inevitavelmente um tipo de produção 

inventiva, do ponto de vista da re-configuração de sentidos e significados ao 



19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil
 

 

201 

propormos cartografias possíveis e sobrejustaposições mediante às obras no labor 

do exercício crítico, considerando ainda que há características internas entre texto e 

imagem que são irredutíveis umas às outras, contudo oferecem modos de 

experiência diversos. Visualidades e discursos sobrepõem-se e justapõe-se 

constantemente alvitrando novas possibilidades. 

Tais cartografias podem ser revistas e refeitas constantemente, cabendo ao 

crítico um mapeamento inicial que se insere em seu campo de atuação, enquanto 

propositor que está de acordo com as teorias da arte e com seu sistema de 

produção e atuação. Porém, cabe ao público desdobrar tal visão, apropriando-se 

dos mapas para refazê-los, criando sobre eles inúmeras e infindas camadas de 

sentido e percepção que se sobrejustapõem num constante devir. 

Deleuze & Guattari (1995, p. 22) colocam que 

O mapa é aberto, é conectável em todas as suas dimensões, desmontável, 
reversível, suscetível de receber modificações constantemente. Ele pode 
ser rasgado, revertido, adaptar-se a montagens de qualquer natureza, ser 
preparado por um indivíduo, um grupo, uma formação social. Pode-se 
desenhá-lo numa parede, concebê-lo como obra de arte, construí-lo como 
uma ação política ou como uma meditação. (...) Um mapa é uma questão 
de performance; (...). 

Ao nos depararmos com um mapa, escolhemos por que caminhos 

percorreremos, que direções tomaremos, que tipo de signos apreenderemos na 

escolha de alguns direcionamentos. Um mapa não tem entrada ou saída, não tem 

início nem fim, nós é que optamos por onde entraremos e por onde sairemos dele, 

qual será o princípio de nossa inserção. Um mapa nada mais é que a 

sobrejustaposição de camadas, territórios, linhas imaginárias e indicativos de 

permanência ou passagem. 

Desse modo, o crítico faz recortes, seleções, questiona-se a si e às obras, 

problematiza-as de acordo com seu entendimento, articula linguagens (verbal/visual) 

e lança ao público juízos possíveis que poderiam (e deveriam) ser revistos, 

reformulados, atravessados por outros olhares e novas configurações. 

O teórico/crítico enquanto etnógrafo da obra de arte 

(...) fazer antropologia caracteriza-se, (...) pela tensão entre estar lá e estar 
aqui, pôr em relação o que é diferente com o que é próprio, entendido como 
outra diferença (CANCLINI, 2007, p.143). 
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Este fragmento de Canclini nos ajuda a pensar algumas questões 

tensionadas entre os territórios ocupados pelo antropólogo/etnógrafo e pelo 

teórico/crítico de arte em seus exercícios profissionais. De antemão, podemos 

destacar que, assim como o antropólogo/etnógrafo não se utiliza de um olhar neutro 

em seu discurso, mas remaneja seu lugar de fala entre o eu (visto pelo olhar do 

outro) e o outro (visto pelo seu olhar), assim também o crítico o faz com seu 

instrumental de trabalho que não são os grupos sociais/culturais como no caso do 

antropólogo/etnógrafo, mas sim a produção legitimada e entendida enquanto 

artística por determinado contexto. 

Portanto me pergunto, em que medida podem se tocar o trabalho desses 

profissionais no contexto contemporâneo? O que significaria propor uma 

antropologia, ou uma etnografia da obra de arte? 

Se aqui estamos pensando a etnografia, segundo seu conceito denotativo, 

enquanto uma das partes do estudo antropológico que objetiva elaborar os dados 

obtidos em uma pesquisa de campo, ou o estudo descritivo que pretende dar 

visibilidade aos diversos aspectos sociais e culturais de um determinado grupo 

social e, por analogia, entendemos o teórico/crítico da arte enquanto profissional 

que, através de suas aspirações pessoais, do instrumental ofertado pela linguagem 

e de determinados aprofundamentos teóricos, pretende dar a ver (no sentido de 

propor) um tipo especializado e diferenciado de apreensão da produção artística, 

podemos perceber que há sim inúmeros pontos de contato entre tais atividades. 

Canclini (2007, p.143) propõe novos modos de ver o trabalho antropológico 

na contemporaneidade. Para este teórico, ser antropólogo significa 

estudar a interculturalidade em sociedades complexas ou processos de 
interação entre várias sociedades, buscando entender a imbricação do 
econômico e do simbólico a partir da diversidade de comportamentos e 
representações. 

Ou seja, além de aprofundar-se em questões específicas de cada grupo 

social/cultural estudado, o antropólogo também se ocupa das diversas tensões e 

inter-relações de fatores que se entrelaçam no mundo contemporâneo para formar o 

que chamamos de interculturalidade. O teórico/crítico da arte, por sua vez, não 

ocupa-se de grupos sociais/culturais mas dos imbricamentos, dos cruzamentos que 

são possíveis entre a prática da teoria (produções teóricas acerca das obras e do 
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contexto onde elas emergem) e a teoria posta em prática (obras artísticas que 

partem não necessariamente de teorias, mas suscitam teorias e práticas discursivas 

enquanto fenômenos), além de pensar articulações entre as próprias obras. 

Dentro dessa perspectiva, a subjetividade, as experiências anteriores, enfim, 

o próprio recorte político e de olhar do pesquisador referendando o grupo 

social/cultural estudado ou as produções destes grupos (como a arte), são pontos de 

atravessamento no momento em que há uma organização dos escritos que 

perfazem o resultado (parcial) de sua investigação. 

Como relata Canclini (2007, p.132) 

Hoje, sabemos que o que um antropólogo declara ter encontrado em campo 
está condicionado pelo que se disse ou não se disse previamente sobre 
este lugar, pelas relações que estabelece com o grupo que estuda e com os 
diferentes setores do mesmo, ou pelo que quer demonstrar – sobre este 
grupo e sobre si mesmo – à comunidade acadêmica para a qual escreve, 
pela sua posição (dominante ou pretendente) no campo antropológico, pelo 
manejo mais ou menos hábil das táticas discursivas com que pode 
conseguir tudo isso. 

Nessa perspectiva Deleuze (2001, p.94) também comenta que o sujeito 

(portador e reinventor, propositor daquilo que chamamos de contexto/mundo) “reflete 

e se reflete”. Ou seja, “daquilo que o afeta em geral, ele extrai um poder 

independente do exercício atual, isto é, uma função pura, e ele ultrapassa sua 

parcialidade própria”. Para o autor “o sujeito inventa, ele é artificioso”. 

Ao passo que propõe coisas no e para os territórios nos quais habita, o sujeito 

reinventa-se a si próprio, ordena-se parcialmente e transitoriamente. Como 

pressupõe Greiner (2005, p. 42) “(...) o que se costuma chamar de ‘si-mesmo’ não 

diz respeito apenas ao interior de um corpo, mas às conexões do interior com o 

exterior”. Além de reinventar constantemente seu corpo-si e assim trans-formar seu 

entorno, coloca em estado de tensão e diálogo o dentro e o fora de seu ser 

enquanto existência num movimento em que o dentro (pensamento e subjetividade) 

possibilita intermináveis foras que expandem o ser em seu sentido amplo. 

Assim, o sujeito 

se define por e como um movimento, movimento de desenvolver-se a si 
mesmo. O que se desenvolve é sujeito. Aí está o único conteúdo que se 
pode dar à idéia de subjetividade: a mediação, a transcendência. Porém, 
cabe observar que é duplo o movimento de desenvolver-se a si mesmo ou 
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de devir outro: o sujeito se ultrapassa, o sujeito se reflete (DELEUZE, 2001, 
p. 94) 

As reflexões e experiências do pensamento possibilitadas por dispositivos 

(como as imagens da arte), além de constituírem os sujeitos e seus contextos, 

servem enquanto interlocutores de vivências e espelhamentos de humanidades. 

Assim, o ser humano e aquilo que o rodeia advêm dos trânsitos que remetem a 

sortilégios do ver e dos reflexos que conduzem ao auto-olhar-se. 

Nesse sentido, o que é produzido tanto pelo antropólogo, quanto pelo 

teórico/crítico de arte não pode ser considerado como ‘a verdade’ ou ainda como ‘a 

realidade’, partindo da instância que criam através da linguagem sistemas de 

mediação e significação do mundo, os quais referem-se a ‘uma possível verdade’, 

ou a ‘uma possível realidade’, de acordo com diversos aspectos que o definem 

também enquanto alteridade (o outro), diante de seu objeto de estudo. Tais 

produções referem-se mais a um diálogo entre duas ‘verdades’ – a do grupo 

social/cultural (no caso do antropólogo/etnógrafo) e a da obra (no caso do 

teórico/crítico da arte) – que propriamente uma tentativa de esclarecimento ou de 

aproximação com a veracidade acerca dos fatos. 

Para tanto, Canclini (2007, p.133) propõe três operações para serem 

consideradas ao conduzir um trabalho antropológico comprometido com a demanda 

atual para esta área e que podem de algum modo fazer-nos refletir acerca do 

trabalho teórico/crítico no campo da arte: 

a) incluir na exposição das investigações a problematização das interações 
culturais e políticas do antropólogo com o grupo estudado; b) suspender a 
pretensão de abarcar a totalidade da sociedade examinada e prestar 
atenção à fraturas, à contradições. Aos aspectos inexplicados, às múltiplas 
perspectivas sobre os fatos; c) recriar esta multiplicidade no texto, 
oferecendo a pluralidade de vozes das manifestações encontradas, 
transcrevendo diálogos ou reproduzindo o caráter dialógico da construção 
de interpretações. Em vez do autor monológico, autoritário, busca-se a 
polifonia, a autoria dispersa. 

Dentro do primeiro aspecto, percebemos a necessidade de uma teoria e uma 

crítica de arte onde seu produtor apareça enquanto sujeito que concentra em si um 

lugar de fala, uma perspectiva própria e que considera que sua produção é parte de 

um recorte, de uma seleção. Já, entrando no segundo aspecto, por ser somente um 

fragmento do todo que é a produção artística, entendemos que tanto a teoria quanto 

a crítica de arte devem estar mais atentos à experiência numa relação mais fluída e 



19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil
 

 

205 

espacial, ao contrário de linear e temporal, para assim, pensando já no terceiro 

aspecto, produzir um discurso que possa ser mais propositivo e menos prescritivo, 

onde são lançados questionamentos e problematizações mais que a tentativa de 

tradução do significado das obras, ou de subjugar algumas em detrimento de outras. 

Assim, uma etnografia da obra de arte a percebe, sobretudo, enquanto um 

dispositivo amplificador de experiências múltiplas, variadas, que suscitam no 

espectador uma etnografia de si, onde há um contínuo remanejamento de seus 

territórios perceptivos, interpelando-o acerca dele próprio enquanto produtor de 

sentidos a partir da perspectiva que ocupa no exercício do ver. 

Além disso, uma etnografia da obra de arte se ocupa das inter-relações que 

são possíveis de ser tecidas entre as obras e seus contextos de origem, entre os 

impactos causados por elas nos mais variados territórios interpretativos que as 

recebem, bem como das relações dialógicas entre elas, entre as intersignificalidades 

que expressam um entre prenhe de sentidos múltiplos. 

Busca-se, portanto, uma etnografia das obras de arte de modo não isolado, 

mas de forma a problematizar tensões e inter-relações, onde as obras são o outro 

frente a mim, mas também eu sou o outro frente às obras. A partir dessa breve 

conjectura, mapas de sentido se desenham entre a visualidade das obras, as 

visualidades e sentidos produzidos por mim frente às obras, as teorias que me 

ajudam a produzir tais sentidos e as reflexões que são oriundas dessas múltiplas 

conjunções. 

                                                            
i O ato de sobrejustapor, no contexto deste artigo, diz respeito a sobrepor e justapor ao mesmo tempo imagens, 
significados e conceitos, vislumbrando outras imagens possíveis a partir de tal (rel)ação. 

ii O conceito de produção crítica da arte, cunhado por mim, encontra-se melhor aprofundado na dissertação de 
mestrado desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais – Mestrado, intitulada ‘Possíveis 
territorialidades e a produção crítica da arte – suturas e sobrejustaposições entre vestes sem corpos e corpos 
sem vestes’ e orientada pela Profª Dra. Marilda Oliveira de Oliveira (UFSM/RS). 
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