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RESUMO 
A partir do contexto de globalização, que envolve diversos campos na atualidade, o artigo 
discute os compartilhamentos que a arte contemporânea propõe entre eixos “centrais” e 
“periféricos”. A abordagem da questão centra-se na obra “Noticias de América”, do artista 
Paulo Nazareth, e sua exposição na feira Miami Art Basel, em 2012. Nesta produção 
específica são apontadas as possibilidades de compartilhamentos, compreendidas através 
de um processo de reescrita e inversão do fluxo da informação entre centro e periferia. As 
relações entre globalização, arte e hierarquização são abordadas ao longo do texto e 
diretamente relacionadas à obra em questão, apoiando-se em autores como Nicolas 
Bourriaud, Peter Weibel, Hal Foster, Néstor García Canclini e Ana Letícia Fialho. 
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ABSTRACT 
From a context of globalization, that nowadays involves many fields, the article discusses the 
sharings that contemporary art proposes between “central” and “peripheral” axes. The 
approach is centered in the artwork “Latin America Notice”, of Paulo Nazareth artist, and its 
exposition at Miami Art Basel, in 2012. In this specific production are pointed the sharing 
possibilities, understood through a rewriting process and an inversion of the information flow 
between center and periphery. The relations between globalization, art and hierarchy are 
approached throughout the text and directly related to the artwork in question, supported by 
authors as Nicolas Bourriaud, Peter Weibel, Hal Foster, Néstor García Canclini and Ana 
Letícia Fialho. 
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A frase “Vendo mi imagen de hombre exótico”, escrita em uma placa, destaca-se na 

fotografia (fig. 1). Lembra uma ação de marketing, como vemos nos comércios, para 

chamar atenção àquilo que o vendedor quer oferecer. Mas ela não seria um 

marketing tão eficaz se a placa e seu portador estivessem sob um fundo branco. O 

entorno nos diz muito. O possível vendedor oferece seu produto (imagem de homem 

exótico) em meio a uma feira, semelhante às que conhecemos Brasil afora. Porém, 

a feira tem seus personagens próprios, vestidos em trajes típicos, que revelam se 

tratar de outro lugar. Já os demais visitantes transitam com o internacionalizado par 

“jeans e camiseta”, que uniformizam o mundo do vestuário. A presença do “homem 

exótico” possivelmente instiga os demais comerciantes e transeuntes. Que 

mercadoria seria essa, o exotismo? O que para alguns pode ser exótico, diferente, 

para outros é uma banalidade, é o que está ali, diariamente. Este vendedor, em 

meio aos que dele são tão diferentes, e ao mesmo tempo tão semelhantes, 

questiona o valor da diferença. Um “homem exótico” teria o mesmo valor em 

qualquer lugar do mundo? 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paulo Nazareth (Minas Gerais, 1977) 
Fotografia do projeto Notícias de América – Guatemala (?), 2011 

Disponível em: [http://latinamericanotice.blogspot.com.br/] 
Acesso em: 1 mai. 2015. 
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A fotografia do artista brasileiro Paulo Nazareth (Minas Gerais, 1977) nos traz as 

questões mencionadas acima. A contraposição (ou comparação) da figura mestiça 

do artista a identidades locais aponta para as possibilidades de compartilhamento 

que a arte contemporânea propõe. Essas conexões ultrapassam fronteiras e 

territórios nacionais, em um movimento onde produções artísticas são contaminadas 

pelos processos de globalização. A profusão de bienais internacionais e feiras de 

arte por todos os continentes revela que a arte contemporânea acompanha estes 

movimentos globais que atingem setores como política e economia. Se pensamos o 

campo da arte como pós-autônomo, como afirma Canclini (2012), compreendemos a 

impossibilidade de considerá-lo fora de qualquer outro aspecto da realidade que 

possa vir a influenciá-lo. Não faltam exemplos de como flutuações na economia 

alteram decisões tomadas por investidores e instituições culturais.  

Embora as questões de cunho global perpassem o circuito artístico, ainda é 

interessante verificar que os níveis de participação internacional não são igualitários. 

As teorias pós-colonialistas, segundo Bourriaud (2011), mesmo apresentando a 

noção de multiculturalismo, preservam as polaridades. A partir desse contexto, 

questiona-se: que tipos de compartilhamentos a arte contemporânea propõe entre 

eixos “centrais” e “periféricos”? 

Dentre os termos utilizados por diversos autores, cunho minha opção por utilizar as 

palavras “central” e “periférico” (sempre entre aspas). Entendo que estes termos 

apresentam de forma mais clara as relações de poder que ocorrem entre diferentes 

culturas1. E opto também pelo uso das aspas por compreender que se trata de 

posições em constante estado de tensão. Embora as polaridades estejam presentes, 

se as consideramos como dadas também estamos negando uma possibilidade de 

inversão, ainda que de forma não permanente. 

Para pensar sobre os compartilhamentos que a arte contemporânea propõe entre 

eixos “centrais” e “periférios”, volto-me a Paulo Nazareth, artista que não só circula 

internacionalmente, mas que opera internacionalmente no processo de produção de 

sua obra. Com ações performáticas, Paulo Nazareth se destacou, em suas últimas 

produções, pelos grandes deslocamentos. Nos limites deste artigo, destaco o 
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conjunto de ações desenvolvido entre 2011 e 2012, conhecido como “Notícias de 

América”. Neste projeto, o artista propôs um deslocamento da cidade de Santa Luzia 

(MG) até os Estados Unidos. Calçando chinelos durante todo o trajeto, Paulo 

Nazareth buscava acumular em seus pés a poeira dos países percorridos, lavando-

os somente na chegada a seu destino. Assim, levaria a poeira latino-americana, uma 

metáfora para o indesejado. 

O percurso proposto resultou em registros variados. Os que se encontram mais 

facilmente disponíveis à consulta e, por isso, mais chamam a atenção, são as 

fotografias2, que apresentam não apenas os espaços de circulação, mas também 

encontros que o artista realizou com populações locais. As imagens são pautadas 

por discussões étnico-raciais, sobre fronteiras e transposição das mesmas. 

Seguidamente, o artista fotografava-se ao lado de populações nativas, em um 

conjunto de imagens chamado Cara de Índio. Nelas, Paulo Nazareth procurava o 

que havia de indígena em sua formação étnica através da comparação entre as 

imagens. Buscava nas feições do outro traços semelhantes, que pudessem indicar 

sua própria origem. 

“Notícias de América” resultou na participação de Paulo Nazareth na feira Art Basel 

Miami, em 2012 (fig. 2). Na ocasião, foi exposta uma Kombi com bananas (vendidas 

a 10 dólares durante o evento). Em entrevista, o artista afirmou que a obra envolveu 

um projeto, onde o veículo em questão levaria bananas verdes da Guatemala à 

Miami, seguindo o mesmo trajeto que fazem os imigrantes. As frutas transportadas 

amadureceriam ao longo do caminho.3 
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Paulo Nazareth (Minas Gerais, 1977) 
Fotografia da exposição na Art Basel Miami, apresentando material do projeto  

Notícias de América –Miami, 2012 
Disponível em: [http://www.miami.com/art-picks-art-basel-miami-beach-article] 

Acesso em: 1 mai. 2015. 

 

Há algo em Notícias de América que escapa às delimitações, sejam elas de objetos 

ou de territórios. Em montagens de suas obras, não raro vemos uma série de 

elementos, produtos de suas viagens, em conexão. Mas as fotos, projetos, 

desenhos, placas, não falam por si. Eles só tomam corpo quando relacionados aos 

contextos e relatos com os quais dialogam. A obra, embora exista a partir de objetos 

concretos, mencionados acima, parece dissolvida, e somente a conexão com o 

histórico do deslocamento, da transposição de fronteiras e do contato com outras 

culturas que a aglutina novamente. 

Assim como a obra não se fecha em objetos e territórios, também não se fecha na 

ideia de uma única nação ou identidade. A figura do artista brasileiro inicia a 

caminhada, porém se dissolve ao longo dos cruzamentos com outras culturas. 

Colocando-se ao lado de populações de origem indígena, o artista compara seu 

rosto aos destas, procurando semelhanças e possibilidades de falar sobre sua 

própria origem, sua formação étnica. São ações dentro de uma trajetória maior, que 
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se dispersam ao longo das fronteiras que o artista cruza. Algumas das imagens 

produzidas, se vistas isoladamente, pouco nos revelam sobre o ponto exato da vasta 

América Latina em que o artista encontra-se. Temos alguns indícios através da 

paisagem ou roupas típicas da população, porém são elementos que parecem, eles 

também, flutuar sobre as fronteiras. 

A atuação de artistas junto a comunidades está presente em diversas produções da 

contemporaneidade. Hal Foster (2014) aponta esta tendência, ocorrida a partir do 

que ele entende como uma “virada etnográfica”. Trata-se da produção de artistas 

através de um trabalho de campo, valendo-se do princípio do observador-

participante. Embora essas ações ainda estejam pautadas por uma crítica 

institucional (em função das definições excludentes de arte e artista operadas pelas 

instituições), o foco está no “outro cultural e/ou étnico”, em nome de quem o artista 

luta. Esse jogo com as identidades, segundo Foster, envolve riscos e desafios, uma 

vez que se torna possível a alterização recair em uma representação idealista, em 

que o artista pode ser solicitado a assumir papéis de nativo, informante e etnógrafo. 

Foster nos lembra que identidade e identificação não possuem o mesmo sentido. 

Essas visões equivocadas alimentam uma “fantasia primitivista” sobre as culturas 

envolvidas. A figura do outro, idealizada, é colocada em posição privilegiada, o que 

dura somente o período suficiente até que outra cultura seja colocada em relevância 

e tome seu lugar. Torna-se necessária a metáfora que Foster apresenta, a paralaxe: 

enquadrar o enquadrador enquanto este enquadra o outro, relativizando-se a noção 

que entende a alteridade como dada e construída. Se compreendemos “enquadrar o 

enquadrador” como uma visão/relato sobre aquele que recorta (pelo 

enquadramento) uma realidade, talvez o risco de produzir ou ler através de uma 

“fantasia primitivista” seja reduzido. 

Ao mesmo tempo que Paulo Nazareth realiza ações locais, pautadas pelo contato 

direto com as populações, ele promove uma ligação mais ampla, que pode ser 

pensada como um compartilhamento entre as regiões “centrais” e “periféricas”. A 

partir da noção de que os “centros” detêm poder em relação às “periferias”, a 

tendência é que os fluxos de informação predominem a partir desta mesma hierarquia 

(dos “centros” às “periferias”). Canclini (2012), em sua visão sobre a realidade 
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contemporânea global, não compreende a presença de relatos dominantes, que 

guiem a humanidade. Esse fato foi selado pela queda das Torres Gêmeas, em 2001, 

que comprovou estarmos em meio a uma polifonia cultural. Canclini, porém, não nos 

dá respostas definitivas. E seria isso possível, frente a esse mundo de multiplicidades 

culturais? Canclini entende que, apesar dos muitos relatos que compõem a 

sociedade, ainda existem relações de poder, as quais apresenta no campo da arte. 

Muitos artistas latino-americanos, asiáticos ou africanos passam a ser incorporados 

no circuito da arte dos países “centrais”. As relações assimétricas e de globalização 

(ainda que seletiva, como ele a qualifica) apontam para a questão que o próprio autor 

levanta: a hierarquização mudou? Entre quem?  

Quando constitui um evento que toma lugar em Miami, com toda a carga simbólica 

que carrega sobre relatos latino-americanos, ocorre um fluxo de informação que 

opera em ordem inversa às hierarquizações esperadas. A obra apresentada na Art 

Basel representa o compartilhamento de um relato em outro espaço. Um espaço 

que, normalmente, não promoveria este tipo de relato. Sob uma roupa diferenciada 

(bananas e uma Kombi), migração e condição dos migrantes são trazidas à tona e 

expostas no meio que as negligencia. Nesse caso, a paralaxe proposta por Foster 

(2014) auxilia a pensar a obra de Paulo Nazareth. O artista enquadra uma cultura. 

Não apresenta simplesmente um grupo, mas aponta uma condição que a atinge. E 

nós, enquanto observadores, também enquadramos essa ação e a legitimamos, não 

como uma etnografia, mas como arte. 

Este novo fluxo, que parte de sul a norte, em oposição ao fluxo definido pela 

hegemonia global dos centros, que seria no sentido norte-sul, aponta para a noção 

de reescrita, de Peter Weibel (2011). Segundo ele, a modernidade baseia-se em 

sistemas de inclusão/exclusão, que definem a identidade de grupos. No entanto, ao 

pregar-se a inclusão, também são definidas as exclusões. Nesse sentido, a 

globalização, como um produto da modernidade ocidental, volta-se a seu autor, uma 

vez que a necessidade de pertencimento à cultura, nação e civilização é substituída 

pela busca do monopólio dos mecanismos de inclusão e exclusão. Para Weibel, o 

objetivo de artistas periféricos4 não é a integração à cultura ocidental, mas a quebra 
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do seu monopólio, criando novos mecanismos de inclusão e exclusão. Nessas 

ações estaria baseada a ideia de reescrita. 

A ação de Paulo Nazareth, pela sua reescrita sobre uma condição “periférica”, propõe 

um fluxo diferenciado. No caso, o que está em compartilhamento é o relato, 

enquadrado na “periferia” e que, por alguns momentos, ocupa uma posição “central”. 

Ocupa uma posição de poder, ainda que temporária, no momento em que ganha voz. 

A inversão no fluxo de informação é, poder-se-ia dizer, a subversão: por uma forma 

quase inocente, por uma metáfora, ocupa-se uma posição de destaque para se falar 

do ignorado. Porém, o “centro” também faz seu enquadramento, partilhando (e muitas 

vezes se apropriando) desses relatos, operando para manutenção do poder. 

A presença de “Notícias de América” na Art Basel Miami pode ser vista também 

como mais uma apropriação das produções periféricas, de modo a renovar o 

mercado de arte internacional. Existem visões um pouco mais cautelosas quanto a 

essa inserção de artistas em circuitos internacionais que devem ser levadas em 

consideração. Ana Letícia Fialho (2005) entende que as presenças dos artistas 

periféricos5 nos circuitos internacionais atende a demandas das nações que detêm o 

poder. O mundo das artes continua fechado, hierarquizado, e países periféricos são 

apenas chamados a participar de circuitos internacionais para aumentar a 

superioridade e valorização dos países centrais. O discurso hegemônico sustenta 

que a globalização abre as portas do mercado e das instituições ocidentais para a 

produção artística periférica. Essa fachada, porém, pode igualmente esconder a 

postura perigosa de crítico/curador como etnógrafo, onde, da mesma forma, se 

alimenta uma “fantasia primitivista”, que serve aos países centrais para garantir suas 

posições hegemônicas. Fialho traz à tona muitos exemplos de artistas brasileiros 

que são expostos na Europa ou Estados Unidos, porém sob um olhar ocidental 

(central ou hegemônico), que desconsidera o contexto de produção artística 

brasileiro e os filia a correntes ou expoentes artísticos destes países. Isso resulta no 

estabelecimento de comparações que não permitem a arte brasileira (ou de qualquer 

outra nação em condição semelhante) se apresentar fora dos padrões de história da 

arte ocidental. 
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A partir desse contexto, é relevante atentarmos para as formas de circulação 

internacional de artistas brasileiros, principalmente em relação aos discursos que 

legitimam a presença destes nos circuitos. Nicolas Bourriaud (2011), em sua visão 

sobre a arte no mundo globalizado, nega as polaridades através de seu conceito de 

altermodernidade, que ultrapassa os multiculturalismos próprios da pós-

modernidade. No entanto, frente à manutenção de poderes e hierarquias no cenário 

contemporâneo, é possível ignorá-los, mesmo em processos artísticos como os de 

Paulo Nazareth, que buscam um compartilhamento diferenciado, que reviram a 

ordem dos fluxos que partem, normalmente, de norte a sul?  

Paulo Nazareth, operando de sul à norte, propõe um novo olhar sobre “periferias” e, 

principalmente, sobre sua posição de artista “periférico”. A “figura exótica”, que 

vende sua imagem em espaços onde sua presença talvez não faça tanta diferença, 

chega a um “centro” e apresenta na feira de arte uma Kombi carregada de bananas. 

Assim como o pó que carrega nos pés em sua viagem é entendido como metáfora, 

as bananas operam no mesmo sentido. Mostra aqueles que atravessam as 

fronteiras, da mesma forma que as mercadorias, e vendem-se a baixos preços para 

as funções mais diversas. A comunidade latino-americana, um conjunto que se 

dispersa em um vasto território, uma “cara de índio” que pode pertencer a qualquer 

país, inclusive ao artista.  

Embora tenha um importante impacto, essa ação está longe de propor uma 

resolução à questão dos compartilhamentos e hierarquizações entre “centros” e 

“periferias”. Muita atenção aos deslocamentos e transposições de fronteiras será 

necessária para se analisar estas relações globais da arte. 

 

 

Notas 
1
 Alguns autores como Peter Weibel (2011) e Nicolas Bourriaud (2011) utilizam os termos Ocidente e Oriente. No 

entanto, prefiro utilizar os termos “central” e “periférico” pela razão mencionada no texto. 

2
 O material do trabalho “Notícias de América” pode ser acessado no blog alimentado pelo próprio artista, 

disponível em: [http://www.latinamericanotice.blogspot.com.br/]. A publicação Paulo Nazareth: Arte 
Contemporânea / LTDA também traz textos e imagens deste percurso. Referência completa: MELO, Janaina. et 
al. Paulo Nazareth: arte contemporânea/LTDA. Rio de Janeiro: Cobogó, 2012. 

3
 Entrevista do artista Paulo Nazareth concedida a Altino Filho, publicada no site Hoje em Dia, em 30 dez. 2012. 

Disponível em: [http://www.hojeemdia.com.br/almanaque/o-artista-mineiro-paulo-nazareth-fez-de-sua-caminhada-
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ate-os-estados-unidos-uma-obra-de-arte-1.73356]. Acesso em: 10 mar. 2015. 

4
 Neste parágrafo, o termo periférico está sem as aspas para manter a forma de uso do autor citado, Peter 

Weibel (2011). 

5
 Como no caso da nota anterior, no parágrafo onde apresento ideias de Ana Letícia Fialho, não coloco os termos 

periférico e central entre aspas, uma vez que Fialho os adota, porém não os destaca para relativização. Em sua 
visão, a arte dos países periféricos atinge os circuitos internacionais apenas para atender as demandas de 
países centrais. 

 

 

Referências 

BOURRIAUD, Nicolas. Radicante: por uma estética da globalização. São Paulo: Martins 

Fontes, 2011. 

CANCLINI, Néstor García. A Sociedade sem Relato: Antropologia e Estética da Iminência. 

São Paulo: Edusp, 2012. 

FIALHO, Ana Leticia. As exposições internacionais de arte brasileira: discursos, práticas e 
interesses em jogo. Sociedade e Estado. Brasília, v. 20, n. 3, p. 689-713, set./dez. 2005. 

FOSTER, Hal. O retorno do real. São Paulo: CosacNaify, 2014. 

MELO, Janaina. et al. Paulo Nazareth: arte contemporânea/LTDA. Rio de Janeiro: 
Cobogó, 2012. 

NAZARETH, Paulo. Paulo Nazareth Arte Contemporânea / LTDA. Blogspot. 
Disponível em: [http://latinamericanotice.blogspot.com.br/]. Acesso em: 2 mai. 2015. 

WEIBEL, Perter. Prefácio. In: BUDDENSIEG, Andrea; WEIBEL, Peter. The Global 
Contemporary: Art Worlds After 1989: catálogo.  Karlsruhe, 2011. 

 

 

Giovana Ellwanger 

Graduação em Artes Visuais – Licenciatura/UFRGS (2006). Especialização em Pedagogia 
da Arte/UFRGS (2012). É professora na Rede de Ensino Municipal de Porto Alegre, 
disciplina de Artes Visuais, e mestranda no Programa de Pós-graduação em Artes Visuais 
na UFRGS – História, Teoria e Crítica de Arte. Pesquisa circulação internacional da arte 
contemporânea brasileira. 


