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RESUMO 
O artigo concentra-se no projeto Como se faz um deserto (2013), de Marina Camargo 
(1980), que consiste em uma investigação artística sobre o sertão brasileiro. A artista fez 
uma viagem na qual percorreu parte da região do nordeste e realizou um ensaio fotográfico. 
No retorno, dedicou-se a um momento de leituras, escritas, diálogos e interlocuções como 
modo de refletir sobre o sertão em seus aspectos físicos, políticos, sociais e subjetivos. Ao 
final, o trabalho foi apresentado em formato de livro reunindo imagens e textos. A partir da 
análise de alguns pontos do projeto Como se faz um deserto, reflete-se aqui sobre a 
experiência do deslocamento e as articulações entre pesquisa, imagem, texto e pensamento 
em práticas artísticas investigativas, levando em conta aportes teóricos de Hal Foster, 
Néstor García Canclini, Nicolas Bourriaud e Walter Benjamin. 
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ABSTRACT 
The article focuses on the project How to make a desert (2013), by artist Marina Camargo 
(1980), which consists of an artistic investigation about the Brazilian backlands (sertão). The 
artist took a journey into inner lands of the northeast region of the country and held a 
photographic essay. When coming back she devoted herself to moments of reading, writing, 
and establishing dialogues as a way of reflecting on the sertão in its physical, political, social 
and subjective aspects. As a result, the work was presented in book form, gathering images 
and texts. From the analysis of some aspects of the project How to make a desert, we reflect 
here on the experience of displacement and the links between research, image, text and 
thought in investigative artistic practices, taking into account theoretical contributions of Hal 
Foster, Néstor García Canclini, Nicolas Bourriaud and Walter Benjamin. 
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Logo na página de abertura do livro Como se faz um deserto (2013)1, da artista 

Marina Camargo, vemos a imagem de outra página, que, por sua vez, contém um 

texto impresso e está fixada com um pedaço de fita adesiva a uma superfície ao 

fundo. É uma fotografia que reproduz uma série de verbetes, trazendo um deles em 

específico destacado em marca-texto amarelo: “SERTÃO”. O que se apresenta ali é 

o registro de um fragmento da página de número 693 do Diccionario da lingua 

portugueza (1789), de Antonio de Moraes Silva (1755-1824).2 Considerando que por 

estampar a primeira página tal imagem exerce um sentido introdutório no livro, é 

significativa para os propósitos deste artigo a explicação inicial do verbete, que 

empresta a seguinte definição a sertão: “[...] o interior, o coração das terras, oppõe-

se ao marítimo, e costa [...]”. (SILVA, 1789, p.693). Há algo um tanto instigante 

nessa significação, cujo enunciado apresenta o sertão não exatamente como uma 

delimitação territorial3, mas como uma oposição aos referentes geográficos que as 

costas marítimas oferecem para as representações cartográficas dos mapas. E há 

também certo sentido poético na definição, que nomeia o sertão como algo ligado a 

uma interioridade, fazendo do coração uma figura de linguagem que expressa um 

lugar de centralidade, o que, tendo em vista a superfície terrestre, sugere uma 

localização a ser situada nas profundezas territoriais.  

 
Fig. 1 – Como se faz um deserto, capa (CAMARGO, 2013)  

Crédito: Marina Camargo 
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Portanto, o que se tem já na primeira página de Como se faz um deserto é um 

sentido de sertão, que, por seu caráter geográfico impreciso e sua formulação 

figurada, amplia os possíveis significados a serem aferidos a partir da pergunta que 

Marina Camargo lança algumas páginas adiante como ponto de partida de seu 

projeto: “Onde fica o sertão?” (CAMARGO, 2013, p. 18). Como toda indagação, 

trata-se também de uma dúvida. Ou melhor: de uma incerteza e de uma indefinição 

sobre o quanto cartografias, mapas e outros tipos de representações delimitam a 

localização geográfica, precisam os limites territoriais e fornecem uma imagem 

equivalente do que se compreende comumente como sertão. Logo, a referida 

pergunta “Onde fica o sertão?” dá lugar a outra – mais ampla, mas não menos 

instigante –, que assim poderia ser formulada: afinal, o que é o sertão? 

 

 

Fig. 2 – Como se faz um deserto, p. 1 (CAMARGO, 2013)  
Crédito: Marina Camargo 

 
 

Com projeto selecionado pelo Edital Bolsa Funarte de Estímulo à Produção em Artes 

Visuais 2013, da Fundação Nacional de Artes (Funarte), Marina Camargo viajou pelo 

sertão do Brasil com o objetivo de realizar uma investigação artística sobre a região 

que tivesse como resultado a publicação de um livro. Interessava à artista 

encaminhar uma pesquisa de modo a compreender, a partir das suas próprias 

experiências decorrentes das viagens pela região, o que definiria o sertão brasileiro 

em termos cartográficos, mas também em termos lingüísticos, históricos, culturais e 

políticos. Escreve Marina no texto de apresentação do livro:  
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Como se faz um deserto é organizado de modo a buscar todas as 
confusões na geografia as quais Saint-Hilaire evitou. É um mergulho 
no desconhecido, onde conceitos, formas, ideias sobre o tema 
ganham outra gravidade, outra viscosidade que acompanha a própria 
noção de Brasil. É também um mergulho íntimo, pesquisa sobre 
origens esquecidas [...]. (CAMARGO, 2013, p.5) 

Auguste de Saint-Hilaire (1779–1853) é o conhecido botânico e naturalista francês 

que desbravou o interior do Brasil com extensas expedições de viés colonizador ao 

longo de diversos anos, viagens nas quais documentou suas descobertas e mapeou 

seus percursos. A referência a ele sugere um interesse da artista, decerto pelo 

histórico das aventuras expedicionárias que marcaram a vida do conhecido cientista-

viajante do século XIX. Parece significativo reter também outro trecho do texto citado 

acima, que permite compreender uma possível relação entre a artista e o sertão: “É 

também um mergulho íntimo, pesquisa sobre origens esquecidas”. Nessa 

passagem, Marina certamente não está se referindo a Saint-Hilaire, mas à sua 

própria procedência e ao posterior afastamento que sugere ter decorrido, indicando 

o interesse em ir ao encontro dessas origens que estão nubladas na memória por 

algum distanciamento e pela passagem do tempo. 

Marina tem uma história de vida pessoal e profissional vinculada ao movimento e à 

condição de estar em deslocamento. Nascida em 1980, em Maceió, Alagoas (AL), 

ela acompanhou ainda pequena a mudança da família para o estado do Rio Grande 

do Sul (RS). Desde o começo dos anos 2000, tem trabalhado como artista entre 

Porto Alegre (RS) e Berlim, na Alemanha, realizando diversos projetos e exposições 

no Brasil e na Europa. Formada em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS), com mestrado pela mesma instituição, Marina estudou 

ainda na Akademie der Bildenden Künste em Munique (Alemanha), na School of 

Visual Arts de Nova York (EUA) e na Universidad de Barcelona (Espanha). Também 

ganhou diversas distinções, a exemplo da já referida Bolsa Funarte Estímulo à 

Produção em Artes Visuais (2013), além de outras como o Prêmio Funarte de Arte 

Contemporânea (2010), o Prêmio Brasil Arte Contemporânea (Fundação Bienal de 

São Paulo e Ministério da Cultura, 2010) e a Bolsa Iberê Camargo (Fundação Iberê 

Camargo, 2012), pela qual realizou residência no Gasworks, em Londres 

(Inglaterra). Em Porto Alegre, Marina já mostrou seu trabalho em diversas 
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exposições entre coletivas e individuais, incluindo duas edições da Bienal do 

Mercosul – a sétima e a oitava, em 2009 e 2011.  

Nessa trajetória, a artista vem dando corpo a uma produção em fotografia, vídeo e 

objeto que parte de seus interesses por aspectos paisagísticos e cartográficos. Em 

comum, são obras que de algum modo discutem questões envolvendo a 

compreensão da visualidade frente aos espaços e às geografias e o modo como 

essas representações conformam nosso olhar. Comenta Marina: 

Tem a ver com um jeito de eu tentar entender e pensar como o 
mundo é organizado através de representações. [...] já não sei se os 
mapas são assunto recorrente nos meus trabalhos ou se fazem parte 
do meu jeito de compreender e me apropriar dos lugares. Acho que 
as duas coisas. (CAMARGO, 2015)4 

Como se faz um deserto se vincula a esses interesses e à pesquisa encaminhada 

pela artista. Na primeira etapa do projeto, em agosto de 2013, Marina realizou 

viagens pelo sertão percorrendo seus territórios a fim de fotografar a paisagem e os 

cenários que se apresentassem em suas incursões e de compreender suas 

percepções frente à experiência do deslocamento. O olhar poético e investigativo 

dessa etapa foi seguido, no retorno da viagem, por um momento de leituras, 

escritas, diálogos e interlocuções com colaboradores como forma de refletir sobre o 

sertão em seus aspectos físicos, culturais, econômicos, sociais e políticos.  

 

Fig. 3 – Como se faz um deserto, p.14–15 (CAMARGO, 2013)  
Crédito: Marina Camargo 
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Além do referido Diccionario da lingua portugueza (1789), Marina se valeu de 

leituras de clássicos como Os sertões (1902), de Euclides da Cunha, e Brasil, país 

do futuro (1941), de Stefan Zweig5, além de textos contemporâneos de autores 

como a arquiteta e urbanista Ângela Ferreira, o arquiteto e urbanista George Dantas, 

o escritor português Gonçalo M. Tavares, a historiadora Janaína Amado e o 

historiador Yuri Simonini. Ao final, Como se faz um deserto foi apresentado em 

formato de livro reunindo fotografias, textos e também fragmentos de fontes 

bibliográficas e documentais que ampararam o pensamento da artista. 

Retomemos a citação de Marina apontada anteriormente: “É também um mergulho 

íntimo, pesquisa sobre origens esquecidas”. Ao realizar um projeto artístico sobre o 

sertão, a artista investigava também sua própria história, de modo a compreendê-la 

a partir do movimento de ir ao encontro do interior e das profundezas de suas 

origens. No texto intitulado No sertão da calma do pensamento, que integra o livro 

Como se faz um deserto, a artista compartilha sensações da viagem e a maneira 

com que a experiência do deslocamento repercutiu em suas percepções: 

Eu chegava no momento do fim de uma história, no momento da 
tragédia, e do silêncio que se aproximou. A última vez que havia feito 
esse percurso havia sido há 20 anos. A paisagem estava mudada. 
Tudo tomado de um verde brilhante das plantas que afloraram com 
as chuvas. O céu ainda escuro com nuvens pesadas de chuva que 
apagavam partes da paisagem. Vinte anos antes, a paisagem 
queimava no sol. Marrom, morna e seca. Sentei no mesmo lugar no 
carro, olhando para fora em silêncio, como havia feito anos antes. 
(CAMARGO, 2013, p. 17) 
 

 

Fig. 4 – Como se faz um deserto, p.70–71 (CAMARGO, 2013)  
Crédito: Marina Camargo 
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Pelo relato, percebe-se que Marina fala, na verdade, de duas Marinas: uma situada 

no passado, cujas memórias ela tenta agora evocar, e outra no presente, que se 

mostra interessada em reencontrar aquela do passado. A viagem da artista 

desencadeou um movimento físico pelas geografias do sertão e, ao mesmo tempo, 

um movimento interior, por isto subjetivo, capaz de fazer rememorar lembranças. É 

como se a expedição oferecesse uma experiência de deslocamento 

desencadeadora de um pensamento poético e reflexivo sobre como compreender o 

sertão. Um sertão que se ganha significado ao longo dos itinerários de viagem da 

artista, mas que também ressignifica memórias e percepções do passado.  

O expediente da viagem oferece estratégias e metodologias de trabalho para o 

artista que se lança a realizar projetos de viés expedicionário e investigativo. Nicolas 

Bourriaud (2011) argumenta que a viagem é onipresente na arte contemporânea, 

gerando trabalhos em que os artistas recorrem ao deslocamento em suas formas 

(trajetos, expedições, mapas...), iconografia (espaços virgens, matas, desertos...) e 

métodos (do antropólogo, do arqueólogo, do explorador...).  

A forma da expedição constituiu aqui uma matriz, no sentido de que 
fornece um motivo (o conhecimento do mundo), um imaginário (o 
histórico da exploração, sutilmente ligado aos tempos modernos) e 
uma estrutura (a coleta de informações e amostragens por meio de 
um percurso). (BOURRIAUD, 2011, p.108) 
 

Tal pensamento sobre o estatuto da viagem nas práticas artísticas contemporâneas, 

segundo Bourriaud, encontra na condição do errante e na figura do semionauta a 

elaboração de uma estética do deslocamento – a constituição de uma forma-trajeto 

– acompanhada de uma ética do deslocamento – um pensamento de tradução.  

Investigando histórias e memórias que articulam questões históricas, sociais e 

culturais a debates econômicos e políticos sobre o local e o global, esses projetos 

artísticos atualizam o estatuto do antigo artista viajante a exemplo de Saint-Hilaire. 

São muitos os exploradores, pensadores e artistas que trataram do tema da viagem. 

Durante o período de descobertas e também nos séculos posteriores, os 

exploradores europeus se dedicavam a explorar, cartografar, retratar, classificar e 

documentar tudo o que encontrassem de novo e exótico nos territórios além-mar. 

Contudo, a tarefa de registro e catalogação baseada em valores e padrões europeus 
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fez desses cientistas e artistas viajantes espécies de agentes do poder, pois davam 

a ver suas descobertas na posição de colonizadores. 

No panorama da contemporaneidade, marcado pelo movimento, pela transitoriedade 

e pela mistura entre globalismo e localismo, as viagens correspondem à 

necessidade dos artistas em experimentar o mundo por meio de pesquisas, 

expedições e projetos em que se integram a contextos diversos. O artista viajante 

contemporâneo também lida com o inesperado e a imprevisibilidade. Ao explorar e 

investigar os lugares por onde passa, se relaciona com a paisagem física ou com o 

entorno social, sempre operando pelas questões que lhe comovem, também se 

transformando ao longo do processo.  

Como resposta aos lugares específicos para onde se dirige, o artista elabora 

reflexões a partir de experiências, vivências e memórias que geralmente são 

acompanhadas por anotações, desenhos, diários, cadernos de viagem, fotografias, 

vídeos, objetos e outros registros e documentações. Tais práticas são conduzidas 

por mecanismos de observação, abordagens etnográficas e ações realizadas em 

resposta aos lugares para onde o artista se dirige e desloca. Em suas andanças, o 

artista viajante contemporâneo recompõe as especificidades próprias do lugar, seja 

representando ou interpretando tal realidade, seja pela experiência sensitiva ou pela 

vivência pessoal daquilo que o espaço lhe provoca. Escreve Marina: 

Esse retorno ao sertão, repentino, imprevisto, indesejado, 
ocasionado pelo destino, desencadeou um pensamento sobre a 
região. E, agora, de um outro modo, para além das histórias íntimas 
ou razões do destino, retomo o sertão. (CAMARGO, 2013, p. 17) 
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Fig. 5 – Como se faz um deserto, p.68–69 (CAMARGO, 2013)  
Crédito: Marina Camargo 

 

Marina segue o texto descrevendo suas experiências de deslocamento, comentando 

percursos realizados para os trabalhos da série Tratado de limites6, que realizou na 

região dos pampas, no sul do Brasil, no momento em que estava vivendo na 

Alemanha. Das distâncias entre esses diferentes lugares, que por si oferecem uma 

oposição entre uma região de centralidade (a Europa) e outra de isolamento (o 

pampa gaúcho), a artista elaborou um pensamento sobre a diluição das fronteiras 

políticas e a insuficiência das definições cartesianas que conformam as cartografias 

dos diferentes lugares. Escreve Marina: “Da relação com a paisagem e a cartografia 

dos pampas para se pensar os sertões, parece haver uma sequência lógica e linear 

como uma narrativa construída”. (CAMARGO, 2013, p. 17) 

Em projetos a exemplo de Como se faz um deserto, podemos pensar que a 

experiência do deslocamento desencadeia um pensamento reflexivo que reelabora 

visões e entendimentos cristalizados. Guardadas as especificidades de cada projeto, 

sejam eles mais narrativos ou poéticos, em comum refletem novas articulações das 

práticas artísticas no sentido de estabelecer um modo diverso de relacionamento 

com o tempo e o espaço. São também assim respostas sobre como os artistas hoje 

mobilizam agendas políticas, sociais e econômicas como modo de inserção e 

atuação diante das questões do mundo contemporâneo. Escreve Marina: 
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Acredito que somente através da revisão e da desconstrução de 
ideias e definições estabelecidas sobre os lugares seja possível abrir 
espaço para pensá-los de um modo distinto e, assim, compreender 
como os lugares são definidos através de construções culturais. 
(CAMARGO, 2013, p. 5) 
 

No mesmo texto, Marina afirma que Como se faz um deserto é um processo aberto 

de documentação e pesquisa, que posteriormente pode ter desdobramentos. E, 

assim, vincula o projeto às práticas artísticas investigativas: “Como se faz um 

deserto é a formação de um pensamento em processo, que, espero, seja também 

um mergulho no sertão da calma do pensamento de quem o tem nas mãos” 

(CAMARGO, 2013, p. 6). 

Trata-se de um entre tantos projetos artísticos que evidenciam o alargamento do 

campo das artes visuais ao recorrerem a outras disciplinas como antropologia, 

história, sociologia e literatura. Por tais características, Como se faz um deserto 

remete ao giro transdisciplinar nas práticas artísticas contemporâneas apontado por 

Néstor García Canclini, quando metodologias e procedimentos da etnografia e da 

antropologia se apresentam como ferramentas para um tipo produção que se 

posiciona nos debates sobre identidade, alteridade e transculturalidade. Contudo, 

como aponta o autor, trata-se de um processo conflituoso e problematizante: 

O giro transdisciplinar da arte, da antropologia e da sociologia 
configura uma situação do saber na qual entram em conflito a análise 
sobre processos estéticos que realizam estas ciências com 
experimentações desenvolvidas por artistas e com situações 
interculturais de circulação e de recepção. Mudam também os modos 
pelos quais as obras e as experiências artísticas são reinterpretadas 
ou disciplinadas pelas instituições que as expõem. (CANCLINI, 2012, 
p. 49) 
 

Canclini está pensando em artistas como León Ferrari, Antoni Muntadas, Santiago 

Sierra e Carlos Amorales, cujas propostas incitam perguntas sociológicas e 

antropológicas e, por isso, demandam ser examinadas como parte de processos 

sociais cujos sentidos não se esgotam na materialidade das obras realizadas. São 

artistas que se apresentam como pesquisadores e pensadores ao desafiar com seus 

trabalhos os relatos dominantes, os consensos políticos e sociais, as relações entre 

os indivíduos e os modos de agrupamento. 
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Ainda nos anos 1990, Hal Foster já havia chamado a atenção para uma virada social 

nas artes quando a produção contemporânea passou a ter como interesse relações 

com a sociedade, a história, a economia, a política e o todo cultural, expandindo-se 

em direção à pesquisa social e cultural. Em outras palavras, o campo havia se 

transformado em uma área transdisciplinar com uma forte influência das ferramentas 

e das metodologias próprias da antropologia. O esforço de Foster, em seu texto hoje 

clássico “O artista como etnógrafo” (2014, p. 159-186), foi propor uma aguda análise 

de certo tipo de virada política uma vez findada a era de utopias do projeto moderno. 

Uma correlação entre as vanguardas históricas e as neovanguardas é articulada 

pelo autor como forma de iluminar determinadas práticas de viés etnográfico. Assim 

como as vanguardas históricas, diz Foster, as neovanguardas mantiveram em 

coordenação crítica os eixos vertical (temporal, a dimensão histórica da arte) e 

horizontal (espacial, a dimensão social da arte), enquanto que as práticas 

etnográficas na arte e nas teorias contemporâneas operam uma expansão que 

privilegia o eixo horizontal.  

Essa análise leva Foster a discutir o lugar das práticas artísticas a partir do que 

chama de virada para o referente – a saber, uma virada das elaborações específicas 

do meio artístico para projetos específicos do campo social. Nessa discussão, Foster 

retoma o texto “O autor como produtor” (1986), no qual Walter Benjamin, em uma 

apresentação realizada em 1934 em conferência do Instituto para o Estudo do 

Facismo, exorta o artista de esquerda, politicamente engajado, a se colocar ao lado 

do proletariado, decidindo a favor de qual causa colocará sua atividade como 

fundamento do seu progresso político. Benjamin equiparava o artista avançado ao 

trabalhador revolucionário, ambos impelidos a intervir nos meios de produção (de 

arte ou de trabalho) como modo de transformação do “aparato” da cultura burguesa. 

Foster toma o “O autor como produtor” nos termos de Benjamin, mas desloca a 

compreensão de uma atividade no âmbito econômico/luta de classes para o 

social/disputas culturais, propondo que, na arte de ponta de esquerda, surgiu um 

novo paradigma, o do “artista como etnógrafo”, estruturalmente semelhante ao 

antigo modelo do autor como produtor: “É com a virada etnográfica na arte e na 

teoria contemporâneas [...] que a virada de elaborações específicas do meio para 

projetos específicos de debate torna-se tão pronunciada” (FOSTER, 2014, p. 9). 
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Essa virada, salienta Foster, tem relação não com um desejo de revolução utópica 

de transformação da sociedade como em Benjamin, mas com as reações de viés 

multicultural e interdisciplinar contra a capitalização da cultura e a privatização geral 

da sociedade e da cultura operadas pelas políticas neoliberais. 

Nesse novo paradigma (o artista como etnógrafo), o objeto da 
contestação ainda é em grande medida a instituição de arte capitalista-
burguesa (o museu, a academia, o mercado e a mídia), suas definições 
excludentes de arte e artista, identidade e comunidade. Mas o sujeito da 
associação mudou: é o outro cultural/étnico, em nome de quem o artista 
engajado mais frequentemente luta. [...] Apesar de sutil, esse desvio de 
um sujeito definido em termos de relação econômica para um sujeito 
definido em termos de identidade cultural é significativo. (FOSTER, 
2014, p. 160) 
 

O conceito oferece uma problematização das relações da arte com um outro social 

ou étnico e fornece aportes críticos ao lidar com posicionamentos equivocados de 

artistas membros de classes privilegiadas e detentores de status elevado que se 

voltam a culturas e extratos sociais desfavorecidos. Trata-se de algo que Benjamin 

já havia alertado em seu texto ao afirmar que, mesmo engajado socialmente, o 

intelectual não é o proletário – embora, paradoxalmente, seja a condição de 

intelectual que o coloque em posição privilegiada para reconhecer a exploração a 

que o proletário está submetido.  

Ao abordar o lugar das práticas artísticas e políticas, Foster também problematiza a 

questão da alteridade e do outro cultural no paradigma etnográfico, discutindo a 

projeção desse outro-fora. A alterização nas práticas etnográficas é tratada sob o 

aspecto da alterização do eu, como algo fundamental para os modelos críticos na 

antropologia, na arte e na política. Foster chama atenção para os perigos da 

autoabsorção, na qual o projeto de uma automodelagem etnográfica se converte na 

prática de uma autorrestauração narcisista. Tais problemáticas envolvendo a 

alteridade e a projeção desse outro-fora devem ser lidadas, argumenta Foster, com 

a reflexividade, embora ela não seja garantia total e irrestrita. 

A teorização de Foster oferece parâmetros críticos para a análise de projetos 

artísticos que em comum falam sobre a experiência com o outro, o confronto com a 

alteridade, o enfrentamento da diferença e o esforço de troca e comunicação. Em 

sua relação de alterização com o lugar e em sua projeção outro-fora, nos termos de 
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Foster, Marina experimentou em Como se faz um deserto uma condição de 

isolamento no sertão que alterou definições e percepções anteriores que pudesse 

ter sobre a conformação geográfica, mas também social, política, econômica e 

cultural dessa região. A experiência do deslocamento permitiu desconstruir uma 

noção de sertão formada por estereótipos que forneciam de antemão uma imagem 

sobre a região, construção que logo se desfez diante de novas compreensões. 

O sertão havia tomado conta de mim, de meus pensamentos. Só 
podia ver o mundo a partir desse lugar – desde fora do mundo, 
desde dentro do sertão. [...] De dentro, o resto do mundo parece 
mais distante em sem sentido. A vida passa a ser pautada por 
questões simples de adaptação e resistência. Suportar o calor 
extremo do dia, ter os olhos ofuscados pela luz, a cabeça perturbada 
pelo sol forte. Tudo parece ser definitivo – a seca, a caatinga, a 
própria permanência na região. O sertão é para sempre quando se 
vive nele. Só se compreende o sertão quando ali se adentra. E, 
embora indefinido em seus limites geográficos, é ele quem começa a 
definir o que você é ou pode vir a ser. (CAMARGO, 2013, p.17) 

Em Como se faz um deserto, identifica-se um processo de investigação aberto e 

permeável. Isso compreende um pensamento que se constitui em movimento, como 

uma psicogeografia que se elabora no momento em que a artista se disponibiliza e 

se deixa afetar pelos percursos físico-geográficos da viagem e pelos deslocamentos 

das percepções.  

Ao reunir no livro imagens produzidas ou coletadas, reflexões escritas e outros 

elementos poéticos ou de documentação que ajudaram a formular o seu 

pensamento sobre o sertão, Marina horizontaliza os percursos de sua investigação. 

E ainda reforça esse sentido ao compartilhar com o leitor-observador ensaios e 

pesquisas dos outros autores que colaboraram com o processo de investigação e 

estimularam seu pensamento: textos de Janaína Amado, Gonçalo M. Tavares, 

Ângela Ferreira, Yuri Simonini e George Dantas ganharam espaço nas páginas da 

publicação. Foram incluídos ainda em Como se faz um deserto os diálogos de 

Marina com a curadora Cristiana Tejo, que remontam às origens do projeto e ao 

processo de trabalho, e com o artista Vitor Cesar, responsável pelo projeto gráfico 

do livro e pela narrativa visual que convida a percorrer ao longo das páginas. Todas 

essas vozes acabam por oferecer pontos de vista múltiplos que enriqueceram não 

só a investigação artística, mas a reflexão sobre o sertão a que o livro convida. 
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Ao perguntar “Onde fica o sertão?” a si mesma e aos outros (sejam eles os 

colaboradores, as pessoas que conheceu nas viagens ou mesmo o leitor-observador 

do livro), Marina não apresenta Como se faz um deserto como a elaboração de uma 

resposta definitiva, mas como uma espécie de construção inacabada, uma 

montagem em processo, que coloca em exposição o percurso de uma investigação 

que envolve entrecruzamentos entre pesquisa e pensamento e articulações entre 

imagens e textos. Assim, ao convidar a refletir sobre a importância assumida pela 

viagem e pela mobilidade na arte contemporânea, a artista se vale da experiência do 

deslocamento e das práticas artísticas investigativas como mecanismos e 

estratégias para se tentar compreender de forma crítica determinados aspectos da 

sociedade contemporânea. Operando sob esse regime, artistas como Marina atuam 

como tradutores que colocam signos em movimento de forma a ressignificá-los, 

inventando assim percursos nas paisagens de tensões, conflitos, antagonismos e 

dissensos culturais, sociais e econômicos.  

É o ensejo de uma estética do deslocamento na produção artística que também se 

insere como intervenção política na contemporaneidade. E, como todo 

deslocamento, capaz de apontar para novas aberturas e rotas de percurso, nas 

quais esses artistas viajantes contemporâneos captam a realidade enquadrada para 

desenquadrá-la e devolvê-la à esfera do sensível. 

 

 

Notas 

                                                
1 O lançamento com distribuição gratuita do livro foi realizado em 23 de janeiro de 2014, na Galeria Ecarta, em 
Porto Alegre, e em 10 de março de 2014, no Atelier 397, em São Paulo. Além da publicação do livro de 120 
páginas pela Bolsa Estímulo à Produção em Artes Visuais 2013 (Funarte/Ministério da Cultura), o projeto conta 
com um website. Ver http://comosefazumdeserto.tumblr.com/. Acesso em 26/5/2016. 
2 O dicionário foi composto pelo padre D. Rafael Bluteau (1638-1734), tendo sido reformado e acrescentado por 
Antonio de Moraes Silva (1755-1824). Foi a primeira sistematização moderna do léxico da língua portuguesa no 
Brasil, tornando-se modelo e exemplo para todos os dicionários seguintes. Versão digitalizada do referido 
dicionário está disponibilizada na plataforma online da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, órgão da Pró-
Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da Universidade de São Paulo (USP) criado em janeiro de 2005 para 
abrigar e integrar a coleção brasiliana reunida ao longo de mais de 80 anos pelo bibliófilo José Mindlin e sua 
esposa Guita. Doada pela família Mindlin à USP, a coleção reúne um expressivo conjunto de livros e 
manuscritos, sendo considerada a mais importante do gênero formada por particulares. São 32,2 mil títulos que 
correspondem a 60 mil volumes aproximadamente. Ver https://www.bbm.usp.br/. Acesso em 26/5/2016. 
3 Nesse sentido, o sertão é definido como uma das quatro sub-regiões da região nordeste do Brasil junto ao 
agreste, ao meio-norte e à zona da mata. 

http://comosefazumdeserto.tumblr.com/
https://www.bbm.usp.br/
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4 Como jornalista, crítico e pesquisador, realizo rotineiramente entrevistas com artistas. O trecho desta, em 
específico, foi retirado de entrevista concedida por Marina Camargo a propósito da exposição Ensaio sobre uma 
ordem das coisas, apresentada entre setembro e outubro de 2015, no Goethe-Institut Porto Alegre. 
5 Ambos os livros estão disponíveis em versões digitalizadas na plataforma online da Biblioteca Brasiliana Guita 
e José Mindlin. Ver https://www.bbm.usp.br/. Acesso em 26/5/2016 
6 A série Tratado de limites foi realizada em 2011, em projeto comissionado pela 8ª Bienal do Mercosul, realizada 
em Porto Alegre no mesmo ano. Entre 2010 e 2011, Marina Camargo viveu em Munique, na Alemanha, por 
conta de uma bolsa de estudos do Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD). 
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