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RESUMO 
O contexto mercadológico subordina a capacidade crítica de uma obra de arte, ou tornaria 
esta mais potente e com maior visibilidade? Este artigo pretende pensar a dimensão 
econômica da postura crítica de Paulo Nazareth dentro do mercado de arte a partir de sua 
exposição individual realizada em abril de 2017 na Galeria Mendes Wood DM em São 
Paulo. Para tal discute as apropriações e reapropriações deste artista e o caráter 
mercadológico de sua produção. Problematiza as relações que conduzem o pensamento 
crítico à condição de mercadoria. 
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ABSTRACT 
Does the market context subordinate the critical capacity of a work of art, or would it make it 
more potent and more visible? This article intends to think about the economic dimension of 
Paulo Nazareth's critical stance within the art market from his solo exhibition held in April 
2017 at the Mendes Wood DM Gallery in. For this he discusses the appropriations and 
reappropriations of this artist and the marketing character of his production. It problematizes 
the relations that lead critical thinking to the condition of commodity. 
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1. Este trabalho está dividido em três segmentos. Na primeira parte encontraremos 

uma descrição dos trabalhos e da exposição. Em seguida uma discussão teórica do 

que está sendo vendido e como; em outras palavras, uma reflexão sobre mercado e 

a mercadoria à venda. Na terceira parte uma problematização do caráter crítico da 

obra de Paulo Nazareth sob este contexto.  Termina propondo um entendimento de 

como o pensamento crítico através de determinados pressupostos tornar-se-ia um 

slogan a favorecer relações de mercado.  

Este artigo não pretende limitar o trabalho de Paulo Nazareth a uma condição 

mercadológica e sequer minimizar sua possível potência crítica, mas pensa-lo a 

partir de uma perspectiva possível, entre outras. Também não trabalha com o 

pressuposto da demonização do mercado de arte. 

2. Caminhava pela Av. Paulista em direção a Consolação por volta das 20h de um 

sábado, com a intenção de prestigiar a abertura da exposição de Paulo Nazareth 

(Governador Valadares, 1977) na Galeria Mendes Wood DM. Neste caminhar certa 

expectativa se apoderava de mim. Algumas ideias do que por ventura poderia 

encontrar naquele contexto vagavam por minha cabeça. Chegando a galeria, como 

o esperado muitas pessoas estavam na frente do espaço expositivo, conversando, 

rindo, bebendo. Uma abertura de exposição não deixa de ser uma festa, no qual, se 

comemora as obras, o artista, o trabalho desenvolvido. Assim como, um momento 

de encontro, de conversas, de ver e ser visto.  

Logo na entrada somos recebidos pelo trabalho de Nazareth na sala principal, cujo 

título da série é: Produtos do Genocídio. Um trabalho que a priori não se sabe se é 

uma instalação ou um conjunto de trabalhos. Nas paredes, em papel jornal, 

encontramos palavras escritas a carvão em variados idiomas que não reconheço, 

mas que suponho que sejam de origem africana e indígena, no meio delas uma em 

português: “vende”.  No centro em torno de 25 objetos, compostos de: caixas de 

madeira de feira e sobre estas uma serie de embalagens de produtos que se 

apropriam da imagem do negro, mulato e indígena, de diversos países envoltos em 

resina, formando um objeto tridimensional retangular que está posto sobre as caixas 

de feira. As caixas continham pequenas setas em carvão e algumas contavam com 

a palavra “frágil” entre outras.  Um pequeno texto impresso estava à disposição do 
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público. Ali encontramos o título da exposição, Old Hope (Esperança Velha), e o 

título das séries apresentadas. Esta exposição não conta com curadoria.  

 
Paulo Nazareth 

Produtos do Genocídio, 2017 
Vista da exposição: Old Hope, Na galeria Mendes Wood DM 

Fotografia de Felipe Bernardes Caldas 

 

Para minha surpresa, de repente, vindo do fundo da galeria ingressa Paulo Nazareth 

com outra pessoa, ambos conversam sobre o trabalho, e Paulo conta onde 

encontrou uma das embalagens. Em seguida, vejo Adriano Pedrosa cruzar por mim, 

e logo mais Pedro Mendes, um dos sócios da galeria, começa a explicar o trabalho 

para outra pessoa. Sendo nós os únicos dentro do espaço expositivo, naquele 

momento, passo a prestar a atenção no que Pedro Mendes fala sobre o trabalho. 

Ele usa repetidamente as palavras “apropriação”, “exploração”, “reapropriação”,  

explica que as embalagens foram recolhidas durante viagens e pesquisa de 

Nazareth sobre empresas que teriam se apropriado das imagens deste povos 

historicamente suprimidos.   

Antes de sair da sala principal, no pequeno corredor que liga a galeria frontal ao 

jardim e demais espaços expositivos tem uma cortina blackout e atrás desta cortina 

um filme nominado Ol Ori Buruku, que traz um imigrante nigeriano no topo do 

edifício Itália em São Paulo, que parece fazer um tipo de reza, convocação, mais 

tarde sabemos que se trata de insultos à cidade de São Paulo em língua ioruba.  

Talvez o trabalho mais interessante da mostra. Passando pela porta de vidro um 
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grande grupo de pessoas estão no pátio, que tem seus escritórios abertos, além de 

outras duas salas, uma com a continuidade do trabalho de Paulo Nazareth e outra 

com a exposição de Lotus Lobo que também inaugurava naquele dia. Nesta 

segunda sala de Nazareth encontramos a forma típica de exposição de seus 

trabalhos, ou seja, uma serie de produtos organizados no chão, nas paredes 

pedaços de cartazes, outros lambe-lambes, ainda um vídeo e alguns desenhos 

sobre pequenas mesas, no qual, a ferramenta expográfica se confunde com o 

trabalho. Sobre estas estruturas estão pequenos desenhos de uma série 

denominada “Bestiários do Capital”. Em que o artista reproduz os logotipos de 

empresas que utilizam figuras de animais, como a Lacoste, representado por um 

jacaré.  

Segundo o texto de apresentação distribuído:   

A mostra reúne trabalhos recentes que levantam questionamentos a 
respeito da historiografia da arte brasileira no período do modernismo e que 
se estende até hoje, sobre a comercialização que nasce do genocídio de 
índios no Brasil e da relação do emigrante e o meio urbano. (texto de 
apresentação, 2017) 

Estes trabalhos me despertaram algumas questões: seria possível considerar estas 

denúncias realizadas a partir do trabalho apresentado sem ponderarmos sobre o 

contexto expositivo no qual está inserido? Nestas circunstâncias, qual o papel da 

galeria Mendes Wood DM? O que galeria e artista vendem? O potencial crítico deste 

trabalho quando exposto naquele contexto se potencializa, ou se subordina a uma 

possível lógica de mercado?  E qual é a diferença entre uma empresa se apropriar 

da imagem do negro, do caboclo, do indígena, e estampa-la no rótulo de seus 

produtos, e o artista Paulo Nazareth se reapropriar destas mesmas imagens como 

um meio crítico e agora revender a uma parcela abastada da sociedade, e talvez a 

algumas instituições, com preços fixados em dólares com o argumento de uma 

transmutação simbólica?  
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Paulo Nazareth 
Vista da segunda sala expositiva, 2017 

Galeria Mendes Wood DM 
Fotografia de Felipe Bernardes Caldas 

 

3. A mercadoria a partir de Arjum Appadurai é uma condição do objeto e não algo 

inerente a ele. Logo, a condição significa um determinado contexto no qual o objeto 

adquire as propriedades de uma mercadoria, e posteriormente pode transmutar-se 

em outras propriedades, como se transformar em objeto de culto.  Esta noção aliada 

às considerações de Pierre Bourdieu (2010), cuja suas ponderações afirmam que 

uma obra de arte ao mesmo passo que é pura manifestação simbólica, também é 

uma mercadoria, quando dispostas ao contexto temporal do objeto, esta condição 

dualística bourdieusiana é substituída pela capacidade de metamorfose dos objetos 

conforme seus usos, desusos, usuras e atribuições. Entretanto, as obras de arte 

possuem o estatuto de bens, sem deixar de serem mercadorias. Se Bourdieu define 

uma dupla condição para a obra artística, mercadoria e pura manifestação simbólica, 

e Appadurai nos chama a atenção para a mercadoria enquanto condição. Passa a 

nos interessar como a obra também se constitui como um bem. Lazzarato (2003) 

escreve que os conhecimentos em sua abstração e imaterialidade não seriam 

mercadorias e sim bens, pois não se comportariam como tal.  
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A priori podemos estipular que um bem possui um valor de uso superior ao valor de 

troca. O bem teria uma dimensão distinta da mercadoria. Para Lazzarato (2003) a 

distinção se encontraria no modo como consumimos os bens e as mercadorias, 

principalmente os chamados bens imateriais. A concepção de Lazzarato embasada 

em Tarde considera que dentro de um mundo inundado por mercadorias, os 

conhecimentos, as relações de afeto, tenderiam a escapar desta lógica, apesar de 

existirem mecanismos de aprisionamento de um possível fluxo livre, como o direito a 

propriedade intelectual. Os bens imateriais e especificamente o conhecimento não 

se integrariam as categorias da economia política, tais como: troca, valor, 

propriedade, produção, trabalho, consumo, entre outras. Estas categorias “entram 

em crise quando os conhecimentos e as paixões se integram à explicação do 

fenômeno econômico, pois eles não são bens “raros”.(Lazzarato, 2003, p.63). No 

entanto, raridade das obras está em sua natureza material por um lado, e na 

possibilidade de acesso do outro, sem deixar de serem bens análogos ao 

conhecimento. Assim possuiriam uma dimensão irrestrita que pertenceria à 

humanidade e não a uma vontade privada, porém muitos são os mecanismos que 

acabam por reafirmar a raridade. Deste modo, as categorias da economia política 

passam a ser aplicáveis.  

Para Arjun Appadurai (2010) os “bens” seriam uma categoria na qual se unem dois 

tipos de conhecimento - técnico, social e estético, em sua produção e consumo, 

nesta relação entraria a questão do “gosto”, apreciação e experiência individual. Em 

outras palavras, seriam mercadorias que envolvem alta complexidade de produção e 

consumo e que, para serem consumidas, é necessário que o consumidor disponha 

de ferramentas adequadas, ou seja, conhecimento, aporte simbólico ou, como 

Bourdieu comenta: “disposição e competências”. Apesar do relatado, eu entendo o 

bem de outro modo. Não existe necessariamente grande complexidade na produção 

e consumo de uma caneca cerâmica, mas esta caneca pode vir a ser um bem para 

alguém. O bem devido ao seu valor de uso possui também uma dimensão particular. 

E esta dimensão particular, estes laços de afetos que construímos entre nós e o 

mundo que nos rodeia, neste caso a caneca, é capaz de transformar um objeto 

qualquer em um bem, no qual, a possível dimensão mercadológica seria superada 

através da dimensão afetiva. Mas, esta superação não exclui a dimensão 

mercadológica por sua vez, são momentos da vida social destes objetos materiais e 
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imateriais quando analisados a partir das atuais discussões sobre o modelo 

produtivo pós-industrial ou o chamado capitalismo cognitivo.  

O objeto arte, como sabemos, não é somente a materialidade que compõem a obra, 

e sequer o aspecto fundamental da obra em muitos casos, aliado as discussões 

sobre a atual fase capitalista que estaria centrada na informação, na capacidade de 

comunicação, na construção de desejos e identidades, passamos a entender que o 

objeto arte por mais imaterial que possa vir a ser, é capaz de em determinados 

contextos transmutar-se em uma mercadoria. Mesmo aquilo que em outrora seria 

avesso à acepção mercadológica. Talvez neste aspecto Jameson esteja correto 

quando nos fala de uma cultura de mercado, entretanto, diferente deste autor e seu 

tom apocalíptico, afirmo que esta é apenas uma dimensão entre outras possíveis.  

 Partindo desta premissa, no qual, o que está à venda não é necessariamente o 

objeto em si e suas propriedades materiais, mas as relações simbólicas, contextuais 

e informativas no qual a materialidade do objeto é apenas um meio de acesso. O 

que a Galeria Mendes Wood DM venderia? Ela vende informações, digo mais, ela 

vende informações imagéticas apoiadas ou não em objetos no qual a troca nem 

sempre é intermediada por dinheiro. Ela vende sua própria imagem correlacionada 

ao grupo de artistas que representa. Ela vende um estilo de vida, ligado a um 

determinado modo de consumo. Ela vende a possibilidade de experiência junto à 

arte e a um circuito social. Ela não pode vender a experiência em si, pois esta 

depende de uma relação individual, que é variável de pessoa à pessoa, mas pode 

vender a possibilidade de acesso. Da mesma forma que uma escola privada não 

pode vender o conhecimento, mas quando um pai paga a mensalidade, este paga 

pelo direito de acesso. A mesma lógica também se aplica neste caso.  Ela vende 

acessos dos mais diversos. Ela vende a figura de seus galeristas. Ela vende seu 

programa e entendimento de mundo. Ela vende uma construção social. Ela vende 

representação imagética do artista. Ela comercializa aquilo que em outrora não se 

faria comércio. Como diz Bourdieu: “O comércio da arte – comércio das coisas que 

não se faz comércio.” (BOURDIEU, 2008, p.19.)  

 Ao mesmo passo que galeria é um comércio, também é um espaço cultural que 

cumpre uma função social para a cidade de São Paulo. É um espaço de encontro, 

de propagação de ideias, de incentivo a produção artística contemporânea. Por 
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vezes, seu programa assemelha-se a uma instituição cultural, ou mesmo, como a 

atual tendência, estes dois papéis se fundem de tal maneira que por ora parecem 

indistinguíveis. No caso da Mendes Wood DM esta tendência é muito forte. Essa 

fusão é essencial para a manutenção da própria galeria, e seus artistas, assim 

como, talvez para o próprio campo artístico. A fluidez de fronteiras, as relações de 

permissividade, a inserção em um circuito internacional com uma rede de contatos, 

aliado a fragilidade institucional brasileira, as atuais galerias conseguem promover a 

si próprias e seus artistas, e passam a cumprir papéis estratégicos no processo de 

reconhecimento artístico tanto comercial quanto institucional e seu processo de 

internacionalização. Pois, na atualidade não é possível pensar em reconhecimento 

comercial sem o institucional neste nicho de galerias que atuam no mercado 

primário e participam de um circuito internacional de arte contemporânea. Aquilo que 

no passado estava separado, reconhecimento mercadológico e institucional, nos 

termos bourdieusianos mercado versus afinidade entre os pares, hoje em um 

segmento da produção e em um circuito de alta visibilidade ambos se dão as mãos.  

Uma ressalva cabe aqui, um artista pode ter um reconhecimento entre seus pares e 

não ter na esfera comercial. Entretanto, no circuito do qual falo, e a Galeria Mendes 

Wood DM participa, um está atrelado ao outro. Pois conforme Bourdieu é no campo 

que os processos de atribuição de valor são construídos mediante a competição e a 

partir de Howard Becker diria de cooperação, mas esta cooperação é de caráter 

seletivo.  Esta seletividade cooperativa não se pode perder de vista. Ela é capaz de 

unir determinados agentes em prol de um objetivo comum, ou na promoção de um 

artista, todos cooperam entre si e competem com outros grupos. Boa parte destas 

relações são erguidas na informalidade, nos vínculos de afetos, de empatia, e 

também de classe, em associações nem sempre conscientes, ou plenamente 

conscientes. Guiadas por um leque de discursos e objetivos que geralmente tem em 

comum um chamado amor pela arte, pelos artistas, um desejo de reconhecimento 

da arte brasileira, e em alguns casos, de si próprios e seus interesses. A galeria 

acaba sendo a plataforma para estas relações, sociais, artísticas, intelectuais e 

comerciais.  

Neste conjunto de aspectos, cabe perguntar o que Paulo Nazareth venderia neste 

contexto? Um artista no qual sua produção está diretamente ligada à fluidez entre 
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arte e vida. Muitas são suas mercadorias e os bens postos à venda, da sua 

representação social como artista, as suas imagens e as informações imagéticas 

ligadas a esta representação geralmente atreladas à ideia de marca ou via Bourdieu 

diríamos grife, além da própria concepção de um empreendedor de si. Como já 

escrevi e publiquei outros artigos tratando destes aspectos a partir deste artista entre 

outros, me interessa refletir neste escopo textual algo que ainda não discuti e que o 

trabalho de Nazareth me desperta. Ou seja, como a crítica ou o pensamento crítico 

alçam a condição de mercadorias? Mas antes disto é necessário fazer uma definição 

de mercado. 

O mercado aqui é entendido como uma relação de permuta material e imaterial, 

comunicativa, intermediada ou não por objetos. Este mercado é fruto de uma 

economia essencialmente simbólica e imaterial que resulta em materialidades. No 

qual, as relações de troca, permuta, não são somente intermediadas por dinheiro. A 

materialidade da obra é apenas uma parte do que esta sendo trocado, às vezes, a 

parte mais insignificante. Assim, se a mercadoria é uma condição da vida social dos 

objetos materiais e imateriais, o mercado é uma dimensão. Pois é a mercadoria e 

suas características que promovem os tipos de mercados, e não o contrário.  

4.  Na serie apresentada na Galeria Mendes Wood DM, Produtos do Genocídio, 

descrito no inicio deste texto, o principal aspecto ofertado pela galeria é o aspecto 

crítico da obra, que se constitui enquanto um bem, mas que pode transmutar-se em 

uma mercadoria. Este aspecto é o principal motivador de uma possível aquisição. E 

o que se adquire, não é necessariamente o objeto envolto em resina sobre uma 

caixa de feira, mas a reflexão e parte da pesquisa de Nazareth contida neste 

exemplar material, que acaba por se tornar um indício da obra. Ou seja, não é a 

forma, não é o fator estético material, o principal elemento à venda, apesar de 

existirem, e estarem diretamente ligado ao conteúdo. Mas é este conteúdo de 

caráter crítico que se apresenta enquanto objeto de desejo e quiçá de fetiche. 

Principalmente neste trabalho cujo aspecto manual do artista pouco importa, pois é 

de fácil reprodução técnica e material. O que está em jogo neste caso são as 

escolhas, a pesquisa, o pensamento, que se ampara em uma determinada 

materialidade que a compõem. Certamente não é só o aspecto crítico que se oferta 

e pode alçar a condição de mercadoria neste cenário. Entretanto, neste trabalho me 
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parece que o objeto de desejo, de posse, e fetiche de alguma maneira, é aquilo que 

comumente chamamos de posicionamento crítico. Mas afinal, o que é esta noção 

crítica? 

A noção crítica aqui é compreendida como exercício reflexivo sobre determinadas 

ações, trabalhos, discursos, contextos e teorias. Que podem ou não possuir uma 

dimensão pragmática. Possui um caráter pessoal, um envolvimento de quem não 

está distante ao fato analisado, logo, a concepção de um indivíduo, isento, idôneo, 

autônomo para enuncia-la não se aplica nesta perspectiva, pelo contrário, a crítica 

tem uma dimensão particular de quem a emite e se responsabiliza por seu 

enunciado.  Assim a crítica é também um exercício ficcional, narrativo, a partir de 

uma relação interpretativa do mundo. Porém, crítica envolve sempre uma tomada de 

posição mesmo que momentânea e instável, logo um juízo de valor aos fatos e 

teorias analisadas. Mas não se pretende verdadeira ou falsa, libertária ou opressora, 

defender um bem comum, ou alguma ideia universal. A crítica é uma provocadora de 

novas reflexões, ações, é o que não está dito, e nem por isso, desveladora ou 

desmistificadora, pelo contrário, pode possuir poder imenso de mistificar a si própria, 

assim como, a quem a proclama. Ela é fruto de inquietude frente à realidade 

vivenciada e projetada ou mesmo fruto de alienação.  A crítica possui uma dimensão 

ética, assim creio na relação de reciprocidade entre discurso e ação pragmática 

frente à vida de quem a emite, independente de quais forem e por mais provisório 

que isto possa vir a ser. Ou seja, pratica, ação e reflexão em um único corpo, um ato 

dotado de crítica é um movimento que coaduna conduta e reflexão.  No qual, o dizer 

e o fazer, são faces de um ato em comum que envolve uma tomada de posição, por 

mais precária que seja. Porém, nem sempre plenamente consciente. E nem sempre 

divulgadora de consciência. Assim, a crítica pode vir a promover e divulgar 

alienação, ou ser fruto da alienação o que seria em uma “tradição crítica” o oposto a 

própria ideia de crítica. Mas como nos mostra a história, a crítica é um instrumento a 

serviço dos homens e suas batalhas particulares e coletivas. E a partir desta 

compreensão que a crítica, as noções críticas, e os posicionamentos assim 

rotulados, são instrumentos de batalha entre os homens. Este fato possibilita que a 

crítica alce senão à uma plena condição mercadológica, ao menos torne-se um 

slogan, de atos, fatos, e em nosso caso de trabalhos artísticos. No qual torna-se o 

adjetivo que qualifica o substantivo obra. 
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A crítica a partir do trabalho de Nazareth torna-se um objeto de fetiche quando 

deslocada de seu contexto. Ou seja, quando toda esta potência reflexiva sobre a 

história da America Latina e a sua historiografia são colocadas de certo modo a 

venda dentro de uma galeria. A crítica que poderia por ventura ser uma provocadora 

de novas reflexões ou mesmo de revisões historiográficas acaba por ganhar status 

sobrenaturais desvinculando-se de uma possível ação política real e pragmática, 

para tornar-se objeto de contemplação, apartado da realidade do qual é fruto. Ganha 

certa autonomia em relação ao fato, ou seja, genocídio, massacres, processos 

exploratórios e de degradação humana, e assim por diante. Esta configuração de 

fetiche se potencializa quando estes trabalhos vão para uma coleção privada. Ou 

seja, passa-se a limitar o acesso. Neste caso o que se coisifica não é o ser humano, 

mas o que há de imaterial na obra, que torna-se coisa. O ocultamento não é da 

ordem do ato de trabalhar do indivíduo que produz a mercadoria, em nosso caso a 

obra artística, Nazareth está presente ali no que produz e consciente a respeito do 

que produz, mas o ocultamento é da agressividade do ato crítico e da capacidade de 

denúncia. Passa-se a acreditar que esta crítica é necessária, importante, relevante, 

e esta acaba por vezes por ganhar status de autonomia ao fato histórico, as 

posições políticas, a quem ela se refere, a quem visa atingir, ou seja, neste caso, a 

classe dominante conservadora, opressora, exploradora e as consequências de um 

modelo econômico. E são integrantes desta mesma classe que se beneficiaram 

historicamente destes processos de exploração, genocídio, apagamentos, 

aculturamentos e de um capitalismo voraz que aumenta gradativamente a 

concentração de renda, especialmente em nosso país, que em parte tornam-se 

colecionadores e acabam por adquirir o trabalho de Nazareth. Assim, talvez o 

transformando em objeto de expiação.  

A crítica contida nos trabalhos é um bem imaterial no qual a posse privada parece 

não conter sentido, ou ser de caráter inalienável. Contudo, o principal mecanismo de 

posse torna-se o certificado de autenticidade, aliado a outros mecanismos jurídicos, 

além do simples ato de mostrar ou não mostrar, que nada mais são que modos de 

limitar o acesso. Tornando uma mercadoria aquilo que em outrora seria inviável 

pensar como tal. Pois dentro da atual lógica capitalista as informações, 

conhecimentos, desejos, seriam mais relevantes que os próprios objetos, e estes os 

verdadeiros objetos de aquisição, no qual a materialidade deste objeto é um meio, 
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indicio, uma marca, que conduz a determinadas representações sociais que acabam 

por construir as identidades de quem as consome.  

Nesta perspectiva a crítica não esta necessariamente ligada a um desvendar das 

estruturas de poder e dominação, a serviço da emancipação do ser humano, como 

um meio de separar, ponderar, analisar, como propunha a Escola Crítica, mas como 

um instrumento. Os instrumentos são utilizados nas batalhas entre os homens entre 

suas posições e interesses, neste caso, este instrumento ganha status de slogan, 

que classifica e rotula a produção mesmo antes de uma reflexão sobre esta. Logo, 

também transmuta-se em um bem comercializável, que chega a condição de uma 

mercadoria, pois torna-se coisa, objeto de desejo, e mesmo acaba por ter uma 

utilidade, a de caráter expiatório em determinados contextos. 

Ainda é necessário considerarmos a questão do acesso, se a obra é inalienável, e 

passa-se a acreditar nisto, apesar do relatado nesta reflexão, o limitar do acesso a 

conduz igualmente a condição mercadológica.  O conhecimento, e as obras, assim 

como seus conteúdos são bens da humanidade, nem por isto menos 

comercializáveis na atual fase capitalista, mesmo que não sejam comercializáveis 

em si, e por si, entretanto o controle de acesso faz com que acabem por adquirir 

propriedades de mercadoria.   

A crítica assimilada e propagada via instituições da arte, da universidade às galerias 

comerciais, do trabalho de Paulo Nazareth ao mesmo passo que ganha visibilidade 

e é capaz de atingir um número elevado de pessoas, pode vir a sofrer um processo 

de fetichização, com este processo é inevitável certo apaziguamento do tom crítico, 

pois há um ocultamento de sua agressividade, de sua capacidade de discernimento, 

e mesmo esta ganha certa autonomia ao contexto do qual se origina a crítica.  

Contudo esta inserção me parece inevitável, e mesmo em certo sentido necessária, 

pois além da visibilidade e da fetichização do posicionamento crítico que acaba por 

ocorrer, também esta inserção gera a possibilidade de discussão a respeito desta 

conjuntura, da função da arte e seus limites. Fernanda Albuquerque (2015) no fim de 

sua tese questiona-se: O que uma crítica institucionalizada não critica? Longe de 

responder esta pergunta, sendo esta uma das conclusões da tese desta autora –- eu 

diria que sob as circunstâncias descritas e via o trabalho de Nazareth no contexto 

expositivo aqui tratado a crítica institucionalizada tanto em âmbito institucional 
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quanto mercadológico, não critica a si própria como agente de mudança. Não 

questiona a crítica em si, e não se percebe inclusive como agente de alienação e a 

serviço da dominação. 

Quando Nazareth se reapropria das imagens e das embalagens de produtos que se 

utilizam de referências indígenas, caboclas, negras para discutir a historiografia, as 

relações de poder, os processos de apagamento, e nesta relação de transmutação 

simbólica, também material, alça estas novas imagens a condição de obras de arte, 

mas que no fim, o que de fato é vendido é esta acepção crítica, cujo preço 

ultrapassa a casa dos milhares, nestas circunstâncias qual seria a diferença entre a 

empresa capitalista e Nazareth? Podemos dizer que a empresa nutre-se do 

aculturamento e da alienação histórica, no qual  acaba por ser a própria ferramenta 

desta alienação; enquanto Nazareth parte destas mesmas imagens para trazer à 

tona o que foi apagado, esquecido, deixado de lado, no qual nos convoca a uma 

reflexão histórica sobre as relações de poder, exploração, em forma de denúncia 

com uma carga poética. Porém, ambos de diferentes modos e contextos acabam por 

lidar com estas imagens e conduzem estas em algum momento a condição de 

mercadorias, e no caso analisado o posicionamento crítico alça a condição de 

fetiche por um lado, por outro, a slogan da produção apresentada. O trabalho de 

Nazareth neste contexto está em uma encruzilhada, assim como nós. Não é 

possível negar a condição mercadológica, e sequer a importância cultural da galeria 

como um agente promotor da arte, ainda mais quando as esferas comerciais e 

institucionais se embaralham, se fundem, se confundem, ainda mais em um sistema 

institucional frágil como o brasileiro, pois não existe neste circuito aqui descrito um 

trabalho que não tenha potencial comercial, de uma pintura, a uma embalagem 

qualquer, até mesmo uma performance, pois o que é vendido é um conjunto de 

informações imagéticas indiciadas pela materialidade do objeto, associadas a um 

modo de consumo, a um estilo de vida, a um circuito artístico e social. O que trato 

aqui neste segmento textual só se aplica nestas circunstâncias e no circuito descrito, 

ou seja, em um circuito internacional que apenas algumas galerias brasileiras 

conseguem percorrer, em outros, no qual o segmento mercadológico é tão fraco 

quanto o institucional, ou ainda mais incipiente que as próprias instituições, como em 

vários estados brasileiros, é ainda possível falarmos de uma produção mais ou 

menos comercializável em detrimento de outra.  Analisando o caso de Nazareth e da 
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galeria Mendes Wood DM, tudo é passível de comercialização, sem se restringir a 

mera comercialização. 
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