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“Cães sem Plumas” [prólogo] reúne artistas visuais que pertencem a gerações 

diversas, agrupados em torno de uma invenção de linguagem de João Cabral de 

Melo Neto. Não por terem criado obras marcadas pela escrita angular do poeta, 

mas por partilharem com ele um desassossego frente ao que testemunham 

nos lugares onde transitam ou moram, e que o texto daquele fixa de modo 

singular. É uma mostra sobre aqueles que, no Brasil, vivem na iminência de 

perder o que lhes confere humanidade, embora pudesse ser sobre moradores 

de outros cantos que subsistem sob condições igualmente precárias. Se há 

nessa delimitação de foco algo de assumidamente arbitrário, há também nela a 

urgência de falar de algo que no país perdura quando já deveria ter terminado, e 

sobre o que com frequência se cala.

A poesia de João Cabral de Melo Neto é magra, não cabendo nela excessos 

retóricos. É construída por desbaste cuidadoso dos muitos significados possíveis 

que cada palavra carrega, dotando-as de secura que renova a linguagem. 

Por subtrair do texto criado tudo que é redundante ou sobra, foi chamada, 

apropriadamente, de “poesia do menos”. Tal operação de abate não retira das 

palavras, contudo, seu poder de ressoar, com agudeza e detalhe, ideias e coisas 

que fazem o mundo ser como é. Ao contrário, a magreza de sua poesia ecoa, 

comenta e refaz, em termos próprios, um espaço social marcado por carência 

e falta.[i] Talvez em nenhum outro poema de João Cabral de Melo Neto essa 

relação entre as palavras e a vida nelas contida seja mais precisa e próxima 

do que em “O Cão sem Plumas”, texto em que o autor descreve, com o pulso 

inventivo da linguagem que usa, o Recife ribeirinho de 1950, atravessado pelo 

rio Capibaribe. Na visão crítica e concisa do poeta, esse era ambiente que tinha 

algo “da estagnação / do hospital, da penitenciária, dos asilos, / da vida suja 

e abafada / (de roupa suja e abafada) / por onde se veio arrastando” o rio. 

Ao longo do poema, o curso do Capibaribe e o curso das vidas dos que vivem 

próximos às suas águas e lamas se tornam, no encadeamento de palavras, 

progressivamente indistintos, fazendo da descrição de uma paisagem de penúria 

a narração simultânea de ruínas pessoais daqueles que a habitam. O rio e os 

moradores de tal lugar seriam ambos “cães sem plumas”, expressão que parece 

designar, em forma de radical paradoxo, situações de destituição absoluta. Um 

“cão sem plumas”, escreve João Cabral de Melo Neto, “é quando uma árvore sem 

voz. / É quando de um pássaro / suas raízes no ar. / É quando a alguma coisa / 

roem tão fundo / até o que não tem”.[ii] 

Não se pretende, nesta exposição, evocar o ambiente ou a época descritos 

no poema. Tampouco se deseja ilustrar o texto ou traduzi-lo em imagens. 

Mas reclamar o emprego da ideia de um “cão sem plumas” para identificar, na 

produção de um conjunto de artistas visuais, grupos de pessoas cujas vidas 

são marcadas, no Brasil, por lacuna e ausência. Comunidades que são excluídas 

– por descaso ou aberta subjugação – dos ganhos que as transformações 

modernizadoras que o país empreendeu em décadas recentes trouxeram 

a muitos, seja no campo tecnológico, no da gestão macroeconômica e até 

mesmo no da cidadania e da proteção social. Pessoas que vivem à margem de 

quase tudo que outros já alcançaram no Brasil, e para as quais somente existe 

interdição. São “cães sem plumas”, por exemplo, a maior parte dos índios deste 

país, acossados por doenças e pela ganância infinda sobre as terras a que 

pertencem. Assim como o são os loucos e presidiários que apodrecem em um 

sistema curativo e prisional falido. Ou as crianças e adolescentes que moram 

nas ruas e gastam o pouco tempo de vida que ainda vão ter entre esmolas, 

delitos e o inevitável enlace com a dependência química. São também “cães sem 

plumas” aqueles que, frente à violência desregulada no campo ou à voracidade 



especulativa sobre o espaço urbano, terminam sendo retirados à força de seus 

lugares de vida e destituídos dos meios de sobrevivência. Ou os tantos de 

quem o Estado suspendeu seus direitos mais básicos, como os torturados pela 

polícia política no passado de exceção e os perseguidos hoje, sob um regime 

democrático, por serem negros, homossexuais ou apenas por serem pobres. São 

ainda “cães sem plumas”, nessa lista assumidamente incompleta, os homens e 

mulheres que, vítimas de uma desassistência absoluta, sequer têm seus nomes 

identificados depois de mortos, alongando a sua condição de párias mesmo 

quando tudo o mais acaba. Assim como o são os estrangeiros que, atraídos pela 

expectativa criada de vida melhor para os que aqui moram, terminam aviltados 

em suas prerrogativas mais simples. É dessas pessoas, não contabilizadas no 

cálculo produtivista que rege e mede o avanço econômico do Brasil, que esta 

exposição quer dar notícia.

“Cães sem Plumas” 
[prólogo]  

não se filia, entretanto, a um recorrente discurso 

fundado em mera denúncia moralizante, o qual expõe as graves fraturas sociais 

do país ao mesmo tempo em que as apazigua, remetendo suas causas sempre 

a outros momentos e outros lugares, nunca coincidentes com o agora e com 

o aqui. O que se busca é inscrever, em narrativa concomitante àquelas outras 

que relatam o que é considerado avanço no Brasil, danos de várias ordens 

infligidos a parcelas específicas da população do país, quase sempre ausentes de 

sua paisagem simbólica. Inscrição tecida por meio de criações aproximadas no 

espaço expositivo, que de modo menos ou mais direto invocam a subtração de 

tantas vidas. É certo que há vários outros danos que não são computados nesta 

mostra, assim como diversos outros artistas os convertem em mais imagens 

e formas, concedendo visibilidade social aos agravados e aliviando-os de uma 

mudez que lhes é imposta. Antes e longe de exaurir o tema, o que se quer é 

justamente levantar assuntos que são ainda pouco confrontados em espaços de 

apresentação artística no Brasil, como se não valessem o bastante para isso ou, 

no limite, sequer existissem. E se a feitura da exposição nesse campo é marcada 

por óbvia contradição – o dinamismo crescente do chamado meio da arte 

também resulta, afinal, do modelo de crescimento vigente no país –, não fazê-la 

seria abrir mão do poder que os pequenos ruídos e gestos possuem de criar 

fissuras nas convenções que definem o que é da esfera do comum. Seria assumir 

que imaginar novos nexos entre as pessoas, coisas e fatos que demarcam o que 

é um lugar não produz o efeito transformador dos afetos. Seria esquecer daquilo 

que pode a arte.

“Cães sem Plumas” 
[prólogo]

 baliza o início de uma investigação mais ampla e 

duradoura, embora seus pressupostos sejam já aqui apresentados. Primeiro, 

reconhecer que persiste e se reproduz, no Brasil, um tipo de vida na qual 

gradualmente se desmancha o que de humano pode haver nela. Depois, 

saber ser impossível dissociar situação como essa da indiferença daqueles 

que, ao contrário dos aqui evocados, preservam a sua humanidade. O grau de 

despossessão que marca os “cães sem plumas” do Brasil são índices inequívocos 

de um país que, a despeito de ter tanto mudado e de ter produzido evidentes 

ganhos, permanece desigual e excludente. Esta é uma exposição sobre vidas 

roídas. Sobre aqueles que não são contados.

[i] Secchin, Antonio Carlos. João Cabral: A Poesia do Menos. São Paulo, Duas Cidades/Brasília, INL, 

Fundação Nacional Pró-Memória, 1985.

[ii] Cabral de Melo Neto, João / O Cão sem Plumas. Barcelona, O livro inconsútil, 1950; 2ª ed. Rio de 

Janeiro, Editora Nova Fronteira, 1984 (com fotografias de Maureen Bisilliat).

sobre o curador

Moacir dos Anjos é curador e pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, 

onde coordena o programa de exposições Política da Arte e a pesquisa Cães sem 

Plumas. A representação de danos nas artes visuais, da qual a presente mostra é 

parte. Foi diretor do Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães, no Recife (2001-

2006), do 30º Panorama da Arte Brasileira, no Museu de Arte Moderna de São 

Paulo (2007) e da 29ª Bienal de São Paulo (2010). É autor, entre outros, dos livros 

Local/Global. Arte em Trânsito (Rio de Janeiro, Zahar, 2005) e ArteBra Crítica. 

Moacir dos Anjos (Rio de Janeiro, Automática, 2010).



Antonio Dias
Cabeças 1968
madeira pintada 
30 x 30 x 30 cm cada 



Antonio Dias -- Tapa Olho  1969 -- acrílica sobre tecido preto -- 84 x 93,5 cm



Com um trabalho que transita pela pintura, instalação, fotografia, livro de artista, vídeo e outras técni-
cas, Antonio Dias é descrito pelo crítico e curador Paulo Herkenhoff como “o nexo principal entre os neo-
concretos e os artistas dos anos 1970: entre Hélio Oiticica e Cildo Meireles, Lygia Clark e Tunga, os não 
objetos e Waltercio Caldas, não se distanciando de Ivens Machado e Iole de Freitas, ou mesmo dos que 
atuavam nos anos 1960 ao lado de Cildo, como Barrio, Raimundo Colares e Antonio Manuel. Dias tempera 
a presença da palavra entre a arte conceitual e a tradição da poesia concreta”.

Antonio Dias nasceu em Campina Grande, Paraíba, em 1944, e vive e trabalha entre Rio de Janeiro e 
Milão. Participou da Bienal de São Paulo, Brasil, nas edições de 1981, 1994, 1998 e 2010. Entre as ex-
posições coletivas recentes estão Mitologias por procuração (Museu de Arte Moderna de São Paulo, São 
Paulo, Brasil, 2013); Biografia incompleta (Museu de Arte Contemporânea de Niterói, Niterói, Brasil, 2013); 
América do Sul, a pop arte das contradições (Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 
Brasil, 2013); Arte & política: enfrentamentos, combates e resistências (Memorial Getúlio Vargas, Rio de 
Janeiro, Brasil, 2013); O agora, o antes: uma síntese do acervo do MAC (Museu de Arte Contemporânea da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil, 2013); O colecionador: vontade construtiva (Museu de Arte 
do Rio, Rio de Janeiro, Brasil, 2013); O abrigo e o terreno (Museu de Arte do Rio, Rio de Janeiro, Brasil, 
2013), Pop, realismi e politica (Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, Bergamo, Itália, 2013); Circuitos 
cruzados (Museu de Arte Moderna de São Paulo, São Paulo, Brasil, 2013); Order, chaos, and the space be-
tween (Phoenix Art Museum, Phoenix, EUA) e Open work (Hunter College, Nova Iorque, EUA, 2013). Suas 
recentes mostras individuais incluem: In conversation: Hans-Michael Herzog and Antonio Dias (Museum 
of Fine Arts, Houston, EUA, 2012); Anywhere is my land (Pinacoteca do Estado de São Paulo, São Paulo, 
Brasil, 2010). 

Possui obras em coleções públicas internacionais como: Museum of Modern Art, Nova Iorque, EUA; 
Ludwig Museum, Colônia, Alemanha; Daros Collection, Zurique, Suiça; Stadtische Galerie im Lenbachhaus, 
Munique, Alemanha; Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina; Fonda-
zione Marconi, MIlão, Itália; e Centro Studi e Archivio della Communicazione, Università de Parma, Itália. 
Sua obra está representada em coleções nacionais como: Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Rio 
de Janeiro; Museu de Arte Contemporânea do Paraná, Curitiba; Museu Nacional de Belas Artes, Rio de 
Janeiro; Museu de Arte Moderna de São Paulo, São Paulo; Itaú Cultural, São Paulo; Pinacoteca do Estado 
de São Paulo, São Paulo; Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, São Paulo; Museu 
de Arte Moderna Aloisio Magalhães, Recife; Museu de Arte Contemporânea de Niterói / Coleção Sattamini, 
Niterói; e Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, São Paulo.

sobre Antonio Dias

Cabeças (1968) é uma congregação de dez cubos colocados diretamente no chão, cada qual com 

uma fenda semelhante às de caixas de correio ou urnas eleitorais. Papeizinhos, segredos, bilhetes, 

etc. podem ser inseridos, mas entram de forma estranha, em ângulo, enfatizando, assim, que não 

podem ser recuperados.

Tapa Olho (1969) incita o espectador a situar-se em uma relação contraditória e simultânea: a su-

perficie plana da pintura e a maciez do tecido. Uma grande pintura preta em tecido, com apenas a 

palavra realtá (realidade em italiano) no centro da bandeira escrito na ordem inversa inverte o lugar 

supostamente ocupado pelo quadro, 



Armando Queiróz
Ymá Nhandehetama (Antigamente 
fomos muitos) 2009 
video, som
8’21”



Nasceu em Belém do Pará em 1968. Sua formação artística foi constituindo-se através de leituras, 

experimentações, participações em oficinas e seminários. Expõe desde 1993 e participou de diversas 

mostras coletivas e individuais no Brasil e no exterior. Integrou projetos como: Macunaíma, em 1997, no 

Rio de Janeiro e Prima Obra, em Brasília, em 2000. Participou do Salão Arte Pará como artista convida-

do, em 1998, 2005, 2006, 2007 e 2008. Na cidade de Abaetetuba (PA), em 2003, realiza sua primeira 

intervenção urbana no Mercado de Carne Municipal como resultado do workshop Projetos Tridimension-

ais II, promovido pelo Instituto de Artes do Pará - IAP. Foi bolsista do mesmo Instituto de Artes em duas 

oportunidades: com a bolsa de pesquisa Possibilidades do Miriti como Elemento Plástico Contemporâneo, 

em 2003. E, em 2008, com a bolsa de pesquisa Corpo toma Corpo, estudos em Videoarte – O Corpo como 

Intermediador entre a Vida e a Arte.

Sua produção abrange desde objetos diminutos até obras em grande escala, intervenções urbanas e 

vídeo-performance. Detém-se conceitualmente às questões sociais, políticas, patrimoniais e as questões 

relacionadas à arte e a vida. Cria a partir de observações do cotidiano das ruas, tem como referência a ci-

dade e o outro. Foi contemplado com a bolsa de pesquisa em arte do Prêmio CNI SESI Marcantonio Vilaça 

para as Artes Plásticas 2009-2010. Em 2009, seu site specific Tempo Cabano recebeu o 2º Grande prêmio 

do 28º Arte Pará. Em 2010, recebeu Sala Especial no 29º Arte Pará como artista homenageado do salão.

Suas individuais recentes incluem, Alma (KunstHaus, Wiesbaden, Alemanha, 2012); Midas (Centro 

Cultural Brasil Estados Unidos - CCBEU, Belém, Brasil, 2012); Cântico Guarani (Galeria Durex Arte Con-

temporânea, Rio de janeiro, Brasil, 2010). Exposições coletivas de que participou recentemente incluem, 

Rotas: desvios e outros ciclos (Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, Fortaleza, Brasil, 2013); Exposição 

Abalo Sísmico (Museu Nacional da República, Brasília, Brasil, 2012); Amazônia: Lugar da Experiência, 

(Museu da Universidade Federal do Pará, Pará, Brasil, 2012); 16ª Bienal de Cerveira (Fundação Bienal de 

Cerveira, Cerveira, Portugal, 2012); III Bienal do Fim do Mundo, (Ushuaia, Argentina, 2012); e Gigante pela 

própria natureza (Instituto Valência de Arte Moderna - IVAN, Espanha, 2012). 

sobre Armando Queiróz

Em Ymá Nhandehetama (Antigamente fomos muitos), o índio da etnia guarani Almires Martins 

narra sua visão de mundo, do ponto de vista daqueles a quem foi imposta a obscuridade – neste 

caso, os índios brasileiros. Rever a história do Brasil e sua herança colonial, escrita em apenas 500 

anos, com sangue e violência, é retratar a desconstrução de quem optou por uma vivência sutil em 

uma relação íntima entre homem e natureza. Armando Queiroz reconstitui em vídeo a experiência 

da violência na Amazônia. Em entrevista a Paulo Herkenhoff, ele comenta “observar o processo 

histórico da Amazônia é deparar-se com uma história de violência. Grassa a força desmedida como 

solução imediata”. 



Berna Reale
Ordinário 2013 
video, som
3’15”



(1965, Belém, PA) 

A violência tem sido, nos últimos anos, o seu grande foco de atenção. Reale tornou-se perita criminal 
do Centro de Perícias Científicas do Estado do Pará e vive de perto as mais diversas questões de delito e 
conflitos sociais. Suas performances são pensadas com o objetivo de criar um ruído provocador de reflex-
ão. Vive e trabalha em Belém, na Região Amazônica.

Berna Reale trabalha com instalações e performances. Estudou arte na Universidade Federal do Pará e 
participou de diversas exposições individuais e coletivas no Brasil e na Europa, como a Bienal de Cerveira 
(Portugal, 2005) e a Bienal de Fotografia de Liege (Bélgica, 2006), além da exposição Amazônia – Ciclos 
da Modernidade, no Centro Cultural Banco do Brasil (Rio de Janeiro, Brasil, 2012). Recebeu o grande 
prêmio do Salão Arte Pará, em Belém (Brasil, 2009), e foi selecionada para o Rumos Visuais – Itaú Cultural 
(2011) e Prêmio PIPA (2012) e participou da exposição“from the margin to the edge” Somerset House, 
Londres (2012). A violência tem sido, nos últimos anos, o seu grande foco de atenção. Reale tornou-se 
perita criminal do Centro de Perícias Científicas do Estado do Pará e vive de perto as mais diversas 
questões de delito e conflitos sociais. Suas performances são pensadas com o objetivo de criar um ruído 
provocador de reflexão. 

sobre Berna Reale



Cildo Meireles
Ética como Estética / 
Estética como Ética 2003
intervenção gráfica no catálogo da Bienal de Veneza de 2003
recortes de jornais



Cildo Meireles
Zero Cruzeiro 1974 - 1978
litografia offset sobre papel 
7 X 15,5 cm, edição ilimitada



Cildo Meireles
Inserções em circuitos ideológicos: 

Projeto cédula  1970 – 1976
carimbos de borracha sobre cédulas

6,5 x 15 cm,



Cildo Meireles
“Inserção em Circuitos Ideológicos - 
Projeto Cédula”, 1970-2013.
Carimbar informações e mensagens críti-
cas e devolve-las a circulação.
6.5 x 14 cm



Cildo Meireles é um artista conceitual com uma reputação internacional, que cria os objetos e as instalações que 
acoplam diretamente o visor em uma experiência sensorial completa, questionando, entre outros temas, o regime 
militar brasileiro (1964 - 1984) e a dependência do país na economia global. Cildo Meireles tem desempenhado um 
papel chave dentro da produção artística nacional e internacional. Situando-se na transição da arte brasileira entre 
a produção neoconcretista do início dos anos 60 e a de sua própria geração, já influenciada pelas propostas da arte 
conceitual, instalações e performances, as obras de Cildo Meireles dialogam não só com as questões poéticas e 
sociais específicas do Brasil, mas também com os problemas gerais da estética e do objeto artístico.

sobre Cildo Meireles

No catálogo da 50a Bienal de Veneza (2003), dedicada à mostra no catálogo geral da Bienal, “Estrutura da 

Sobrevivência”, Cildo Meireles realiza a intervenção Ética como Estética / Estética como Ética. Trata-se de 

uma série de fotografias, p&b, de uma chacina ocorrida no Rio de Janeiro no verão de 1996. A primeira ima-

gem reproduz a capa do jornal A Notícia, onde se lê em letras vermelhas garrafais o ambíguo título Exposição 

Macabra. Seguem mais oito imagens dos cadáveres de cinco traficantes fuzilados, equilibrados em manilhas 

abandonadas no meio da rua, que ficaram expostos durante horas antes de serem recolhidos.

Em 1974, Cildo Meireles cria, imprimi, e distribui notas de Zero Cruzeiro pelas ruas do Rio de Janeiro. O de-

senho incorpora quatro características inusitadas que evidenciam sua natureza falsa:

(primeiro) impressa em papel brilhante, com gramatura espessa, menos resistente aos efeitos do tempo do 

que uma nota verdadeira; (segundo) anuncia seu valor de “zero”, sendo assim, uma nota sem potencial de 

troca; (terceiro) assinatura do artista permuta a chancela de autenticidade “Ministro da Fazenda” e “Pres-

idente do Banco Central do Brasil”; (quarto) o índio e o desalojado figuram no centro da nota. O índio e o 

desalojado | dois lados da mesma moeda

Na série Inserções em Circuitos Ideológicos  – Projeto Cédula (iniciada na década de 1970 e ainda em 

curso), Cildo Meireles carimba, sobre dinheiro circulante, “opiniões críticas” e instruções sobre como pro-

ceder para fazer o mesmo. Em 1975, veiculou a pergunta “Quem matou Herzog?” sobre notas de cruzeiro 

– padrão monetário brasileiro vigente à época –, em referência às causas omitidas da morte do jornalista 

Vladimir Herzog enquanto estava em poder dos órgãos repressivos. Segundo declaração feita à época pelas 

autoridades militares, ele teria cometido suicídio por enforcamento quando deixado sozinho na cela, versão 

contestada e depois provada ser falsa. É somente em junho de 2013, contudo, que uma nova Certidão de 

Óbito do jornalista é emitida pelo Estado brasileiro, reconhecendo que Vladimir Herzog morreu em função de 

“lesões e maus tratos” nas dependências do DOI-CODI de São Paulo. Uma resposta oficial, ainda que tardia, 

à sua família, ao país, e à pergunta feita por Cildo Meireles em seu trabalho.



Claudia Andujar
Juqueri 1963
fotografia
66 x 111 cm



Claudia Andujar
Juqueri 1963
fotografia
111 x 66 cm



Claudia Andujar
Malencontro 2005
fotografia
66 x 111 cm cada



Claudia Andujar
Malencontro 2005
fotografia
66 x 111 cm cada



Claudia Andujar
Malencontro 2005
fotografia
66 x 111 cm cada



(nascida Claudine Hess em Neuchâtel, Suíça, 1931)

Claudia Andujar cresceu em Transilvania. Em 1944, ela se mudou para a Suíça, e, em 1954, imigrou para o Brasil. Desde 
então, a artista vive e trabalha em São Paulo. Durante a década de 70, Andujar recebeu bolsas da John Simon Guggen-
heim Foundation, e da Fundação de Apoio a Pesquisa (FAPESP), para fotografar e estudar a cultura Yanomami. De 1978 a 
2000, Andujar trabalhou para a ONG Comissão de Pró-Yanomami e coordenou a campanha para a demarcação do território 
Yanomami na Amazônia brasileira. Em 2000, ela ganhou o Prêmio Anual de Liberdade Cultural [Fotografia] como defenso-
ra dos Direitos Humanos da Lannan Foundation, no Novo México (EUA). Em 2003, ela recebeu o Prêmio Severo Gomes da 
Comissão Teotônio Vilela de Direitos Humanos, São Paulo (Brasil), e em 2005, o prêmio de melhor Exposição de Fotografia da 
APCA [Associação Paulista dos Críticos de Arte], com Vulnerabilidade do Ser, realizada na Pinacoteca do Estado (São Paulo / 
Brasil). Em 2008, foi homenageada pelo Ministério da Cultura do Brasil por suas realizações artísticas e culturais.

Seleção de exposições: Eastman House (Rochesterm, EUA, 1958) e Limelight Gallery (Nova York, EUA, 1958);  Genocídio 
Yanomami, Morte no Brasil (Museu de Arte de São Paulo – MASP, São Paulo, Brasil, 1989); Yanomami (Memorial da Améri-
ca Latina, São Paulo, Brasil, 1991); Na Sombra das Luzes  (24ª Bienal Internacional de São Paulo, São Paulo, Brasil, 1998); 
Yanomami: L’esprit de la Forêt (Fondation Cartier, Paris, França, 2003); Vulnerabilidade do Ser (Pinacoteca do Estado, São 
Paulo, Brasil, 2005); Marcados (27ª Bienal Internacional de São Paulo, Brasil, 2006); Marcados (Galeria Vermelho, São Paulo, 
Brasil, 2009); Marcados para (Centro da Cultura Judaica, São Paulo, Brasil, 2010); O Voo do Watupiri (Galeria Vermelho, São 
Paulo, Brasil, 2013); Marcados (Fundação Joaquim Nabuco, Recife, Brasil, 2013).

sobre Claudia Andujar

1980

“Quase quarenta anos depois, já vivendo no Brasil como fotografa engajada na questão indígena, acompanhei alguns 

médicos em expedições de socorro na área da saúde. A partir de 1973, durante os  anos do “milagre brasileiro”, o ter-

ritório Yanomami na Amazônia brasileira foi invadido com a abertura de uma estrada. Com a mineração, a procura de 

ouro, diamantes, cassiterita, garimpos clandestinos, e não tão clandestinos, floresceram. Muitos índios foram vitimados, 

marcados por esses  tempos negros. Nosso modesto grupo de salvação - apenas dois médicos e eu - embrenhou-se na 

selva amazônica. O intuito era começar a organizar o trabalho na área da saúde. Uma de minhas atividades era fazer o 

registro, em fichas, das comunidades Yanomami. Para isso, pendurávamos uma placa com número no pescoço de cada 

Índio: “vacinado”. Foi uma tentativa de salvação. Criamos uma nova identidade para eles, sem dúvida, um sistema alheio a 

sua cultura. São as circunstâncias desse trabalho que pretendo mostrar por meio destas imagens feitas na época. Não se 

trata de justificar a marca colocada em seu peito, mas de explicitar que ela se refere a um terreno sensível, ambíguo, que 

pode suscitar constrangimento e dor. A mesma dor que senti por amor ao pisar na grama do parque, um amor impossível 

com Gyuri.  Ele morreu em Auschwitz naquele mesmo ano de 1944.

2008

E esse sentimento ambíguo que me leva, sessenta anos mais tarde, a transformar o simples registro dos Yanomami na 

condição de “gente” - marcada para viver - em obra que questiona o método de rotular seres para fins diversos. Vejo hoje 

esse trabalho, esforço objetivo de ordenar e identificar uma população sob risco de extinção, como algo na fronteira de 

uma obra conceitual.

Claudia Andujar, texto publicado originalmente no livro: ANDUJAR, Claudia. (1931-) Marcados: Claudia Andujar. São Paulo: Cosac Naify, 2009.



João Castilho
Terra Dada 2012 / 2013
fotografia (díptico)
80 x 120 cm



João Castilho (1978) é artista visual. Realizou exposições individuais na Zipper Galeria (SP), na 1500 
Gallery (NY), na Celma Albuquerque Galeria de Arte (BH), no Museu de Arte da Pampulha (MG), na 
Fundação Joaquim Nabuco (PE), entre outras. Participa regularmente de coletivas no Brasil e no exterior 
como Elóge du Vertige (Maison Européenne de la Photographie, Paris, França, 2012); Mythologies (Shi-
seido Gallery, Tóquio, Japão, 2012); Encubrimientos (Photoespaña, Madri, Espanha, 2010); entre outras. 
Ganhou os prêmios Prêmio Funarte de Arte Contemporânea, Prêmio Ibram de Arte Contemporânea 
(2012), Projets de Création Artistique (2011), Prêmio Marc Ferrez de Fotografia (2010), Prêmio Conra-
do Wessel de Arte (2008). Publicou os livros Hotel Tropical (2013), Pulsão Escópica (2012), Peso Morto 
(2010) e Paisagem Submersa (2008). Tem obras nos acervos do MAM de São Paulo, no MAM da Bahia, 
no Musée du Quai Branly, no Tokyo Metropolitan Museum of Photography, entre outras. É representado 
pelas galerias Celma Albuquerque Galeria de Arte (MG) e Zipper Galeria (SP). É mestre em Artes Visuais 
pela UFMG.

sobre João Castilho

Terra Dada é um diptico que mostra dois momentos de um mesmo túmulo. O trabalho foi 

realizado em um funeral de um lavrador e refere-se à situação do encontro do retirante com a 

morte. O pedaço de terra, perseguido e almejado ao longo da vida, só é alcançado no momen-

to do sepultamento. O título do trabalho é retirado do verso “É uma cova grande pra tua carne 

pouca / Mas a terra dada, não se abre a boca” do livro Morte e Vida Severina, de João Cabral de 

Melo Neto.



José Rufino 2013 -- Lexicon silentii -- 49 pedras e fragmentos de alvenaria recolhidos nas antigas áreas de conflito agrário das Ligas Camponesas da Paraíba; pigmentos minerais, cola 
e mirra -- 3 x 3m -- detalhe  



José Rufino vive e trabalha em João Pessoa. Desenvolveu sua jornada artística passando da poesia para a poesia-visual e, 
em seguida, para a arte-postal e desenhos e pinturas, nos anos 80. O universo do declínio das plantações de cana-de-açúcar 
no Brasil conduziu seu trabalho inicial em desenhos e instalações com mobiliários e documentos de família e institucionais. 
Filho de ativistas políticos presos pela ditadura do regime militar brasileiro nos anos 60, o artista é também muito conhecido 
pelos seus impressionantes trabalhos de caráter político. Ultimamente, tem realizado incursões na linguagem cinematográ-
fica e literatura. Desenvolve cada vez mais complexas obras em torno de memórias públicas, institucionais e pessoais, onde 
os eixos opulência/decadência, opressão/oprimido, público/privado norteiam a produção das obras, onde são frequentes 
as referências diretas a sentimentos e ações mais dramáticas (melancolia, esquecimento, tortura, rejeição, conflito familiar, 
ideológico e religioso) . O diálogo dicotômico entre memória e esquecimento contamina seu trabalho por completo.

Em 2012 realizou a exposição individual na Casa França Brasil/Rio de Janeiro com obra Ulysses, participação na SP-Arte, 
Divortium Aquarum na Sala A Contemporânea, no CCBB/Rio de Janeiro; Em 2011, expôs a obra 28.01.79 no 12º Festival de 
Areia, em Areia-PB; e Divortium Aquarum, como artista convidado do Prêmio Energisa de Artes visuais, em João Pessoa-PB; 
Em 2010, expôs Aenigma na Galeria Milan em São Paulo; Blots & Figments, no Museu Andy Warhol, em Pittsburgh, EUA; e 
Faustus, no Palácio da Aclamação, em Salvador. Participou da 25ª Bienal Internacional de São Paulo e de exposições coletivas 
como Caminhos do Contemporâneo, no Paço Imperial (Rio de Janeiro), ambas em 2002; da ARCO – Feira Internacional de 
Arte Contemporânea, em Madri, Espanha, em 2001; e de L’Art dans le Monde, no Pont Alexandre III, Paris, em 2000. Realizou 
exposições individuais na galeria Virgílio em São Paulo, no ano de 2008; na Galeria Amparo 60 e no Museu de Arte Contem-
porânea (MAC) de Niterói, em 2005; no Museu Vale, Vila Velha – ES, em 2003; na Adriana Penteado Arte Contemporânea, São 
Paulo, em 1998; e no Espaço Cultural Sérgio Porto, Rio de Janeiro, em 1996. As investigações mais recentes do artista tratam 
da falência irreversível do corpo e das memórias.

sobre José Rufino

“As raízes da obra Lexicon silentii veem de algumas outras já realizadas (“Respiratio”, “Vociferatio”, “Sudoratio”), 

cujas motivações partiam de pensamentos sobre as condições das coisas inanimadas (gavetas, cadeiras, escriv-

aninhas, malas, papéis velhos) e seus possíveis humores. O sentido dessas obras anteriores era o de tentar dar 

voz àqueles objetos, mesmo que uma voz muda e inventada a partir do contexto sócio-cultural e histórico de onde 

eram recolhidos. Em Lexicon silentii, o sentido não é tão diferente, mas a voz muda que emana dessas pedras 

aparenta-se mais com aquelas da instalação “Plasmatio” (memória de desaparecidos políticos), visto que não é fala 

melancólica de passado evocado, é som de grito mudo, de grito que não foi ouvido e que ainda ecoa. Cada uma 

dessas pedras ainda grita uma coisa que pertence ao campo do grito ideológico, deixando de ser grito de pe-

dra-indivíduo para ser grito coletivo. Lexicon silentii é um tipo de prosopopéia abafada, cujos personagens-pedra 

representam alguém, o ideal e a luta de alguém. O título da obra sugere um conjunto de entradas de um léxico e 

cada pedra é, assim, um verbete silencioso. Esse léxico silencioso é uma enumeração poética de um movimento so-

cial ocorrido na Paraíba até o início da ditadura: as Ligas Camponesas. As pedras e restos de alvenaria de Lexicon 

silentii foram coletadas nos principais locais de atuação das Ligas Camponesas (Sapé, Café do Vento, São Miguel 

de Taipú, Cajá, Espírito Santo). Todas as pedras estão marcadas, em graus variados, pelo contato humano, apre-

sentando feições de desgaste, quebra, queima, corte ou construção (no caso dos restos de alvenaria). O que se vê, 

formalmente, é a topografia dessa enumeração lexicográfica.”

José Rufino 



AMARÉCOMPLEXO

AMARÉSIMPLES
Marcos Chaves 
Amarésimples | Amarécomplexo 2011 
banner em papel 
3 m

AMARÉCOMPLEXO

AMARÉSIMPLES



Apesar de ter iniciado a carreira na primeira metade dos anos 1980, num período, portanto, de grande 
auge da pintura, Marcos Chaves tem na fotografia, no vídeo e em instalações os suportes ideais para um 
trabalho profundamente crítico e que, não obstante a coerência, permanece aberto a interpretações. 
O curador Fernando Cocchiarale observa que “a conexão dos componentes das obras de Marcos é feita 
(...) sobretudo por meio dos irônicos nexos estabelecidos pelas palavras grafadas nas próprias obras ou 
registradas nos títulos dos trabalhos. Chaves cria uma sintaxe sem regras prévias que empresta sentido 
estético ao conjunto de sua produção”.

É frequente a apropriação de pequenos elementos ou cenas da vida cotidiana, que reproduzem de 
maneira direta, ou, no máximo, com pequenas intervenções, o extraordinário que o artista evidencia 
habitar o prosaico do dia a dia, como nas séries Buracos (1996-2008) e Retratos (2009). Sua produção 
insere-se, de maneira renovada, na longa tradição da poesia visual, seja pela inserção de frases (como na 
célebre Eu só vendo a vista, sobreposta pelo artista ao panorama do Rio de Janeiro), seja pela escolha de 
títulos sutilmente ambíguos e divertidos, que conduzem uma reflexão bem-humorada, mas não por isso 
superficial (Não falo duas vezes, 1995; Paz entre aspas, 2005).

Marcos Chaves nasceu em 1961, no Rio de Janeiro, onde vive e trabalha. Pieces (Galeria Nara Roesler, 
São Paulo, Brasil, 2011); Frequências (Museu da Imagem e do Som, São Paulo, Brasil, 2009); e Laughing 
mask (Butcher’s, Londres, Inglaterra, 2008) são algumas de suas mostras individuais recentes. Partic-
ipou das 1ª e 5ª edições da Bienal do Mercosul, em Porto Alegre (1997 e 2005),e da 25ª Bienal de São 
Paulo (2002), todas no Brasil; da 17ª Bienal de Cerveira, Portugal (2013), e da 54ª Bienal de Veneza, Itália 
(2011), entre outras. Exposições coletivas recentes de que participou incluem: Coleção Itaú de fotografia 
brasileira (Instituto Tomie Ohtake, São Paulo, Brasil, 2013; Palácio das Artes, Belo Horizonte, Brasil, 2013); 
Bola na rede (Funarte, Brasília, Brasil, 2013); Agenda Santiago (Centro de Arte Caja de Burgos, Burgos, 
Espanha, 2013); Travessias 2 (Galpão Bela Maré, Rio de Janeiro, Brasil, 2013); Rio de imagens (Museu de 
Arte do Rio, Rio de Janeiro, Brasil, 2013); Espelho refletido (Centro Municipal de Artes Hélio Oiticica, Rio de 
Janeiro, Brasil, 2012); Gigante por la propia naturaleza (Instituto Valenciano de Arte Moderno, Valência, Es-
panha, 2011); Ponto de equilíbrio (Instituto Tomie Ohtake, São Paulo, Brasil, 2010); e After utopia (Centro 
per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci, Prato, Itália, 2009).

sobre Marcos Chaves

Para a exposição “Travessias” (2011), Marcos Chaves preparou um projeto específico para a região 

da Maré, no qual pretendeu discutir amabilidade, cordialidade e inserção afetivo-social, a partir de 

um jogo semântico com as frases “Amar é Complexo” e “Amar é Simples”. Desse modo, desenvolve 

uma série de peças gráficas com as frases estampadas em camisetas, faixas e adesivos, e intervém 

no entorno do Galpão Bela Maré, chegando até a Avenida Brasil.



* Bruna, aos 10 anos. Copacabana, 31 de dezembro de 2000. Still de vídeo

Paula Trope
Contos de Passagem (fragmento, 16’), Rio de Janeiro, 2000/2001
série de vídeos / imagens originais captadas em super-8 mm, 16 mm, VHS e Hi-8, editadas digitalmente.
Cortesia da artista



* Rosilene, aos 16 anos. Leblon, 25 de dezembro de 2000. Still de vídeo

Paula Trope
Contos de Passagem (fragmento, 16’), Rio de Janeiro, 2000/2001
série de vídeos / imagens originais captadas em super-8 mm, 16 mm, VHS e Hi-8, editadas digitalmente.
Cortesia da artista



* Antônio Marcos, aos 13 anos. Barra da Tijuca, dezembro de 2000. Still de vídeo

Paula Trope
Contos de Passagem (fragmento, 16’), Rio de Janeiro, 2000/2001
série de vídeos / imagens originais captadas em super-8 mm, 16 mm, VHS e Hi-8, editadas digitalmente.
Cortesia da artista



* Hilton e Felipe, aos 13 e 11 anos. Arpoador, fevereiro de 2001.

Paula Trope
Contos de Passagem (fragmento, 16’), Rio de Janeiro, 2000/2001
série de vídeos / imagens originais captadas em super-8 mm, 16 mm, VHS e Hi-8, editadas digitalmente.
Cortesia da artista



Artista visual. Formada em Cinema pela UFF (1990), Mestre em Técnicas e Poéticas em Imagem e Som 
pela USP (1999). Expõe no Brasil e no exterior desde os anos 90, como A Espessura da Luz - Fotografia 
Brasileira Contemporânea, Fotografie Forum, Frankfurt, 1994; El Individuo y su Memoria, 6ª Bienal de la 
Habana, 1997; Versiones del Sur: Más Allá del Documento, Centro de Arte Reina Sofia, Madri, 2001; 27a 
Bienal de São Paulo, 2006; 52ª Biennale di Venezia, 2007; We Are Here, Centro Cultural Montehermoso, 
Vitoria-Gasteiz, 2009; Infância, Fundação Joaquim Nabuco, Recife, 2012; O Abrigo e o Terreno - Arte e 
Sociedade no Brasil, MAR – Museu de Arte do Rio de Janeiro, 2013.

É professora de Fotografia e Artes, tendo feito parte do corpo docente de diversas instituições, como 
da Escola de Artes Visuais, RJ; do Departamento de Artes e Design da PUC, RJ; do Departamento de 
Design Gráfico e de Fotografia da UNESA, RJ, entre outras. Premiada no Panorama da Arte Brasileira 1995, 
no 5º Programa de Bolsas RIOARTE 2000, no Prêmio CNI-SESI Marcantonio Vilaça para as Artes Plásticas 
2004, no Prêmio Ibram de Arte Contemporânea 2012, Prêmio Situações Brasília, 2012, entre outros.

Desenvolve trabalho experimental no campo da imagem técnica, com cinema, fotografia e vídeo. Em 
suas pesquisas, Trope assume uma postura crítica em relação à própria câmera e à prática artística, esta-
belecendo complexas relações entre o meio utilizado e os temas e conteúdos enfocados, considerando as 
características técnicas, formais e institucionais envolvidas.

Vive e trabalha no Rio de Janeiro.

sobre Paula Trope

Contos de Passagem é um trabalho experimental em vídeo, que tem como cerne a questão da 

alteridade. Trata-se de um arquivo audiovisual, composto de depoimentos de adolescentes que 

vivem e trabalham nas ruas da cidade do Rio de Janeiro e que narram suas histórias. Procura-se 

constituir uma certa geografia da cidade no período de passagem de séculos - dezembro de 2000 a 

dezembro de 2001 - do ponto-de-vista destes jovens, circunscrevendo uma espécie de não-lugar no 

tecido social urbano; uma cidade invisível, co-existindo no mesmo espaço-tempo da oficial. Nesses 

vídeos os jovens ganham voz. 

A captação de imagem e som foi realizada nos formatos super-8, VHS,  high-8 e 16mm. Foram 

produzidas mais de 60 horas de material. Os aparelhos de registro utilizados sofreram intervenções 

em seu interior: a retirada das lentes originais e a incorporação de um pequeno orifício em seu 

lugar. Posteriormente, todo o material foi transposto para mídia digital e editado em 13 partes de 

uma hora cada. A presente edição é um fragmento desse trabalho, referente a fevereiro de 2001.

Projeto beneficiado pelo 5o Programa de Bolsas RIOARTE 2000-2001



Paulo Bruscky
Carimbo em branco 2013
carimbo em papel A4
29.7 x 21 cm



Paulo Bruscky
Da série: Anônimos   1975
negativos (em papel) de lambe-lambe colados sobre papelão
17 x 12 cm  cada



O crítico Adolfo Montejo Navas atribui a importância do trabalho de Paulo Bruscky “em parte à 
condição do artista de poietes – de fazedor originário de imagens –, em parte pela convivência contínua 
com elementos textuais (que podem ser letras, palavras, frases, que atingem um resultado icônico), 
mas sobretudo por demonstrar que a função poética deste corpus é agenciadora de fluxos exteriores à 
textualidade”. Não por acaso, para elaborar um profuso discurso visual, o artista lança mão de variadas 
linguagens como fotografia, vídeo, colagem, assemblage e desenho.

A obra de Paulo Bruscky caracteriza-se pela constante experimentação de meios. Desde 1966, publica 
desenhos, mas também estuda pintura e gravura, além de ter frequentado o ateliê do pai, o que incluiu 
em sua produção a ampliação de fotografias. Trabalhando em instituições públicas, como a Fundação 
Joaquim Nabuco, em Recife, utilizou as próprias ferramentas do emprego – carimbos, envelopes e doc-
umentos – em suas peças. Suportes efêmeros como xerox, fax, papéis de carta e heliografias também 
deram corpo ao pensamento crítico de Bruscky. Tem importância, ainda, a correspondência que mantém 
com artistas como Daniel Santiago e integrantes do grupo Fluxus, de que Bruscky possui o maior acervo 
na América Latina. A política é uma de suas preocupações, sobretudo durante o regime militar brasileiro 
(1964-84), como denota a contundente ação Enterro aquático 1, de 1972, em que um caixão funerário foi 
lançado no rio Capiberibe, com a inscrição “ARTE” sobre o tampo.

Paulo Bruscky nasceu em 1949, em Recife, onde reside e produz. Participou das 16ª, 20ª, 26ª e 29ª 
edições da Bienal de São Paulo, Brasil (1981, 1989, 2004, 2010); da 10ª Bienal de Havana, Cuba (2009), 
entre outras bienais, além de coletivas como Reinventando o mundo (Museu Vale, Vila Velha, Brasil, 
2013); Mitologias por procuração (Museu de Arte Moderna de São Paulo, São Paulo, Brasil, 2013); In cloud 
country (Harewood House, Leeds, Inglaterra, 2013); Perder la forma humana (Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofia, Madri, Espanha, 2012); Trienal Poli/Gráfica de San Juan, Porto Rico (2012); Sistemas, 
Acciones y procesos (Fundación Proa, em Buenos Aires, Argentina, 2011); Cine a contracorriente (Cen-
tro de Cultura Contemporánea, Barcelona, Espanha, 2010); e Panorama dos Panoramas (Museu de Arte 
Moderna de São Paulo, Brasil, 2008). Suas mais recentes mostras solo são: Paulo Bruscky (Plataforma 
Bogotá, Bogotá, Colômbia, 2013); Banco de ideias (Instituto Tomie Ohtake, São Paulo, Brasil, 2012); Arte 
Correio (Centro Cultural dos Correios, Recife, Brasil, 2011); Paulo Bruscky – Uma obra sem original (Museu 
de Arte da Pampulha, Belo Horizonte, Brasil, 2010); e Poiesis – contexto e limiar (Galeria Nara Roesler, 
São Paulo, Brasil, 2009). 

Obras suas integram acervos como: Tate, Londres, Inglaterra; Museu de Arte Moderna de São Paulo, 
São Paulo, Brasil; Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil; Museu 
d’Art Contemporani de Barcelona, Barcelona, Espanha; Stedelijk Museum, Amsterdã, Holanda; entre 
outros.

sobre Paulo Bruscky

A série Anônimos de Paulo Bruscky consiste na utilização de fotos de pessoas em negativo, 

veladas, e oferece a homenagem, em negativo, de uma ausência. Um RIP visual. Um testemunho 

artístico que brinca também com a falta de memória, com a amnésia alimentada e a violência im-

plícita que significa apagar as imagens, os traços, as pessoas, a história. 



Paulo Nazareth
Premium Bananas 2012
carvão e fita adesiva sobre papel
140 x 167 cm



Através de todo o trabalho de Paulo Nazareth, gestos simples mas fortes são usados para evocar a 
memória histórica, bem como para destacar as tensões sociais e econômicas e a luta de classes -tensões 
especialmente aparentes para ele no Brasil e, mais amplamente, na América do Sul. Paulo Nazareth fre-
qüentemente combina noções de justiça social e de resistência com uma dose de absurdo – ressaltando 
as armadilhas que aguardam aqueles que acreditam no progresso como um processo mecânico versus um 
processo holístico.

Nazareth participou de inúmeras exposições coletivas, incluindo Museum as Hub: Walking Drifting 
Dragging, New Museum (2013); Bienal de Montevideo, Montevideo, Uruguai (2013); Bienal de Benin, 
Cotonou, Benin (2012-2013); Il va se passer quelque chose, Maison de l’Amérique Latine, Paris (2012); MY-
THOLOGIES, Cité Internationale des Arts, Paris (2011); e Caos e Efeito, Itaú Cultural, São Paulo (2011). Teve 
mostras individuais no MASP - Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, Sao Paulo (2012-2013), 
no Museu de Arte da Pampulha, Belo Horizonte (2007) e no Centro Cultural São Paulo, São Paulo (2009).

Paulo participou de uma grande variedade de programas de residência artística em Buenos Aires, Ar-
gentina (Taller Imaginario, 2010); Belo Horizonte, Brasil (JACA, 2010); Jacarta, Indonésia (RuangRupa, 2009 
e The Galeri Nasional, 2008), Jatiwangi, Indonésia (Jatiwangi Art Factory, 2008); e Nova Déli, Índia (Khoj 
Studios, 2006); entre outros.

Seu trabalho integra a coleção permanente da Pinacoteca do Estado de São Paulo; do Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro - Coleção Gilberto Chateaubriand; Astrup Fearnley Museum of Modern Art, 
Oslo e do Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, Viena.

sobre Paulo Nazareth



Regina Parra -- As Pérolas, Como te Escrevi  2011 -- canal de vídeo, loop, 9’, som



Regina Parra -- Esporte Clube Brasiléia  2013 -- óleo e cera sobre papel -- 75 x 100 cm



Regina Parra (São Paulo, 1981) é artista e mestre em Artes Visuais pela Faculdade Santa Marce-
lina (FASM). Realizou exposições individuais no Paço das Artes (SP), no Centro Cultural São Paulo 
(SP), na Fundação Joaquim Nabuco (PE) e na Galeria Leme (SP). Entre as coletivas, destacam-se 
Rumos Artes Visuais 2011/2013 no Itaú Cultural; 17o Festival Internacional de Arte Contemporânea 
Videobrasil, SESC Belenzinho; A Carta da Jamaica, Oi Futuro do Rio de Janeiro; Rice and Beans, Stu-
dio Trendy; À sombra do futuro, Instituto Cervantes; Paralela 2010 e Grupo 2000e8, SESC Pinheiros.

Em 2011, foi premiada pelo V Concurso de Videoarte da Fundação Joaquim Nabuco  e contempla-
da com o I Prêmio Ateliê Aberto Videobrasil.

sobre Regina Parra

O que significa viver permanentemente em um estado provisório? 

As moradias temporárias, os abrigos provisórios, e as ocupações clandestinas parecem enfatizar 

ainda mais a experiência de viver “entre” e o não pertencimento daqueles que já tiveram quase 

tudo negado. A série Esporte Clube Brasiléia foi criada a partir de imagens de um abrigo que foi 

improvisado em um clube abandonado na cidade de Brasiléia (AC) para receber centenas de imi-

grantes haitianos recém chegados no Brasil.

Em As Pérolas, Como te Escrevi, imigrantes da Argentina, Bolívia, Colômbia, Congo, Guiné e Peru, 

que entraram clandestinamente no Brasil e vivem em São Paulo, leem trechos em português da 

carta Mundus Novus, de Américo Vespúcio. Escrito por volta de 1503, após uma viagem pelo Brasil, 

esse relato é tido como o discurso inaugural sobre o Novo Mundo. A polifonia dos sotaques diver-

sos questiona as relações de poder que uma língua estranha é capaz de impor.



Rosângela Rennó
Vulgo/Texto, 1998
vídeo-objeto com animação de palavras projetadas sobre acrílico e tripé de alumínio
DVD-NTSC, 25 minutos em loop. Zone free, som, 200 x 50 x 50 cm
foto: © Paulo Costa



Rosângela Rennó (Belo Horizonte, 1962) vive e trabalha no Rio de Janeiro. Formou-se em 
Artes Plásticas pela Escola Guignard e em Arquitetura pela Universidade Federal de Minas Gerais. 
É doutora em Artes pela Escola de Comunicações e Artes da USP. 

Principais exposições individuais: The Appel Foundation (Amsterdam, 1995), The Museum 
of Contemporary Art (Los Angeles, 1996), Australian Center for Photography (Sydney, 1999), 
Instituto Tomie Ohtake (São Paulo, 2001), Museu de Arte da Pampulha (Belo Horizonte, 2002), 
Centro Cultural Banco do Brasil (Rio de Janeiro, 2003), Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães 
(Recife, 2006), Prefix Institute Contemporary Art (Toronto, 2008), Pharos Center for Contempo-
rary Art (Nicosia, 2009). Bazar Mitre, Centro de Fotografía (Montevideo, 2011), Centro de Arte 
Moderna CAM - Fundação Gulbenkian (Lisbon, 2012), FotoMuseum (Winterthur, 2012).

sobre Rosângela Rennó

O que foi designado de Vulgo/Texto consiste em palavras brancas sobre um fundo preto, 

formando uma lista vertical de apelidos e codinomes criminais ao longo da tela, dispostos de 

acordo com correspondências visuais ou auditivas. Esta lista tem a função de fugir da função 

documentária de uma lista oficial de nomes próprios, organizada alfabeticamente. A unifor-

midade do texto branco sobre um fundo branco simula a arte de camuflar e ocultar, e torna a 

tarefa de leitura ainda mais árdua. Qualquer referência humana nestes textos fica reduzida às 

letras X, Y, e Z, aumentando ainda mais o sentido de anonimato.



Thiago Martins de Melo -- O Matriarcado de Pindorama Sucumbe à Dança Estatal das Motosserras do Andrógino Fálico Presidencial  2012 -- óleo sobre tela -- 260 x 360 cm 
(quatro telas, cada uma de 130 x 180 cm)



Thiago Martins de Melo, nasceu em 1981, em São Luis, Brasil. Vive e trabalha na mesma cidade. Já 
participou de inúmeras exposições coletivas, entre as mais recentes pode-se incluir Zona Tórrida: certa 
pintura do nordeste, Santander Cultural de Recife (Recife, 2012); Convite à Viagem, Rumos Artes Visuais, 
Itaú Cultural (São Paulo, 2012); Caos e Efeito, Itaú Cultural (São Paulo, 2011); Os Primeiros 10 Anos, Insti-
tuto Tomie Ohtake (Sao Paulo, 2011). Suas principais mostras indidivuais incluem Thiago Martins de Melo, 
Mendes Wood (São Paulo, 2011); III Mostra do Programa de Exposições, Centro Cultural São Paulo (São 
Paulo, 2010) e Agoureiros e Registros, Museu do Estado do Pará (Belém, 2001).

Seu trabalho integra a coleção permanente do Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, Viena; do 
Astrup Fearnley Museum of Modern Art, Oslo; do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro - Coleção Gil-
berto Chateaubriand; da Fundaçao Rômulo Maiorana, Belém e do MEP-Museu do Estado do Pará, Belém.

sobre Thiago Martins de Melo

“O Matriarcado de Pindorama Sucumbe à Dança Estatal das Motosserras do Andrógino 

Fálico Presidencial tem em seu título uma referência direta a Oswald de Andrade, que por sua vez 

trata deste Brasil esquecido, negado e de atmosfera mítica chamado “Pindorama pelos Tupinam-

bás.” A recorrência catártica da negação de um direcionamento artificial e colonizador-exploratório 

caracterizados pela falsa noção de República, que esta mesma instituição, no Brasil, se autoprocla-

ma historicamente, mesmo sabendo que o povo nada teve a ver com sua instalação no país, servin-

do, ao contrário, aos interesses das velhas elites de descendentes de colonizadores e detentores 

de riquezas saqueadas. Essa elite econômica e detentora da terra no país, aqui representada pela 

bancada ruralistas e congressistas, que tem como ícone Katia Abreu, a “miss motosserra”( como 

o Greenpeace a nomeou), utiliza-se do feminino como elemento de atenuação da imagem violen-

ta de repressão, desapropriação de terras, assassinatos e mordaça aos verdadeiros mártires da 

terra. Este mesmo feminino emerge na figura viril da atual chefe da república. Ambas apontam ao 

masculino, e não ao feminino( relembrando aqui o discurso de Pierre Weiss sobre o feminino no 

poder) ou à Rébis( androginia primordial, signo alquímico da totalidade material seminal e símbolo 

místico hermético da perfeição da consciência). Sarney ( um dos maiores inimigos do campesina-

to e responsável direta e indiretamenta pelos massacres e assassinatos  no campo e posseiro de 

terras indígenas e quilombolas), Aldo Rebelo e outros são representados pelo seu envolvimento 

com ruralistas e principalmente com o código florestal referindo à época que a obra foi feita. além 

disso aparecem jagunços e pistoleiros assim como tratores e devastação ilegal. Ao centro aparece 

a árvore simbólica com os retratos de alguns mártires amazônicos ao pé da cama do casal que aqui 

representa a síntese da catarse etnico histórica brasileiras. “Ele”(eu) pintado de negro e “ela”(vivi-

ane) de vermelho com o bebê pardo( protosigno da minha rébis mestiça) ao topo da árvore.”

Thiago Martins de Melo, 2013 



Virginia de Medeiros
Zé Carlos da série Fábula do Olhar, 2013
fotopintura digital
120 x 90 cm

Crédito: Mestre Júlio Santos.

“Eu me chamo Zé Carlos, tenho 38 anos. Com 13 anos tive uns problemas 

de família e passei a morar na rua. Conheci o Movimento de Rua e, como 

militante, ajudei a aprovar um projeto em Brasília: a lei do aluguel social, 

que era só para idosos e pessoas em área de risco, mas passou a incluir 

moradores de rua O morador de rua tem direito à locação social e depois à 

moradia definitiva no projeto ‘minha casa minha vida’. Mas esse direito con-

quistado é difícil de alcançar, o movimento se desarticulou. Não sei o que 

aconteceu, todo mundo sumiu. Mas era bom a gente se encontrar de novo e 

continuar a batalhar. Pra me virar eu faço uns biscatezinho, tiro entulho de 

frente de casa, tiro garrancho de jardim e pastoreio carro. Eu não tenho ini-

mizade com ninguém, por isso eu posso dormir em qualquer lugar. Durmo 

em frente à loja Acal, durmo em banco de praça, qualquer canto é tranquilo 

pra mim. A única insegurança que tenho é com os guardas municipais, os 

policiais violentam gente de rua.  Eles quebram morador de rua, são capazes 

de matar e nada acontece com eles. Um guarda municipal matou um amigo 

meu, lá no Pajeú. Ficou por isso mesmo. Do jeito que ele matou meu amigo 

ele mata qualquer um.  Mas eu não saio das vistas não, sou tranquilo, quem 

protege a gente é Deus. Por mais que eu me esconda, se tiver de acontecer 

algo vai acontecer de qualquer forma. Eu era muito viciado em bebida, mas 

teve uma época que eu tava parado de tudo. Só fumava cigarro. Mas tive 

uma decepção e voltei a fumar uma droga aí, essa droga. Você sabe. E essa 

droga tá me deixando mais... mas eu vou parar, se Deus quiser. Eu tô no 

caminho de me aproximar mais de Deus, quero ser melhor. Eu tenho muita 

fé. O meu maior desejo é algum dia ser uma pessoa mais pura de coração 

e que eu consiga, no futuro, ter o meu pedaço de terra no Reino do Céu. 

A eterna morada. Não quero riqueza, quero conseguir passar e chegar até 

Deus”. 

ENCOMENDA PARA FOTOPINTURA: Sem barba e sem bigode, cara 

limpa. Cabelo arrumado e roupa social.



Virginia de Medeiros
Alexandre da série Fábula do Olhar, 2013

fotopintura digital
120 x 90 cm

Crédito: Mestre Júlio Santos.

“Meu nome é Alexandre, tenho 35 anos de idade e dois anos de rua. Eu entrei 

para o vício das drogas depois que perdi minha mulher, lá em Parajuru. Foi por 

causa de um discussão dela com uma outra mulher, em que o marido dessa outra 

mulher matou a minha.  Então saí de Parajuru pra cá, pra não ficar no mesmo 

canto do cara que tinha matado minha mulher. Quando eu cheguei na Rodoviária 

de Fortaleza, comecei a beber e me deu vontade de conhecer sobre a ‘pedra’. 

Quando eu entrei nesse vício, numa noite eu gastei 400 reais usando a famosa 

‘pedra’, o crack. E no mesmo dia perdi meus documentos, tudinho. Passei 6 meses 

direto envolvido no mundo da ‘pedra’. Saía de casa em casa, pedindo alimento 

e roupa para poder vender e usar a droga.” Alexandre já passou por três clínicas 

de desintoxicação, mas em todas se sentiu explorado. “A maioria das clínicas que 

dizem que vão tirar a gente do mundo das drogas só se interessam em pegar os 

usuários químicos, sabe pra que? Pra serviço de escravidão. Nos primeiros dias é 

uma benção, mas depois você tem que sair para bater metas de venda de qualquer 

coisa: caneta, bombom, halls... tudo num plastiquinho usando panfleto com pala-

vra de Deus. Todo o dinheiro que eu fazia nas vendas, dava para o Pastor guardar. 

Era o acordo, dizendo ele que estava depositando no meu nome e que quando eu 

fosse embora ia tirar. Fui marcando tudo num papelzinho, fiz as contas – eu tinha 

quatrocentos e pouco. Quando eu saí, fui atrás do meu dinheiro. Eles falaram que 

foi dado pro dízimo. Que dízimo é esse que leva 400 reais de uma pessoa sem ter 

a permissão dela? É muita exploração. Ou então, você sai pra arrecadar alimento 

sem ter hora de chegar, empurrado um carrinho de geladeira. A gente conseguia 

alimento de qualidade: arroz, feijão e muitas vezes carne. O pessoal tem o maior 

prazer em ajudar! E no outro dia a comida que nos ofereciam era cuscuz. A gente 

não sabia pra onde ia o alimento arrecadado, dentro da instituição não usavam 

nada. Pensei: não preciso ficar numa instituição que não está querendo tratar do 

meu vício e sim quer me fazer de escravo. Eu voltei pra rua. Por isso que digo: 

tem que parar, pensar e reparar nestas instituições. Tem muita gente inocente 

que deposita dinheiro nas instituições que usam o nome de Deus pra roubar e  a 

nossa miséria para ganhar dinheiro. As pessoas  de bom coração pensam que estão 

ajudando, mas na verdade elas estão sendo roubadas. O roubo existe no mundo 

da rua e em todo lugar. Se você quer ajudar, dê oportunidade e fiscalize. O que eu 

tenho pra dizer é isso.”

ENCOMENDA PARA FOTOPINTURA: Roupa social.



Virginia de Medeiros
Andrade da série Fábula do Olhar, 2013

fotopintura digital
120 x 90 cm

Crédito: Mestre Júlio Santos.

“Meu nome é Andrade, estou há dois anos morando na rua. A sociedade julga, 

discrimina. Pensa que todo mundo que está em situação de rua comete crimes e 

por isso todos pagam. O crime existe, mas a realidade não é bem assim.  Eu não 

sou um criminoso. Às vezes a gente anda na rua, e tem pessoas que quando vê a 

gente fica constrangido. Isso não é legal. Os erros existem. Eu tenho erro tam-

bém. Mas os erros não são todos iguais – o meu erro é o vício do álcool. Eu saí 

lá de casa, a casa da minha mãe em Maraponga, por causa desse vício. Eu discutia 

muito com ela, mas pra mim o que vale é a verdade. É isso.” Andrade trabalhou 

10 anos como servente. Explica que quando foi saindo da regra preferiu sair de 

casa. “Ficar em casa drogado, olhando nos olhos de quem você ama é terrível. 

As pessoas olham pra o olho da gente, a gente fica desviando. É muito mal, 

medonho. Minha mãe não me colocou para fora de casa, não, foi uma iniciativa 

minha. Eu procurei a rua.” Andrade falou que a força da rua cega, enfraquece em 

desespero e morte. “Tem gente que porque tá na rua fica fraco, diz não ter nada a 

perder e se desespera e se droga mesmo. A rua cega os fracos e tem gente que não 

vê mais nada, e mata e morre.” Andrade nunca foi pra cadeia e queria mudar antes 

de morrer. “Eu tenho uma família boa, posso chegar em casa, tomar um banho 

e comer bem. Mas eu não me seguro mais estar em casa. Me dá vontade de usar 

drogas e não tenho como olhar no olho da minha família. Aí eu prefiro ficar na 

rua mesmo a dar esta decepção direta.” Andrade faz vigilância de carros. “Quando 

fui pra rua fiz amizade em três cantos da cidade, lá as pessoas me conhecem e 

acreditam em mim. Um rapazinho de uma firma me deu confiança e a palavra dele 

ficou valendo. Lá eu pastoreio, olho os carrinhos, lavo e já tem as pessoas certas. 

A gente não chega em todo ponto que tem carro e vai olhar, não! Tem gente que 

não vai com a  cara  da gente e insinua outras coisas.”  Andrade diz que em toda 

profissão tem desvio de conduta. Tem advogado que rouba, tem delegado que 

rouba, político que rouba, em toda situação que existe ninguém é cem por cento. 

“Mas como a gente é flanela é uma coisa mais ‘bobe’, mais de bobeira. Não tem 

estudo, não tem nada e aí fica mais fácil da população condenar a gente. Mas isso 

não é certo, o que vale é Deus, né? O que vale é o que ele pensa lá. A intenção 

de ajudar salva, mas se você vai ajudar pensado que o outro vai comprar droga aí 

você já está julgando. É melhor nem ajudar.”

ENCOMENDA PARA FOTOPINTURA: Uma roupa elegante, social.



Virginia de Medeiros
Jessica da série Fábula do Olhar, 2013

fotopintura digital
120 x 90 cm

Crédito: Mestre Júlio Santos.

“Prazer, meu nome é Jessica. Eu tenho 20 anos, moro na rua com a minha mãe e 

meus irmãos. Já vai fazer quatro anos que moro na rua. A gente procura o centro 

da cidade, porque facilita a sobrevivência em termos de alimento... O banheiro 

é mais difícil. Já teve dois banheiros públicos na Praça dos Leões, mas acabou. 

Quando tem um evento na rua é pra mais de 20 banheiros públicos, tudo bem 

limpinho. Mas termina o evento levam tudo, não sei por quê. Podiam deixar uns 

pra quem vive diretamente na rua. Tem um lado da rua que é bom e o outro que é 

ruim. O lado ruim é não ter lugar para fazer a higiene – pra tomar banho, pra ir no 

banheiro –, e também tem a violência. O lado bom da rua é que tem muitas pes-

soas que ajudam os que moram na rua.  O meu dia a dia é assim: de manhã cedo 

eu vou pra Creas POP, um centro de serviço para pessoas em situação de rua. No 

período da tarde eu venho pra cá, pra Casa da Sopa, aqui tem muitas atividades 

pra meninas de rua e podemos tomar banho. Melhorou muito pra gente, aqui fico 

até às seis horas. Depois vou pra Praça do Ferreiro, é lá que a gente tá dormindo. 

O meu sonho é ser cantora. Eu fiz coral por um tempo, mas não concretizei.  

Sei que não é fácil realizar sonhos, mas sei também que tem cursos para realizar 

outras coisas. Quero estudar, apreender sempre.”

ENCOMENDA PARA FOTOPINTURA: Roupa de menina debutante.



Virginia de Medeiros
Marcus da série Fábula do Olhar, 2013
fotopintura digital
120 x 90 cm

Crédito: Mestre Júlio Santos.

“Meu nome é Marcos, perdi minha mãe e junto com ela a casa. Não tinha 

onde ficar, fui pra rua. Eu já vivo na rua há muito tempo. Fiquei um ano no 

sitio da irmã Inês, no Eusébio, fazendo desintoxicação. Irmã Inês olha pra 

nós, moradores de rua. Lá no sítio eu trabalhava na horta, tinha os colegas 

que cuidavam das galinhas, outros capinavam e tinham os que cuidavam 

das vacas. No sítio, todos oravam à noite. Quando saí de lá, a irmã Inês 

conseguiu um emprego pra mim, mas exigia muito estudo. Eu não sei ler, 

sou analfabeto, não vou mentir. Aí voltei pra rua de novo, atrás de trabalho 

avulso. Eu tô dormindo na Praça do Ferreiro, uma ruma de gente passa a 

noite lá. Na rua ninguém tem amigo não,  tem conversa e parceria. Quando 

o cara tá tomado de cachaça, quando o cara tá bruxado de crack, quer ser 

mais do que os outros e aí o cabra muda. Não tem qualquer respeito. Nin-

guém tem amigo no centro, não. Eu sonho em ter meu canto, uma casa,  em 

ganhar uma esposa e ser feliz. Isso é a melhor coisa que tem na vida! O cara 

viver todo o tempo solitário é ruim demais. Quando aparece alguma coisa 

de trabalho, dá pra ganhar uma mixariazinha. Mas o maior tempo eu fico 

no  Centro Cultural BNB, todo mundo entra lá. Lá é liberado pra qualquer 

morador de rua, pode entrar de qualquer jeito, a gente chega sujo e ninguém 

manda sair. Tem muito canto aí que mal o cara chega perto e já estão 

mandando cair fora. Se você quer me encontrar é só ir no Centro Cultural. 

Um hora da tarde eu já tô lá por dentro, juntando letra por letra, vou lendo 

um jornal e devagarzinho tô pegando a internet. No BNB tem muita coisa, 

eu gosto do teatro e de assistir filme. Eu gosto dos filme do Bruce Lee e de 

filme de caubói. Gosto também dos Trapalhões, vi o filme da vida deles.  E, 

recentemente, vi o filme da vida de Antonio Marcos. Um ídolo da jovem 

guarda que morreu vitima do alcoolismo, vivia bebendo cachaça e cantando 

na praia de Ipanema. Eu também gosto muito de Raul Seixas! É esse mundo 

que eu dou valor! Na rua não tem nada que me interessa.”

ENCOMENDA PARA FOTOPINTURA: Deixar o bigode e a blusa no 

original, pele bem limpinha e cabelo penteado para trás.



Virginia de Medeiros
Maria da Penha da série Fábula do Olhar, 2013
fotopintura digital
120 x 90 cm

Crédito: Mestre Júlio Santos.

“Meu nome é Maria da Penha, tenho 44 anos. Sou do dia doze de maio, sou 

de 68. A rua não é lugar bom não, mas vicia. O pior da rua é o preconceito 

que a sociedade tem contra a gente, a gente nunca é bem vinda. É uma 

aparência que não é boa. O outro lado da rua são os ‘perigos’ que a gente 

corre, tem que saber se dar com quem vive na rua. Porque se a gente não 

souber se dar, tem muita confusão e morte. Toda vida eu gostei de ficar no 

meu canto, sou assim. Nem sei se alguém tem qualquer coisa pra falar de 

mim. Hoje eu recebo meu aluguel social, tenho uma casa. Mas não me acos-

tumo, eu acho estranho dentro de casa. Acho que depois do tanto do tempo 

que passei na rua eu não me acostumo mais em casa. Fico andando, cada dia 

num lugar. Um dia em casa, um dia na rua, um dia em instituição. Eu tenho 

dois filhos que gosto muito, tenho dois netos, e agora vem o terceiro. O meu 

sonho? O meu sonho é um dia poder ficar firme em casa, sem precisar ir pra 

rua. A rua não é uma opção, é uma obrigação, sou obrigada a ir pra rua.” 

ENCOMENTA PARA FOTOPINTURA: Uma roupa colorida.



Virginia de Medeiros
Meirielle da Penha da série Fábula do Olhar, 2013
fotopintura digital
120 x 90 cm

Crédito: Mestre Júlio Santos.

“Meu nome é Meiriele, tenho 23 anos. Eu nasci no Rio de Janeiro e já faz oito anos 

que estou morando nas ruas de Fortaleza. A rua tem o lado bom e o lado ruim. O 

lado bom da rua é o morador de rua. Ele não descrimina, dá valor a gente e procura 

ajudar como pode. Eu considero o pessoal de rua minha família, porque o amor e o 

carinho que eu não tenho dentro de casa eu tenho no meio da rua. O pessoal chega 

me abraçando e me beijando. E se eu tô doente? Um vai atrás do remédio e o outro 

fica do meu lado. Eles se preocupam comigo no meu momento de tristeza, na minha 

doença, na minha felicidade. Eu boazinha ou eu mau tem sempre gente comigo. 

Ninguém me aponta e me resume a nada. Mas a minha família, sangue do meu 

sangue, me trata como se eu fosse um obstáculo e mais um problema na vida deles. 

Assim que chego dentro de casa é aquele clima, sabe? Não entre. Aquele peso todo 

vindo pra cima de mim. Demonstram não gostar de mim. Por isso que eu abro a 

boca e digo: os moradores de rua são minha família. Apesar dos pesares não deixam 

de ser minha família: eles tão comigo no dia a dia, vivem o que eu vivo, passam pelo 

que eu passo. Isso não é família? O lado ruim da rua é que a gente está sujeito a todo 

tipo de violência, a dormir e não acordar mais. Até a polícia é contra a gente, dá peia. 

Maltrata.”  Meiriele foi morar na rua depois da morte da mãe. Disseram pra ela que 

a mãe morreu chamado pelo nome da filha. Isso ainda pesa no peito de Meiriele. 

“A morte da minha mãe mexeu muito comigo. Aconteceu o pior, porque minha 

mãe morreu e eu não pude ir visitá-la. Eu era pequena, tava começando a minha 

adolescência. Eu era uma menina muito rebelde, não queria saber de nada. Só queria 

tá no meio da rua, no meio das amizades. Quando me disseram que minha mãe 

morreu chamando o meu nome, isso acabou comigo. Toda vez que eu ia me deitar, 

ficava imaginando. Foi aí que eu pirei a cabeça, fiquei doida, entrei em depressão e 

caí de cara no crack. No momento que eu tava sob o efeito da droga, esquecia tudo 

que aconteceu. Mas quando o efeito passava, o sentimento vinha ainda pior. Sinto 

muita falta da minha mãe. Se eu pudesse voltar atrás eu ia acertar tudo que eu tinha 

feito de errado. Eu ia fazer tudo do jeitinho que ela tinha dito. Mas agora é tarde, é 

tarde. Eu sei que de lá de cima minha mãe está me olhando. Eu sinto a presença dela 

quando eu vou dormir. Todo dia antes de dormir eu faço a minha oração e peço para 

ela continuar olhado por mim, ela e Jesus. Eu peço pra me dar força e que eu passe 

mais um dia limpa, sem crack. Faz duas semanas e três dias, hoje, que estou sem usar 

droga. Eu não pretendo voltar.” 

  

ENCOMENDA PARA FOTOPINTURA: Vestida como uma mulher culta e 

intelectual.



Virginia de Medeiros
Seu Marcos da série Fábula do Olhar, 2013
fotopintura digital
120 x 90 cm

Crédito: Mestre Júlio Santos.

“Meu nome é Marcos Antonio Martins, tenho 52 anos e três e meio de rua. Eu já 

nasci atirando na exclusão, vim de uma família muito pobre. Mas eu era normal, 

trabalhava, tinha um emprego. Durante muitos anos trabalhei como engenheiro 

elétrico numa indústria de grande porte, ganhava razoável. Mas de repente a idade 

avançou e fui excluído do mercado de trabalho de modo geral. Eu não entendo 

porque existe este preconceito. Temos os direitos de seres humanos, mas o poder 

é mais poder. Quem pode ir contra o poder? Só existe argumento se existir justiça, 

mas é difícil cumprir o direito. A rua me aparou, mas um aparo pesado e cansativo. 

Existe muito preconceito contra quem vive na rua. E as agressões dos transeuntes! 

Se um morador de rua não estiver com as vestes que sejam aceitas socialmente os 

transeuntes já se esquivam, querem mudar de rua, já seguram a bolsa. Eu nem troco 

palavras, porque como sou de rua vou ser sempre o agressor. No fundo sei que o 

problema é deles, ninguém é exemplar. Eu penso que não vou resistir, mas mesmo 

assim tenho esperança nos tempos. Porque as administrações mudam e os olhares 

mudam. Qual o próximo olhar que vão ter por nós? A gente espera que seja melhor, 

por que o anterior era um olhar muito frustrado a nosso favor. Não é uma questão 

de merecimento, mas de responsabilidade. O Estado acha que nós estamos atrapal-

hando a sociedade e querem acabar com o problema do morador de rua, anulando o 

morador de rua. Nós somos o sujo do tapete, joga pra baixo e deixa se acabar como 

lixo. Mas quem tem um pouquinho de raciocínio, espera que eles tenham a sensibi-

lidade de não agir assim. Mas de nos guiar para uma volta sociável. Porque nós não 

nascemos na rua, nascemos dentro de uma família. Mas a exclusão veio, e aí? O que 

se pode fazer? 

 

ENCOMENDA PARA FOTOPINTURA: Original. 
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sobre Virginia de Medeiros

“De todas as fotos de minha infância, uma, em particular, punha em ação este jogo inelutável entre o real e a imaginação, criando uma estra-

nha cisão no meu olhar. A foto colorida à mão do meu primeiro ano de idade inventava uma cor pálida para o meu vestido vermelho-sangue, 

amarelava os pilares da minha casa, tingia de azul desbotado a cadeira de balanço branca e sobre os tons de cinzas dos meus cabelos fulgurava 

um laço de cor rubi irreal. Estranha magia fazia despertar o retrato diante dos meus olhos, uma latência no real. Tal recordação provocou a idéia 

de resgatar o Ofício da Fotopintura, nesta experiência artística. Convidei o fotopintor Mestre Júlio Santos, artista cearense que levou a fotopin-

tura para o mundo da tecnologia digital, conseguindo preservar todos os signos e texturas da técnica tradicional. A fotopintura é umas tradição 

nordestina quase que extinta e que tem uma característica muito especifica: retocar a imagem fotográfica com tinta acrescentando acessórios – 

como ternos, jóias, maquiagem, vestidos, flores – detalhes que emprestavam certo prestígio aos personagens. Cruzar esta técnica a retratos de 

personagens que vivem em situação de rua, onde a miséria material é confundida com a miséria subjetiva e existencial, é uma forma de retirar 

esta imagem do sistema de informação fazendo com que ela se abra ao mundo de uma forma que não conhecíamos de antemão. Reiterando-a 

socialmente através do circuito da arte. No período de um mês e meio, instalei um estúdio fotográfico em dois refeitórios destinados a mora-

dores de rua na cidade de Fortaleza, retratei 20 moradores de rua em uma série fotográfica em preto-e-branco, colhi depoimentos em vídeo 

sobre a história pessoal de cada um dos colaboradores e fiz uma pergunta-chave que direciona e identifica a natureza da obra: Como você go-

staria de se ver ou ser visto pela sociedade? Esta questão abre o campo de subjetividade dos indivíduos retratado que, fabulando sua condição, 

se fazem personagem e co-autores da mostra Fábula do Olhar. O momento da fabulação é esse, quando a diferença entre aquilo que é real e 

aquilo que é imaginado se torna indiscernível, quando por esse processo o indivíduo se constitui como um sujeito da cena e não como um mero 

objeto que é observado: criar um mundo, nele crer e se projetar. O artista Mestre Júlio, através da técnica da fotopintura, coloriu os retratos em 

preto-e-branco interferindo nas imagens de acordo com as revelações dos moradores de rua. Como resultado temos uma imagem-fabulosa que 

retira o véu identitário que encobre e neutraliza a presença viva desses sujeitos, os quais tem sua própria consciência ignorada e encoberta por 

identidades-estigmas, imagens estereotipadas por meio das quais são representados. 

A verdade não tem de ser alcançada, encontrada nem reproduzida, ela deve ser criada. DELEUZE” 

Virginia de Medeiros
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