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Resumo
As palavras no titulo desta tese "Tipotretaletra", se referem ao lugar da letra na pesquisa em
poéticas na forma do trabalho escrito de cárater acadêmico. A treta por um lado é tensão; de
outro são as estratégias necessárias para conviver a produção artística e produção acadêmica.
O tipo pode ser uma maneira, um jeito ou o suporte físico para a impressão da letra, a treta
como estratégia e método, a letra como letreiramento, a letra desenho e projeto; e o
letramento, a letra como alfabetização, habilidade com o código desenvolvida por meio da
educação. Todas as três palavras se relacionam de algum modo à pesquisa e ampliação de
suportes é uma palavra em questão nesta tese a proposito dos vários caminhos e
materialidades que compõem os trabalhos, desde a pintura, a performance, a tipografia, o
objeto.
palavras-chave: Pintura contemporânea, desenho de letra, letramento racial, arte e palavra e
performance.

Abstract
The title ofthis thesis "Tipotretaletra" refer to the place ofthe word in a research ofvisual
arts, about the form of written word in a academic work. The "treta" as confusion as a
tension; are strategies needed to live together the artistic production and academic
production. The "tipo" can be like a typeface or a way to do anything. the "treta" as a strategy
and method. The lettering, like a particular style ou the process ofwrinting, drawing or print
words, the design ofthe letter; and the letter as literacy, like the ability to read and write
acquired through education. All three words are related in some way to researches Mukambu
which can be translated as support in Kikongo, refers from the stick with two people carry an
object; Also can be a technology that use forks to support the ridge ofa house; support is a
word in this thesis like several materiality that was made de art work, from painting,
performance, typograpy, object.
Keywords: contemporary painting, lettering, racial literacy, lettering, art/word and
performance.
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Memorial
Ao longo da graduação em Educação Artística hab. Artes plásticas, experimentei com terras
coletadas e processadas a confecção de tintas aplicadas sobre suportes variados, resultado de uma
pesquisa de iniciação científica, empreendida no primeiro ano do curso no ano 2000. Intitulada: “O
uso de terras na fabricação de tintas”, consistia na coleta de terras e experimentação de métodos
para a produção de pigmentos e o uso com diversos médiuns como, têmpera a ovo, a óleo, resinas
acrílicas e vinílicas. No final da graduação desenvolvi trabalhos com uma fatura pictórica mais densa,
com uma presença de materialidade oferecida pelo pigmento manualmente processado, e um
médium como a emulsão de óleo de linhaça e cera de abelha, dissolvidas em terebentina, e
empregadas em madeira ou compensados. Após a graduação continuei produzindo este tipo de
trabalho até que nos últimos fui variando o suporte, acrescentei um papel tipo pergaminho e
caminhei para uma fatura pictórica menos densa. Abaixo, montagem da série intitulada
“microgeografias de 2010/2011” na exibição Arte Afro e descendência em 2011, no Centro de cultura
afro-brasileira Odette dos Santos em São Carlos.
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A partir do projeto de ingresso no curso de doutorado (2011), revi os procedimentos que
compunham o trabalho como a produção dos pigmentos, questionando a cor e a presença da
natureza, no trabalho, destaquei as ações de deslocamento e de coleta como práticas
contemporâneas em produções que lidam com poéticas numa relação com a natureza; este olhar
para os momentos do processo provocou uma ampliação da prática artística transbordando a
noção de fatura do âmbito específico de uma técnica, para caminhos de experimentação na
construção poética, quando um procedimento ou parte de um processo transbordam em suportes
diferentes, muitas vezes sem uma tendência definida mas, ampliando processos resolvidos em
novas produções.
Da cor coletada (as terras coloridas) passei pela elaboração de um catálogo de cores funcionando
também como uma paleta de cores terrosas que, as nomeia lançando mão de uma estratégia de
posicionamento que se utiliza das informações de latitude e longitude do lugar, o deslocamento
dialoga com variações cromáticas de vermelhos, amarelos e cinzas, resultando numa síntese da
experiência. São um conjunto de trabalhos que estão agrupados e intitulados por: “Projeto Terra
de Pirapora 23º25’0” SUL e 47º0’0” OESTE (2013-2014). Um destes é constituído por 49 pequenas
pinturas em guache sobre papel tamanho 15x21cm, distribuídas pelo espaço dispostas na parede
ocupando uma quina. É um trabalho no qual me confronto com uma pintura em pequena escala
cuja intervenção em conjunto dialogam com a presença e a escala humana.

.10.

Para mim a pintura pede um tipo de investigação que passa por escolhas através das quais
o conjunto de operações que sustentam ou indicam o trabalho se encontram desde as
pequenas decisões do inicio como: que tinta, qual base, que suporte, a maneira de aplicar
e até a montagem como uma informação que compõem o trabalho.
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As “Páginas para uma caderno de artista” apresentado na Exibição “Naturantes”, é
constituído por textos, mapas e sínteses da experiência cromática com um lugar de
coleta, que dá nome as cores e as localiza geograficamente. Algumas destas páginas
interessam pela presença do texto que traz um jogo de analogias entre palavras que
provocam a noção de trabalho e de pesquisa. O trabalho “páginas para um caderno de
artista”, situo como um empreendimento na procura de organizar por meio de uma
produção, noções vivenciadas com a palavra no projeto potencializando o exercício de
estruturação do pensamento concomitante ao fazer poético, que confronta os campos
da pesquisa acadêmica com a prática artística.
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1 No

Documentário “Os catadores e eu” (Les
glaneurs et la Glaneuse – França, 2000), a
cineasta Agnès Varda parte de um quadro de
Millet, “As catadoras” (Les glaneuses, 1857), e
estabelece paralelos com o gesto executado
pelos catadores contemporâneos (nos campos e
nas cidades), aqueles que vivem da
recuperação de coisas. As analogias com o
próprio ato de filmar se estabelecem a partir
de outro quadro, “A catadora” (La glaneuse),
pintado por Jules Breton vinte anos mais tarde
e descoberto por Varda no Museu de Arras
(durante as filmagens do documentário). A
diretora imita o gesto retratado pelo quadro,
substituindo os ramos de trigo pela câmera
digital: o que a faz passar de catadora de trigo
a catadora de imagens. Num movimento de
recuperação dos gestos pictóricos, Varda se
assume como uma “recuperadora” das
imagens que os outros não querem ver nem
fazer; uma analogia entre o ofício de cineasta
e ato de colher. Para ela a prática de respigar,
catar, colher, recuperar é tema e método de
construção para o documentário (“le filmage
est aussi glanage”)
2 Dicionário

3

de filosofia, José Ferrater Moura,
2001.

Dicionário de termos filosóficos gregos. F. E.
Peters, 1974.
4Introdução

à filosofia da arte. Benedito
Nunes, 1999.

5A

conduta tem a ver com as escolhas que são
tomadas a cada momento no processo desde
um projeto claro e bem definido à investigação
experimental que parte de uma construção a
partir dos acasos e acidentes
6

Dicionário Etimológico Nova Fronteira da
Língua Portuguesa. Antônio Geraldo da
Cunha, 1982.

ALGUMAS LINHAS SOBRE MÉTODO
A atividade da caça solicita um pensamento
estratégico que implica na execução de um projeto.
Uma imagem que me vem a cabeça é quando
construo uma armadilha e percebo na ação a
combinação entre o gesto de minhas mãos e a
atenção requerida para armá-la; a construção
necessária para criar o artifício que suportará a
tensão gerada e que a qualquer momento pode ser
liberada desarmando-a; O que concentra de energia
física e intencionalidade a ação que produz a tensão
necessária para o funcionamento da armadilha;
O procedimento se transforma em conteúdo, numa
movimentação poética do tema sobre método 1, a
caça e as estratégias de armadilhas podem ser
referência, assunto e também metodologia. O
raciocínio por analogia2, ou semelhança, põe em
relação alguns fatos particulares a outros igualmente
particulares correlacionando termos de dois ou
vários sistemas ou ordens;
A origem da palavra poética, do grego poietiké,
como ciência produtiva poietiké techne 3 que
apresenta um sentido próximo de técnica como
meio de fazer. Como arte é também poesis 4,
enquanto processo produtivo que pressupõe o
emprego de uma maneira ou conduta5 que produz
um resultado.
A palavra arte (‘engano, malícia’, ‘conjunto de
preceitos para a execução de qualquer coisa’) se
origina do uso latino de ars artis, sentido que
pressupõe uma certa intencionalidade que resulta
num arte factus (artefato= feito com arte), sendo que
o artificium (artifício= ‘processo ou meio para se
obter um artefato ou um objeto artístico’, ‘recurso
engenhoso’, ‘astúcia’) parte de um artifex (artífice=
artesão, operário), análogo ao artista, cuja ação
origina algo caracterizado por ser artificial
(‘produzido pela arte ou pela industria’ ‘ não natural’
‘ dissimulado’) 6.
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DA ANALOGIA ENTRE ARTE, ARTIMANHA, ESTRATÉGIA,
HABILIDADE E TRETA7
Quando a treta e a letra se conjugam numa pessoa preta e numa escrita,
comumente a priori, letras pretas sobre fundo branco, fundo
pretensamente universal, contexto de uma escrita preta num mundo
acadêmico pouco permeável ao debate étnico-racial.
Sobre autodeclarar-se branco, preto, amarelo, pardo e indígena.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) por meio da
Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio (PNAD) não produz divisão
entre pessoas de raça ou cor diferentes quando considera a importância
da autodeclaração, até porque a diversidade étnica no Brasil está
associada a um processo histórico de integração forçada e violenta de
pessoas e grupos de pessoas negras, indígenas, ou mestiças de nítida tez
africana e ameríndia. Interessa observar economicamente e socialmente a
situação desta população.
Responder à pergunta "Qual a sua cor" para uma pesquisa domiciliar pode
significar, além de compor dados e indicadores sociais e econômicos, o
confronto de uma pessoa com sua origem étnica, sua ascendência. O
termo afrodescendente pode ser usado para designar tanto pessoas com
determinados traços faciais, tipo de cabelo e pigmentação de pele, como
também o mestiço com traços faciais parcialmente característicos de
negros; ou seja, deve-se levar em consideração as distintas formas de
percepção acerca do que é ser uma pessoa branca, preta, parda ou
mestiça, etc., considerando a autodeclaração e outras condições como o
país ou região deste país. 8
Para o IBGE uma pessoa pode autodeclarar-se branca, preta, amarela,
parda, indígena; não mais como nas respostas dadas pelas pessoas
brasileiras à Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio de 1976
(PNAD), onde muitas se autodeclararam como "branca-suja", "brancaqueimada", "bem clara", "bem branca"; respostas organizadas numa tabela
com 136 nomes para as diversas tonalidades de pele da população
brasileira. Esta indefinição da pessoa "parda" indica um lugar de
"miscigenação", o pardo é muito mais uma categoria oficial que
culturalmente definida, gerando diferentes possibilidades interpretativas
sobre quem é, e porque se define como tal. A tabela PNAD-76, antes de
indicar lugares numa escala cromática de tons de pele, chama a atenção
por colocar no mesmo espaço de conflito, respostas que muitas vezes
contradizem o mito da democracia racial, ou a ideia de que a
miscigenação no Brasil se produziu sem conflitos. Contradições
reconhecidas em respostas como "esbranquecimento" ou outras tantas 45
que referem-se à uma ideia de branquitude 9.
.17.

7 Segundo

Muniz Sodré os antigos
mestres de terreiros na Bahia
comentam: O branco faz letra , o
negro faz treta. Treta significa
estratagema, astúcia ou habilidade
na luta. Significa para o negro
brasileiro, atuar nos interstícios das
relações sociais de um modo próprio
(ritualista) e oposto não à técnica
da escrita, mas à ordem humana
por ela representada até agora.
A verdade seduzida: por um
conceito de cultura no Brasil.
Muniz Sodré, 2005.
8 Relatório

anual das desigualdades
raciais no Brasil; 2007-2008. Orgs.
Marcelo Paixão e
Luis M. Carvano.

9 Branquitude se refere a construção

de um imagináro afirmativo de um
grupo em relação à outro como um
produto da história e relacional; por
exemplo, sobre a representação dos
judeus e a idéia de raça ariana no
inicio do séc. XXna Europa e como
grupo imigrante no Brasil, o judeu
foi incorporado ao grupo padrão e
passa a ser visto como branco, num
pais cuja idéia de branquitude é
ampliada pela ideia de
branqueamento. (SCHUCMAN,
2014)
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10 Dicionário

Tupi antigo: a língua
indígena clássica do brasil.
Eduardo de Almeida
Navarro.2013

11 Na senzala uma flor:

Esperanças
e recordações na formação da
família escrava. Robert W. Slenes.
2011.
12 Visconde de Taunay.

A
mocidade de Trajano. 1871, Fonte
acervo digital brasiliana

SOBRE ARAPUCAS E ASCENDÊNCIAS NAS
PALAVRAS
No Brasil várias palavras usadas na lingua falada tem
origem tupi-guarani como a palavra arapuca: gûyraave; + puka-fenda, buraco (buraco de ave) ou pukfender-se, arrebentar-se, que faz referência a energia
e tensão atuantes no artífico de caça. A palavra para
armadilha, cilada ou ardil no tupi antigo: Koty que
como substantivo também pode ser canto, quarto,
ambiente ou como termo posposicionado indica
intencionalidade: em direção a, na direção de, rumo
a, para. 10 Destaco a origem indígena das palavras
para pensar o lugar do objeto de caça que aprendi na
infância observando um tio fabricá-lo, objeto que
relaciono ao trabalho de arte que envolve uma
prática que se organiza a partir de um espaço, lugar
ou ambiente, orientada numa direção ou intenção.
Entre povos indigenas e africanos a caça era uma
prática comum também na vida livre ou em cativeiro;
do ponto de vista do sistema de produção
escravagista, era necessário produzir muito com
pouco, então, oferecia-se uma ração limitada de
alimento. Dispor de um espaço com fogo aceso e
caçar ou pescar eram estratégias que permitia
gerenciar e ampliar a qualidade nutritiva da dieta
alimentar da família. Povos da África Central
desenvolveram o conhecimento em varias
armadilhas, no Brasil muitas delas serão adaptadas às
condições locais. 11 Era costume que os meninos
começassem a ajudar desde cedo na pesca e na caça
menor, aplicando armadilhas aprendidas com os mais
velhos, como o personagem africano Pai Vicente, do
romancista Taunay, tipico cliche de nossa literatura,
que conhecia armadilhas e era a ele que o filho de
seu senhor recorria para obter conselhos sobre
pescar ou armar arapucas. 12
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Dicionário Kimbumdu-português. A. de Assis
Junior. Luanda, 1967

FORQUILHAS, SUPORTE OU MÚKAMBU.

13

Múkambu, sub.(II) Pau de fileira; cumieira:-ua´nzo
|| pau com que dois carregadores transportam ao
ombro coisas pesadas. | Suporte. 13

14 Villhem

Flusser. Lingua e realidade. 2005.

15 Na última

entrevista de hélio Oiticica dada
a Jorge Guinle filho em abril de 1980 no Rio de
Janeiro, o artista comenta de como se apropriou
da palavra parangolé:
Isso eu descobri na rua, essa palavra mágica.
Porque eu trabalhava no Museu Nacional da
Quinta, com meu pai, fazendo bibliografia. Um
dia eu estava indo de ônibus e na praça da
Bandeira havia um mendigo que fez assim uma
espécie de coisa mais linda do mundo: uma
espécie de construção. No dia seguinte já havia
desaparecido. Eram quatro postes, estacas de
madeira de uns 2 metros de altura, que ele fez
como se fossem vértices de retângulo no chão. Era
um terreno baldio, com um matinho e tinha essa
clareira que o cara estacou e botou as paredes
feitas de fio de barbante de cima a baixo. Bem
feitíssimo. E havia um pedaço de aniagem
pregado num desses barbantes, que dizia: “aqui
é. . .” e a única coisa que eu entendi, que estava
escrito era a palavra parangolé. Aíeu disse: “É
essa a palavra”. In: Celso favaretto.
A invenção de Hélio Oiticica,
São Paulo: Edusp, 1992.

A palavra "mukambu" é presente em línguas como
o kimbundu, dos Njinga e outros povos mbundu,
bem como o kikongo a língua dos Bakongo e
outros grupos etnolinguisticos da Costa Ocidental
da África Central. Povos bantus cuja presença no
Brasil, desde o inicio da colonização portuguesa,
também produziu riquezas materiais e culturais,
sendo a linguagem uma contribuição percebida em
variações no modos de falar e pensar14 bem como
em inúmeras palavras usadas por nós até hoje
como: tanga, sunga, canga, tamanco, abadá, ginga,
cuíca, agogô, ganzá, caruru, mocotó, dende,
acarajé, vatapá, cachimbo, moringa, pito, cachaça,
carimbo, camundongo, paranga, (que pode se
desdobrar para parangolé 15), mocambo, moleque,
bunda, xibiu, nenem, etc.
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16 A

noção de autor tem suscitado diversas
leituras, principalmente a partir do
renascimento (século XV) quando o artista
passa de artesão a produtor intelectual.
Destaca-se ainda, o papel de individuo
subjetivo e do gênio criador que ganha uma
importância a partir do romantismo no
século XIX. Na modernidade do século XX
a distinção sobre a noção de autor desde
Foulcalt no texto “O que éum autor” (1969)
que discute a mudança do papel da função
do autor, definindo como seu apagamento
resultante num espaço vago donde se pode
por questões e localizar assim funções
livres. Ou então em Roland Barthes no texto
“a morte do autor” onde apresenta a ideia
de uma autonomia da obra em relação ao
autor. Sendo também que a noção jurídica
de autor e de uma obra é a de um sujeito
que engendrou e criou a obra (leis de
direitos autorais). Ou o autor da produção
industrial que apagou as marcas do fazer
no objeto deslocando sua presença das
marcas de quem produz, para o projeto e a
concepção, o desenho. O autor/artista é
também uma questão na pesquisa
acadêmica em vista do espaço reflexivo
como elaborador de um discurso que
acompanha a obra na vertente da pesquisa
que contempla os processos de criação em
poética.

SOBRE UMA AUTORIA16 AFROINDÍGENA ou
como minha ascendência negra e indígena de algum
modo estão presentes na apropriação deste sistema
construtivo; refletir sobre um procedimento técnico
com forquilhas, como eu o aprendi na infância, o
nome tupi-guarani, a relação com um sistema
construtivo de habitações e objetos utilizado por
povos bantos na África Central e no Brasil, são
referências para a produção de objetos em minha
pesquisa poética; por um lado se faz presente um
elemento da história pessoal e por outro um
contexto que estabelece lugares definidos para
indivíduos oriundos de determinados grupos a
partir de condições materiais concretas. E quanto
aos exílios sociais marcados pela criação de linhas
ou muros de caráter educacional e econômico
(sempre me pergunto onde estão os artistas negros?
Indígenas? Afroíndigenas? E também médicos,
engenheiros, advogados e professores
universitários?). Como autor afroindigena destaco
que determinados territórios conceituais
comumente associados aos artistas de ascendência
africana e/ou indígena (arte popular, arte “naif”, arte
religiosa, arte ingênua, arte étnica, afrobrasileira)
precisam ser expandidos pois, no significado
vigente na literatura de estética e história da arte no
Brasil insiste-se em limitar um campo de atuação
para estes artistas, temas, materiais, técnicas e
etc.( Janaina Barros Silva Viana 2008) Produzindo
mais um tipo de exílio para esta produção,
circunscrevendo-a também a uma crítica e mercado
de arte específico, recortado e reduzido.
E como tensionar o deslocamento ocupando,
cindindo e/ou rachando lugares nos espaços
institucionais da Arte (educação, critica e mercado)?
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SOBRE O MOVIMENTO DO
PENSAMENTO NA PÁGINA
Nesta pesquisa, textos
contextos e referências correm
paralelos na paginação, são
duas colunas flertando entre si
a ordem e o caos evocado
pela composição alinhada num
lado e desalinhada noutro 17. A
ordenação do pensamento 18
segue o entre colunas este,
espaço interno à página e ao
trabalho.

17 Robert Bringhurst.

tipográfico, 2005.

Elementos do estilo

Convivem a ordem e o caos , assim
como convivem o projeto que parte de
um diagrama, modelo, paradigma a ser
concretizado de acordo com a lógica do
objeto a se realizar passando por fases e
regras de organização; e o acaso como
um conjunto de pequenas causas
independentes entre si que se prendem a
leis ignoradas, numa experimentação
para partir do Indeterminado, da
possibilidade, do imprevisto, intuitivo,
acidental . Projeto e acaso são extremos
que entre si contém matizes relativos
aos mais diversos processos produtivos;
onde ora se apresenta mais o acaso e
menos o projeto numa singularidade
momentânea, e noutra prevalece o
projeto variando a elasticidade com que
incorpora os problemas, desvios,
replanejamentos, acidentes e acasos.
18

.26.

Na pós-graduação em Artes Visuais da Escola de Comunicações e Artes da USP, a
pesquisa em poéticas culmina com a exibição dos trabalhos de Arte em paralelo à
escrita de um texto acadêmico.
Os trabalhos que apresento são produzidos nas mais diversas linguagens como
pintura, performance, objeto e tipografia, como se pode ver nas páginas seguintes.
A constelação de trabalhos abordam na idéia de ofício, a produção da linguagem por
dentro, desde a dimensão espacial que sugere o fazer como um espaço próprio,
para uma construção por dentro da palavra, do desenho da letra, da palavra no texto
e no contexto, onde a pintura aborda a figura de ferramentas; cujo contorno é
projetado no suporte da pintura numa escala 1:1 confrontando o trabalho numa
dimensão humanizada nas mais diversas situações sociais.

.28.

.31.

.32.

.33.

.34.

.35.

.36.

AS FERRAMENTAS USADAS
são constituídas por um grupo de pinturas,
cujo desenho da figura parte da projeção do contorno
de ferramentas sobre o plano do suporte,
procedimento que destaca a relação da escala do artefato e do trabalho.
Cada pintura se relaciona com outra a partir da noção de série como repetição da
figura, disponibilidade da imagem repetida, o uso da cor
em contrastes luminosos e acomodações tonais
como unidades multiplicadas pelo espaço
relação enfatizada na montagem,
onde são expostas em agrupamentos pela parede.
O trabalho é constituído por um conjunto de outros em pequenas dimensões,
multiplicação do gesto totalizando uma unidade no espaço do plano.
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OBRAS OU GRUPOS DE TRABALHOS
2014 - Trabalho realizado no recesso de inverno - 2014

DAS FERRAMENTAS USADAS
FERRAMENTA 1: 5 pinturas da série Martelo e Pincel
FERRAMENTA 2: 4 pinturas da série Pincéis;
FERRAMENTA 3: 3 pinturas da série ferramentas;
FERRAMENTA 4: 5 pinturas da série grifo e pincel ;
FERRAMENTA 5: 4 pinturas da série Desempenadeira e pincel;
FERRAMENTA 6: 4 pinturas da série Desempenadeira e pincel;
FERRAMENTA 7: 8 pinturas da série Colher de pedreiro;
FERRAMENTA 8: Apresentação Conceitual da pintura.

Sobre as ferramentas do marceneiro, do encanador, do pedreiro e do pintor
2014 - exercícios com a pintura - 2014
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FERRAMENTA DE AÇÃO
A Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio de 1976 (PNAD) organizada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), traz uma tabela constituída
por 136 nomes para as diversas tonalidades de pele da população brasileira.
Apresento uma versão dos nomes em carimbos distribuídos em quatro colunas o
destaque aqueles que se relacionam ao branco e principalmente à ideia de
branqueamento suprimindo o restante. Destaco neste gesto de atribuir-se um nome
de tom de pele não branco e também assumidamente não negro, a estratégia de
esquiva amplamente reforçada em mitos como o da democracia racial, que se pauta
na ideia de que a miscigenação no Brasil se produziu sem conflitos. Para mim
reconhecer o outro como preto, pardo, negro, indígena, afroindigena, branco,
oriental ou amarelo¹, etc é um método para abordagem de grupos de pessoas em
diversos espaços (galerias de arte, centros culturais, museus, escolas, feiras de arte,
etc...).
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AÇÃO
Caminho pelo espaço expositivo procurando um lugar para imprimir o carimbo com uma
versão da tabela PNAD 1976 (Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios) para o IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), arranjada em 4 colunas contendo 136
nomes autodeclarados para a cor ou raça, suprimo alguns e deixo apenas aqueles
relacionados ao branco ou à ideia de branqueamento. A ação se completa com a
distribuição do folheto “para produzir uma revolta”, com uma pasta em mãos e dentro dela
os folhetos abertos no tamanho A4, me aproximo de uma pessoa, retiro um e o entrego
dobrado, dizendo a ela que este é um trabalho de arte que entrego para pessoas pretas,
pardas, indígenas, afroindigenas, brancas, orientais, enfim qualquer pessoa.
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ESBOÇO DE UM MANUAL OU FERRAMENTAS PARA REVOLTOSOS

De uma ação que realizo em locais relacionados à Arte e pelos quais eu circulo; museus,
galerias, escolas, etc...
CAPÍTULO I - Do porquê entregar o trabalho para pretos, pardos, indígenas, afro-indígenas,
amarelos e brancos?
CAP. II - Dos conflitos daquele que recebe:
1: "Minha pele é clara, meu nariz é chato e meu cabelo é ruim. Sou o quê?"
2: "Minha mãe é negra mas, eu sou branca e estou na cozinha."
3: "Minha mãe é negra mas, eu sou branco e estou na portaria."
4: " Minha pele é branca, meu cabelo é claro e liso e meus olhos são claros não sou
branco, sou ser humano".
CAP. III - Da percepção social do trabalho, do outro (autodeclarado ou não) e sobre o valor
do trabalho.
CAP. IV - Sobre quem está na cozinha? Quem está na portaria? E quem são os doutores?
CAP. V - O último capítulo ou uma reinscrição e

"Acender 2555 velas ao artista Arthur Bispo do Rosário nº de dias em que esteve imerso produzindo por 7 anos".
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ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO
Nascido em Sergipe na cidade de Japaratuba em 1909 ou 1911, Arthur Bispo do Rosário, está entre os mais
emblemáticos autores negros nas artes visuais do séc XX, sua vida de homem negro foi marcada por um
diagnóstico de esquizofrênico paranóide na década de 30, posto em cheque por alguns autores, tendo em vista
os vínculos afetivos manifestados à estagiária de psicologia Rosângela Maria Magalhães em 1981. A recusa em
nomear o que fazia de arte ou seus objetivos de “apresentar o mundo reconstruído a Deus”, ou seja, este
alheamento das questões da arte, dificultou e dificulta a recepção de sua obra. Um trabalho onde associam-se
obra e vida numa linha difícil de distinguir limites; um autor reconhecido como louco, artista ,visionário.
Produziu na Colônia Juliano Moreira, Jacarepaguá, Rio de Janeiro em cujo pórtico ainda hoje está gravada a
inscrição latina: Praxis omnia vincit - O trabalho vence tudo. Este importante espaço foi inaugurado em 1924,
pelo psiquiatra negro Juliano Moreira 1873-1932 que defendeu a ideia de que a origem das doenças mentais se
devia a fatores físicos e situacionais, como a falta de higiene e falta de acesso à educação, contrariando o
pensamento racista em voga no meio acadêmico e político, que atribuía os problemas psiquiátricos no Brasil à
miscigenação.
Entre os quase 50 anos de internação na colônia, sete deles, esteve Bispo do Rosário, absorvido em sua
produção e completamente isolado do convívio de outros internos, constituindo esta duração, este intervalo,
suspensão do tempo das coisas para o tempo do trabalho. A tentativa de falar deste tempo nos apresenta um
processo de iniciação para entendê-lo. Um pouco como a pergunta “Qual a cor da minha aura?” Ou também
“Qual a cor do meu sembrante?” perguntas feitas pelo artista a qualquer pessoa que quisesse entrar neste
espaço de produção e guarda dos objetos “à espera” da apresentação ao divino. A pergunta como uma
iniciação ao espaço e lugar do trabalho.
Falecido em 5 de julho de 1989, teve um enterro solitário em Jacarepaguá, Rio de Janeiro, Brasil.

.48.

para mim o trabalho com a letra passa pelo letreiramentoA e pelo letramentoB
como estas duas coisas se combinam desde a minha infância
o aprendizado e a invenção do desenho da letra e o processo de alfabetização
a descoberta de significados linguísticos e sonoros em formas visuais que ocupam a
minha lembrança de fachadas de supermercados açougues e drogarias
Sobre as várias possibilidades de se desenhar a letra A e outras que aprendi com meu
irmão e os amigos na rua (utilizando giz e cacos de tijolos sobre asfalto) ou na escola
utilizando os mais diversos suportes como caderno lousa carteira parede chão

.51.

.56.

.58.

.59.

.60.

.61.

.62.

.65.

As palavras voam, os escritos permanecem
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1764 - EMMANUEL KANT -1764
Quarta seção
Dos caracteres nacionais na medida em que residem no sentimento diferenciado do sublime e do belo.

(. . . )
não possuem, por natureza, nenhum sentimento que se eleve acima do
ridículo. O senhor Hume desafia qualquer um a citar um único exemplo em que um negro tenha
demonstrado talentos, e afirma: dentre os milhões de
que foram deportados de seus países, não
obstante muitos deles terem sido postos em liberdade, não se encontrou um único sequer que apresentasse
algo grandioso na
ou na
ou em qualquer outra aptidão;
já entre
, constantemente arrojam-se aqueles que, saídos da plebe mais baixa,
adquirem no mundo certo prestígio, por força de dons excelentes. Tão essencial é a diferença entre essas
duas raças humanas, que parece ser tão grande em relação às capacidades mentais quanto à diferença de
cores. A
do
, tão difundida entre eles, talvez seja uma espécie de
, que se aprofunda tanto no
ridículo quanto parece possível à
. A pluma de um pássaro, o chifre de uma vaca,
uma concha, ou qualquer outra coisa ordinária, tão logo seja consagrada
por
e
invocação nos esconjuros. Os negros são muito vaidosos, mas à sua própria maneira, e tão
matraqueadores, que se deve dispersá-los a pauladas.

In: Beobachtungen über das Gefuhl des Shönen und Erhabenen - Versuch über die Krankheiten des Kopfes.
Observações sobre o sentimento do belo e do sublime - Ensaio sobre as doenças mentais

Na página anterior, o trecho das "Observações sobre o sentimento do belo e do sublime Ensaio sobre as doenças mentais" sofreu uma interferência em algumas palavras usando o
alfabeto TRETALETRA criado para este tipo de reescrita. Quando escreveu o texto, Kant
completava 40 anos e já lecionava na universidade de königsberg, cidade onde nasceu e da
qual nunca saiu; no decorrer das quatro seções que o dividem, o autor procede com uma
descrição antropológica dos comportamentos pelos quatro temperamentos (melancólico,
sanguíneo, colérico e fleumático), opondo o masculino e feminino, e descrevendo as
características coletivas dos povos numa etnologia do comportamento em relação à beleza,
desde a separação da ordem do prazer meramente sensível ao um outro sentimento de tipo
qualificado ou refinado como o belo e o sublime.
(In: Observações sobre o sentimento do belo e do sublime - Ensaio sobre as doenças
mentais)
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O CÂNTICO DA PAIXÃO DE CLÁUDIA
Ato realizado em homenagem à Cláudia Silva Ferreira mulher negra que em 16 de março de 2014 foi
atingida pela polícia, socorrida no porta malas de uma viatura e arrastada cerca de 350 metros nas ruas
próximas ao Morro do Congonha em Madureira Rio de Janeiro.
Marchamos ante o silêncio da imprensa e da sociedade civil sobre esta barbaridade. Junto à multidão
Janaína Barros vestida de preto e coberta desde a cabeça com tule na mesma cor, subia em um
tamborete e ia desenrolando um tecido branco com a imagem transferida da foto do R.G. de Cláudia
impresso na cor vermelha; ao seu lado eu tocava uma matraca, instrumento característico dos
vendedores ambulantes que nas ruas e praças anunciam seus produtos em pregões cantados, ou ainda,
quando nas festividades da semana santa seu som surdo e estridente convida os fieis a caminhar em
procissão. Na ocasião do ato público que reuniu inúmeras pessoas em 18 de abril de 2014 caminhamos
em silêncio.
Durante aquele período, muito foi noticiado nos jornais, na internet e na TV; os jornalistas, na sua
maioria, se referiam à Cláudia como “a arrastada”, falavam de uma mulher e omitiam seu nome,
entretanto, a fotografia de seu R.G., assim como outras imagens de seu rosto foram amplamente
divulgadas, falavam de uma mulher negra e omitiam seu nome, produzindo um discurso implícito sobre
uma população. Apropriaram-se da imagem de Cláudia para noticiar sua morte e produziram o
descolamento de sua imagem, de seu nome e de sua existência pessoal e única.
A ação produzida neste ato é realizada em outros momentos como ação performática em espaços ou
momentos que tem importância para a população negra ou indígena. Durante o percurso são cantados
“pregões de feira” anunciando produtos diversos como comidas, cachaça e frutas selecionados de
trechos do poema de Solano Trindade:
" Lá vem o cuscuzeiro / Cús! ... cús! ... / Cús! ... cús de milho...
É doce é doce, / O abacaxi, / É doce é doce / E é barato
Ei, mungunzá / tá quentinho o mungunzá / istá bom Ispiciá.
Mé nô d’engenho
Miúdo... iúdo iú...do"
(Trechos de Pregões da Minha Terra - Solano Trindade)
Ao texto “cantado” na ação, poderia se acrescentar improvisos ou textos colhidos em escutas nas feiras
e ruas, mas deve ser com o texto do poeta pernambucano que melhor negocia-se a apropriação da
imagem do rosto de Cláudia. O trabalho acontece numa zona de negociação onde está em jogo nossa
condição de agentes na performance, de autores de origem afro-indígena dialogando com o poeta, e a
imagem da mulher negra Cláudia, gasta e despersonalizada produzida pelos meios de “informação”;
negociamos estes lugares para reapresentar a imagem desta mulher negra (como poderia ser de outras
ou outros, anônimas trabalhadoras, amadas, filhas e companheiras) sob uma nova inscrição, palavra que
apresenta sentidos diversos que emprestam a esta zona de negócios, movimentos de disputas; às
agressões, os revides; mantidos e garantidos pela autonomia e dignidade da própria voz nos lugares de
representação.
O trabalho como reinscrição nasce de negociações que atravessam o terreno da banalidade da feira, da
sacralidade do culto, dos clichês racistas que circulam pelas imagens jornalísticas, das palavras e do
escambo do poeta.
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APRUMAR-SE
Janaína Barros e Wagner Leite Viana
O ato de carregar uma pedra presa numa corda a um galho com uma forquilha
em uma das extremidades, estabelece em seu deslocamento uma tensão entre
dois corpos em movimento e da necessidade de aprumar um objeto inerte e do
corpo em aprumar-se; como apresentação acerca de modos de trabalho que
contenham o sentido de preciosidade e habilidade no fazer, a pedra só deve
tocar o chão sob um tapete de crochê. O objeto encontra-se num estado de
constante instabilidade enquanto é transportado e permanecendo afastado do
solo. Neste caso, a pedra apresenta-se como algo bruto e cuja presença no
trabalho se da na produção de tensão presente no ato de deslocá-la pelo espaço
produzindo analogias entre trabalho, cuidado, ocupação, exercício,
colaboração. A ação finaliza com a montagem dos objetos num sistema que
apresenta a pedra, galho e forquilha como suporte para a energia que agora se
coloca num estado de espera.
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A imagem da armadilha montada propõe-se como um conjunto que possui várias partes unidas por uma
tensão que pode solucionar-se ou resolver-se.
Para a armadilha desarmar-se há de apresentar-se uma presa
se pudesse contaria devagar todos os instantes que antecedem a tensão máxima e o desarme:
a presa pega
Numa analogia com a prática artística, quando penso nos processos que uma produção acessa para
constituir-se, a partir de uma prática de pesquisa cuja movimentação pode ser mais polarizada ao
projeto, num extremo a previsão e controle do processo; ou noutra polaridade o acaso e a
experimentação que incorpora as mais diversas ocorrências.
A leitura de processos ou a leitura de um trabalho, são ocasiões da prática artística e do acesso e
frequentação à produção de arte que descrevo por imagens de movimentações.
Caminhos e tensões solicitam soluções, como armadilhas onde a presa, frequentemente o público, é o
próprio artista.
Talvez, seja por isso que no trabalho "suporte e armadilha para as palavras" a arapuca tem a parte de
cima aberta que permite a fuga da presa.mas não tão simples assim.
como um sistema para capturar a palavra escrita ou falada. sua materialidade, o objeto, o artifício
contém uma tensão que nesta tese é tema de análise e por sua vez imagem para analogias e metáforas
com a atividade de pesquisa e a prática artística; um método que parece um percurso de armadilha em
armadilha; porque as minhas respostas continuam me colocando no jogo;
Já o trabalho "armadilha para por na cabeceira" é uma imagem para acompanhar o pesquisador, que
sempre convive com o risco de que toda a trama de pesquisa desabe sobre sua cabeça; Trama assim
como estratégia são palavras que trazem uma imagem de um tipo de atividade investigativa, ampliada
por algum pensamento de percurso; investigar é algo que vai se desenrolando e materializa um desenho
de pesquisa, uma configuração ou trama que pode desabar e ser desfeita; eventos especiais que
recofiguram, a pesquisa e a cabeça. Porque investigar como desenrolar, pode ser tratar-se de
desembaraçar fios, para partir novamente de um inicio. O desabar é só um desenho mais simples,
retomar um fio, uma configuração para recomeço.
Tensão e oposição são imagens que busco no campo da composição plástica; da experimentações com
contrastes com os mais diversos suportes e linguagens, tipo de pesquisa cujo resultado se materializa em
percursos visuais; E por caminhos não muito tranquilos quando se tem a disponibilidade de pesquisar
com liberdade e experimentação numa combinação difícil entre arte e pesquisa acadêmica.
Num jogo de negociação e autonomia os campos da arte e da pesquisa negociam "a treta e a letra" desde
o projeto do desenho e sua inserção conflitante, perturbando a leitura do texto, ou como informação
visual em conflito com outros elementos ou o vazio de uma página.
Como negociar quando os conflitos são também de ordem racial? A negociação e letramento são termos
importantes nos estudos de branquitude no Brasil (Lorenso Cardoso 2014, Lia Vainer Schucman 2014,
Ana Helena Passos 2013). O termo "Racial literacy" cunhado pela afro-americana France Widdance
Twine, se refere ao letramento como capacidade de traduzir e interpretar códigos e práticas
racializadas em nossa sociedade, ou "a competência para utilizar a linguagem adequada para cada
situação social necessária" (Vainer 2014), em se tratando de sujeitos brancos que reconhecem os
privilégios da branquitude, da estrutura social racista e que negociam este lugar, construindo uma
identidade de pessoa com fenótipo e traços físicos que a definem como branca mas distante da
branquitude como norma. Penso em como a tensão pode produzir letramento, expandido esta noção
de que se adquire letramento em sociedade, nas relações, na vida; para negociar qualquer mudança de
lugar é necessário reconhecer que a disputa se dá no exercicio de autonomias adquiridas em processos
educativos, a negociação é mais uma condição que se apresenta, que uma situação confortável de
escolha; como uma pauta de urgência a questão racial no Brasil esta sempre nesta movimentação tensa.
E nos direcionamos a uma possibilidade de diálogo para uma cultura antiracista?
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