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MARIA THEREZA ALVES 

A colonização contínua das Américas é um 
dos focos centrais do trabalho de Maria Thereza 
Alves. A artista procura analisar e denunciar 
a herança colonial e a omissão da presença 
indígena na história oficial brasileira. Ela estima 
que, antes da chegada dos europeus, em 1500, 
havia 1300 idiomas e aproximadamente 30 
milhões de pessoas no território que hoje é o 
Brasil. Como consequência da colonização, 
mais de 1100 línguas foram extintas e o 
extermínio da população indígena—que segue 
até os dias de hoje—fez com que o número 
de nativos durante os anos da ditadura militar 
brasileira (1964–1985) baixasse para 80.000 
pessoas. 

Filha de imigrantes brasileiros que se 
mudaram no fim dos anos 1960 para os Estados 
Unidos, Maria Thereza cresceu em uma casa 
sem identificação ou admiração pela cultura e 
os valores norte-americanos. Seus pais eram 
pessoas de origem humilde, que haviam deixado 
o Brasil em busca de melhores oportunidades, 
e muito cedo a artista se deu conta de que não 
pertencia àquela sociedade. Com antepassados 
indígenas e africanos, antes de completar 20 
anos iniciou uma longa busca para se definir e 
conhecer sua história e, consequentemente, 
para investigar mais a fundo a história do seu 
país de origem, o Brasil. 

Seu trabalho ganhou mais definição no fim 
dos anos 70, início dos anos 80, na faculdade 
de Belas Artes, na conceituada Cooper Union, 
de Nova Iorque. Também foi crucial o contato 
com artistas como o norte-americano Jimmie 
Durham, militante desde os anos 60 pelos 
direitos civis dos afro-americanos e americanos 
nativos, e o porto-riquenho Juan Sanchez, que 
denunciava a situação política de seu país. 
Nesse mesmo período, fez uma apresentação na 
Organização das Nações Unidas, em Genebra, 
na qual denunciou a falta de direitos humanos 
nas comunidades indígenas do Brasil e criticou 
o governo militar. Esteve também engajada 
com o Partido dos Trabalhados (PT), nos seus 
primeiros anos, e comandou ainda ONGs que 
investigavam a situação das populações indíg -
enas brasileiras. 

Maria Thereza não separa o trabalho de ati -
vista política do papel de artista. Pelo contrário, 
busca dissolver estas divisões e classificações, 
que considera reducionistas e empobrece -
doras. A artista relembra sempre que durante 
os anos que se seguiram à colonização não 
houve qualquer processo de pós-colonização 
ou descolonização. As populações indígenas no 
Brasil e suas terras continuam sob constantes 
ameaças, que surgem por diversas frentes: 
militar, agropecuária, exploração de matéria 
prima, construção de hidroelétricas e tantos 
outros projetos desenvolvimentistas que, 
também em termos ambientais, se mostraram 

completamente desastrosos. Instituições gover -

a impedir a gestão indígena de suas próprias 
terras e seus líderes seguem sendo assassi -
nados - apenas entre as tribos Guarani / Kaiowá, 
do Mato Grosso do Sul, 300 líderes indígenas 
foram mortos nos últimos dez anos.

Proibições como a de 1775, que instituiu 
a pena de morte para aqueles que utilizassem 
línguas indígenas, são, entre outras, tentativas 
de genocídio cultural sistemático, juntamente 
com a imposição do ensino da língua portu -
guesa e da religião estrangeira, o catolicismo. 

Em 2010, produziu um dicionário da 

outros, expulsos de suas terras e praticamente 
dizimados. Hoje vivem confinados em pequenas 

quase em extinção. No início do século XX, o 
alemão Bruno Rudolph produziu um dicionário 
alemão/ krenak. Mais recentemente, ao lerem o 
dicionário na internet, os Krenaks perceberam 
que, por conta do genocídio sofrido pelo grupo, 
muitas das palavras presentes na publicação 
não faziam mais parte do seu vocabulário. 
Pediram, então, para que Maria Thereza o tradu -
zisse do alemão para o português, para retornar 
sua língua para a comunidade e contribuir para 
sua revitalização. 

A artista esteve muito próxima dos Krenak 
e escutou as histórias de abuso e violência 
sofridas pelos nativos, semi-encarcerados e 
proibidos de falar seu próprio idioma. Apesar 
de fluentes em português, eles contaram a ela 
que, por mais de 500 anos, não houve qual -
quer interesse da sociedade brasileira em se 
comunicar com eles, apenas exterminá-los. Por 
esse motivo, não é permitido aos brasileiros ler 
uma cópia do dicionário Krenak/ Português, 
produzido por Maria Thereza.

Já a obra This is not an Apricot (2009) 
nasceu de uma experiência vivida em 1984, 
apesar de finalizada anos mais tarde. Durante 
uma viagem à Amazônia, em um mercado de 
Manaus, encontrou uma banca de frutas com 
tamanhos similares, mas com cheiros, toques, 
texturas e gostos distintos. O vendedor dis -
se-lhe que se tratava da mesma fruta: abricó. Na 
verdade, todos os frutos tinham nomes originais 
indígenas, que ele desconhecia.

Maria Thereza interpretou a situação como 
mais um exemplo de uma realidade cotidiana 
não apenas no Brasil, mas em todo o conti -
nente americano: um total desconhecimento 
e desinteresse pela história do país, pela sua 
cultura, por suas espécies, e, principalmente, 
pela herança indígena que nunca fez parte dos 
relatos oficiais. 

A memória da situação vivida no Brasil foi 
reativada anos depois, no processo de pesquisa 

para o vídeo What is the color of a German Rose? 
(2005). O projeto levou a artista a investigar a 
procedência de uma série de frutas e verduras 
consideradas de origem europeia, mas que, 
na realidade, quase em nenhum caso vinham 
do velho continente. Tais como a batata, a 
cenoura, entre outras. O vídeo revela não só um 
desconhecimento, mas também uma atitude de 
superioridade e desconsideração em relação 
aos países que fornecem esses alimentos. 

Para ela, This is not an Apricot é uma 
resposta a uma postura colonizada e colonia -
lista. Para suprir essa lacuna, Maria Thereza 
busca demonstrar toda a diversidade de 
espécies da região, lembrando que cada 
fruta tem uma cor, uma textura, um aspecto 
e um nome específico. Curiosamente, para 
desenhá-las, a artista consultou uma publicação 
botânica europeia que cataloga todo o exotismo 
do Brasil, assim como o fizeram os viajantes dos 
séculos de XVI a XIX. A série da artista faz pensar 

-
listas bávaros, um zoólogo e o outro botânico, 
que em uma longa viagem, entre 1817 e 1820, 
percorreram milhares de quilômetros do país 

As imagens são acompanhadas pelos 
nomes das frutas em latim—língua utilizada 
para definições científicas no século XIX—
reforçando que quando classificadas, as 
espécies indígenas perdem seu nome original 
e sua identidade. É como se o abricó fosse uma 
metonímia de algo muito maior, de um conflito 
que passa por disputas de terra e por uma 
história de dominação e apagamento daqueles 
que primeiro ocuparam aquele território.

Para Maria Thereza, o discurso da coloni -
zação faz do estrangeiro um nativo e transforma 
o nativo—o indígena—em estrangeiro, em 
alguém de fora. Há nesta lógica uma situação 
perversa de inversão de papéis. E é isso que ela 
investiga, ilumina e denuncia.   

 

SOFIA BORGES

Quase invisível no meio das algas roxas, 
mimetizada no marrom escuro do corpo do 
peixe, logo acima da barbatana, uma letra S, 
maiúscula e preta, denuncia a imagem: não se 
trata de uma cena pré-histórica, mas do detalhe 
de uma reconstrução dessa cena imaginária. 
Apesar do tom dramático, então, a foto não 
pretende instaurar uma narrativa, apenas 
reproduz uma parcela do mundo, neste caso 
uma prancha desenhada, presumivelmente, 
com fins didáticos. Em se tratando de uma 
fotografia, a afirmação poderia soar redundante: 
toda fotografia reproduz um fragmento do 
mundo. O fato é que as fotografias de Sofia 
Borges, por mais de uma razão, tendem a 
desafiar essa noção, e a colocar insistentemente 

Textos em português

em questão seu status, como se fosse, 
finalmente, preciso se perguntar o que é uma 
fotografia. Em primeiro lugar, há o desejo 
de tocá-las, de encostar a mão nelas para 
sentir sua textura, quase a sua temperatura: 
diferentemente da maioria das fotografias, 
estas parecem ser quentes, e não frias, como 
se a ênfase, neste caso, estivesse no fato de 
pertencer ao mundo, de “ser” mundo, ao invés 
de uma representação desse mesmo mundo. 
Nesse sentido, contrariando a maneira segundo 
a qual a fotografia é percebida geralmente, as 
obras de Borges são antes objetos físicos do 
que imagens, o que pode explicar por que a 
artista tem se interessado cada vez mais, nos 
últimos anos, pela maneira com que elas eram 
expostas, criando em alguns casos autênticas 
cenografias/instalações. E são, evidentemente, 
coerentes com essas premissas suas incursões 
no campo da curadoria, sendo a mais recente 
a que prepara atualmente como parte da 33 a 

Bienal de São Paulo (2018), nas quais a sua 
preocupação principal parece ser exatamente 
tatear o status da obra de arte, o que a define, 
sua relação com o mundo. Numa entrevista de 
alguns anos atrás, a artista se perguntava: qual 
é a diferença entre fotografar um coelho vivo e 
outro empalhado? A chave para responder à 
pergunta, talvez, esteja não no coelho, e sim no 
que está ao redor dele. Além do coelho, qualquer 
foto deverá incluir, inevitavelmente, parte do 
mundo ao seu redor, seja um ao redor que 
pertence a uma imagem anterior, onde o coelho 
já aparecia bidimensional, ou o ao redor do 
campo onde o coelho real (vivo ou empalhado) 
está. Borges nunca nos mostra esse ao redor  
até seus limites. Quase imperceptivelmente, ela 
se aproxima tanto do sujeito que acabamos nos 
encontrando, com ele, dentro desses limites, 
e os aceitamos como nossos: a camada da 
fotografia e a do mundo se tornam uma só, não 
existe mais distância entre as duas, a foto deixa 
de ser a representação de algo para tornar-se 
seu próprio sujeito. 

No corpus da artista, apesar de mudanças 
bastante nítidas ao longo dos anos, alguns 
elementos afloram periodicamente, como os 
personagens de uma narrativa imaginária e 
indecifrável. A forma prateada que aparece em O 
artifício (2013),  por exemplo, surge em obras 
recentes, realizadas em 2017, nas quais Borges 
utiliza uma pintura dos anos 1950 como fundo ao 
qual sobrepor elementos diversos. A sobrepo -
sição é realizada sempre de maneira manual, 
recortando e apoiando fisicamente os ele -
mentos sobre o fundo, e não digitalmente: esse 
detalhe, de certa forma, corrobora a analogia 
entre o trabalho de Borges e suas incursões na 
curadoria, e de uma maneira mais geral seu 
interesse pela fisicalidade das coisas. Da mesma 
forma como reutiliza elementos já apresen -
tados, Borges gosta de voltar a mostrar imagens 
antigas, por vezes em outro formato e de 

qualquer maneira intimamente alteradas pelo 
novo contexto. Essa repetição da mesma obra 
em exposições diferentes responde a uma 
estratégia sutil e meditada: ao repetir alguns 
trabalhos, a artista cria uma cumplicidade com 
seu público mais fiel, que os reconhece com o 
mesmo prazer com que encontramos um amigo 
numa festa cheia de gente talvez interessante, 
mas que ainda não conhecemos. Além disso, 
cada obra, no vocabulário pessoal da artista, 
corresponde a uma palavra, a um fragmento do 
discurso que ela articula em ocasião de cada 
exposição, interessada antes de tudo no 
significado e na coerência do conjunto apresen -
tado, e na maneira como cada uma das obras 
adquire significado exatamente a partir do seu 
papel nesse conjunto. Coerentemente com 
algumas declarações da própria artista, não 
seria inoportuno imaginar que todas as expo -
sições organizadas até hoje constituam, então, 
um único discurso ou ensaio, um raciocínio sem 
solução de continuidade, que não inicia e não 
acaba. E o assunto principal dessa reflexão 
talvez não seja, como poderia parecer natural, a 
ontologia da imagem fotográfica, mas algo que 
precede essa imagem, a camada transparente, 
imperceptível e intangível, que existe entre o 
mundo e a imagem, como o vidro perfeitamente 
limpo, invisível, de uma janela para o mar. 

PALOMA BOSQUÊ

Ver Paloma Bosquê trabalhar é perceber 
a familiaridade da artista com os materiais 
que utiliza: tripa de boi, cera de abelha, feltro, 
breu, papel. Apesar de muitas vezes frágeis, ela 
dobra sem medo os elementos que compõem 
suas esculturas e instalações. Talvez seja 
essa uma das chaves do trabalho da artista: 
um conhecimento íntimo, de alguém que 
experimentou muito e aprendeu a entender 
as limitações e possibilidades de uma série de 
materiais.  

Designer gráfica de formação, parte 
do saber adquirido por Paloma passou por 
perceber que lidar com esses materiais implica 
sempre em uma negociação e que a realidade 
do computador e dos grides não se aplica ao 
mundo real. Foi a partir do tato que ela aprendeu 
a criar soluções em função de suas respostas. 

A instalação Inventário (The Blind Leading 
The Blind) (2018), é um bom exemplo disso, 
composta por elementos retangulares feitos 
com tripa de boi costurada e barras de cera de 
abelha e breu. Nela, a artista joga com a precisão 
dentro da completa imprecisão. Esforça-se para 
transformar algo orgânico, irregular, cilíndrico e 
torcido, em algo plano, ortogonal e geométrico. 
É como se quisesse ir contra as leis da natu -
reza, mas sem deixar de respeitá-las todo o 
tempo. A instalação é um inventário de dois 
conjuntos, complementares, dispostos cada 

um em sequência linear, segundo um parâmetro 
preestabelecido, e colocados lado a lado. De um 
lado, uma fila de planos flutuantes translúcidos. 
Do outro, seus pares terrenos, escuros e opacos, 
levemente deslocados para frente.

A obra resulta, nas suas palavras, de “uma 
luta inglória” entre aquilo que ela espera ou 
deseja dos materiais e aquilo que é de fato pos -
sível. O resultado é um equilíbrio entre os dois. 
Mas não será a manutenção das expectativas 
uma questão recorrente nos trabalhos de arte 
em geral? Ou uma questão intrínseca da vida? 
Curiosamente, Paloma joga com o aspecto e 
com a realidade dos materiais gerando uma 
espécie de frustração de expectativas. A 
sensação, ao estar diante dessa e de outras 
obras suas, pode ser oposta à esperada quando 
descobrimos do que elas são feitas. Talvez 
esta percepção venha da delicadeza com que 
seus elementos se relacionam entre si e com o 
espaço: trançados, esvoaçantes, simplesmente 
apoiados, na iminência de tocar o solo sem 
tocá-lo. Talvez pelo uso da transparência ou 
translucidez, que modifica a luz que os atra -
vessa. Fato é que, em muitas de suas obras, 
passamos a perceber de outra maneira mate -
riais que poderiam gerar reações de repulsa em 
muita gente. 

A artista também nos faz olhar para além da 
superfície dos materiais e relativizar o seu valor. 
Inventário (The Blind Leading The Blind)  utiliza 
membrana de intestino, por onde passaram 
todas as impurezas que queremos eliminar 
e nem ver. Porém, é também este tecido que 
seleciona os nutrientes que nos fazem crescer e 
viver. Ou seja, seu papel na manutenção da vida 
animal é fundamental. 

Ela nos faz pensar em tudo o que uma 
matéria orgânica carrega, como a cera de 
abelha, utilizada na construção das barras da 
instalação. Basta imaginar o trabalho necessário 
para sua formação. Na quantidade de horas e 
insetos ou ainda no tanto de informação trazida 
por cada uma dessas abelhas, pelos locais pelos 
quais passaram para construir uma quantidade 
ínfima de matéria. 

Nessa e em muitas de suas instalações, 
Paloma estabelece relações entre elementos 
a principio díspares: de diferentes naturezas, 
durezas, procedências, texturas, pesos e 
matérias. Juntos, eles convivem, mesmo que em 
oposição, de forma harmônica. As composições 
da artista são quase musicais. São pontuações 
rítmicas no espaço, geradas por pequenos 
deslocamentos ou sutis mudanças de direção. 
Isso fica claro em “ Inventário (The Blind Leading 
The Blind)”.

A expressão idiomática “the blind leading 
the blind”, que está no título da obra, data de 
antes de Cristo, de textos em sânscrito, centrais 
para a filosofia hinduísta e para o budismo e 
jainismo na Índia. A metáfora se refere a uma 
situação na qual uma pessoa que não sabe nada 
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recebe conselhos ou ajuda de outra que tam -
pouco sabe muito. Foi retomada no Evangelho 
de São Mateus, em uma crítica de Jesus aos fari -
seus, que dizia que se um cego conduzir outro, 
ambos cairão na mesma vala. Essa imagem 
bíblica foi retratada pelo pintor renascentista 
flamengo Pieter Brueghel, o Velho. A pintura, de 
1568, hoje está no Museo di Capodimonte, em 
Nápoles. 

Paloma, todavia, utiliza a parábola com um 
sentido distinto do bíblico. Para ela, a figura de 
linguagem refere-se a um movimento infinito, 
cíclico e sem resultado objetivo. A expressão 
também faz alusão a um organismo fechado 
em si mesmo, como um grupo que segue uma 
lógica própria, distinta daquela do mundo ao 
redor. “Se, por um lado, cegos guiando cegos 
são uma catástrofe em potencial para aqueles 
que enxergam, por outro, talvez lhes falte a 
percepção de que aquele grupo apenas segue 
uma lógica distinta da maioria. Distinta da deles”, 
diz a artista. Nessa metáfora, os cegos podem 
ser trocados por qualquer minoria, ideologia ou 
grupo de elementos que se guie por parâmetros 
que, aos olhos da maioria, possam parecer levar 
ao abismo que descreve São Mateus. 

Em um momento de extrema polarização 
política no Brasil, que exige de todos um 
posicionamento claro, talvez Paloma expresse 
seu engajamento político por outros caminhos. 
O crítico brasileiro Mario Pedrosa já dizia que 
Giorgio Morandi era o artista mais radical da 
Itália fascista, que conseguiu romper com a 
tradição pictórica de seu país como nenhum 
de seus contemporâneos. Solitário e com 
“uma alma artesanal”, Morandi dedicou a vida 
a retratar de forma precisa e compulsiva um 
conjunto restrito de potes e garrafas e quase 
nada mais. Não será também a persistência, a 
resistência a não fazer o que todos fazem que 
nos torna políticos? A política e a arte podem 
estar em um simples “deslocamento” daquilo 
que é habitual ou a princípio fixo. E não é com 
grandes discursos ou com colocações quase 
didáticas que Paloma faz política. A artista 
insiste em um trabalho manual, artesanal, 
minucioso, que exige tempo, e é, no seu modo 
de fazer e naquilo que faz que ela é, de fato, 
política.  

JONATHAS DE ANDRADE 

Jonathas de Andrade traz à tona a falência 
das utopias, a manutenção das desigualdades 
e da exclusão social, a destruição do planeta 
e a desconexão entre o homem e a natureza 
com obras e projetos que mesclam e 
justapõem ficção e realidade. O artista trabalha 
com grandes contradições e questões de 
cunho político e social, mas não de forma 
grandiloquente, evidente ou panfletária. Sua 
obra é ambígua, fala também do amor e do 

desejo e deixa espaço para a imaginação e a 
livre associação. 

É importante salientar que Jonathas 
nasceu no Nordeste, uma das regiões mais 
pobres do Brasil. No sudeste, onde estão os 
estados de São Paulo e Rio de Janeiro, está 
concentrada a maior parte da riqueza do país e 
existe um preconceito arraigado contra os nor -
destinos, vistos como imigrantes que para lá se 
deslocaram com o objetivo de vender sua força 
de trabalho. Jonathas não é indiferente a essa 
realidade, tanto que muitas de suas obras têm 
sua região de origem como enfoque ou ponto de 
partida. Mas o artista não se circunscreve a ela.

O filme O peixe , de 2016, acompanha 
pescadores pelas marés e manguezais do 
estado brasileiro de Alagoas, no Nordeste, e 
revela a naturalidade com que o homem se 
comporta diante da dominação sobre outras 
espécies e sobre a natureza, como se essa 
conduta fosse inevitável. A obra, apresentada 
pela primeira vez na 32 a Bienal Internacional de 
São Paulo, parece situar-se num terreno que 
mescla ficção e documentário. Cabe lembrar 
que a pesca é, precisamente, o tema que 
inaugura a tradição neorrealista do cinema, 
com La terra trema (1948), de Luchino Visconti. 
Os pescadores de O peixe  utilizam técnicas 
tradicionais como rede ou arpão, mas concluem 
sua captura abraçando os peixes ainda 
pulsantes até o momento da morte. É quase 
uma cena teatral, que expõe a complexa relação 
do predador com sua presa, num momento 
reflexivo que nos faz questionar essa ancestral 
relação de poder, pautada pela violência que, 
consequentemente, gera a destruição da 
natureza e dos próprios homens. Como dizia o 
francês Jean Rouch, outro praticante da fusão 
entre documentário e ficção, “não se trata de 
teatro ou verdade, mas teatro e verdade”.  

Em O caseiro , Jonathas volta sua atenção 
para o Nordeste para desvelar o conflito racial, 
de classe e de trabalho na esfera privada, que 
não está presente somente nessa região, mas 
abrange o país como um todo. Para isso, vale-se 
de um clássico da sociologia brasileira, Casa-
Grande e Senzala (1933), de Gilberto Freyre, 
que enxergava no Brasil uma convivência 
harmoniosa entre as classes e considerava 
a mistura de raças um dos fatores de riqueza 
dessa sociedade. 

O caseiro  é um filme dividido. De um 
lado da tela corre um documentário, O mestre 
de Apipucos (1959), dirigido por Joaquim 
Pedro de Andrade, que, assim como Glauber 
Rocha, foi um expoente do Cinema Novo, um 
movimento cinematográfico dos anos 60 e 70 
que enfatizou os conflitos sociais e políticos 
no país. Nele, vemos um dia na vida de Gilberto 
Freyre, um cientista social branco, vindo de 
uma família de senhores de engenho, de origem 
majoritariamente europeia. Do outro lado da tela 
passa outro filme, gravado por Jonathas nos 

dias de hoje, no qual um trabalhador negro limpa 
a casa de Freyre, agora convertida em museu. 
O simples gesto de dividir a tela pode ser lido 
como uma indicação de que segue havendo 
no Brasil uma cisão, uma fronteira clara entre 
a antiga casa grande, residência das classes 
proprietárias, e a senzala, casa dos escravos ou, 
hoje, daqueles que servem.

Segundo Jonathas, “o filme explicita as 
contradições classistas do escritor que foi 
também responsável pelo entendimento do 
lugar da cultura africana na formação da cultura 
e identidade brasileiras.”

A onipresença de Freyre e seu significado 
na compreensão da sociedade brasileira 
novamente se faz sentir em Museu do Homem do 
Nordeste , título de uma exposição do artista, ou 
melhor, de um projeto aberto, que começou em 
2012. Seu Museu  funciona como uma obra em 
andamento, que a cada exibição adquire novas 
camadas e versões. O projeto se articula como 
uma coleção paralela à do museu antropológico 
com o mesmo nome, criado no Recife, em 1979, 
por Freyre. A instituição nordestina reúne peças 
representativas da formação étnica, histórica e 
social da região e Jonathas propõe novas bases 
e metodologias para problematizar o museu 
original.

Para realizar uma de suas instalações, 
Cartazes para o Museu do Homem do Nordeste 
(2013), o artista publicou anúncios em jornais 
em busca de trabalhadores que quisessem 
posar para o cartaz do museu. Desses encontros 
e da identidade construída a partir daí a obra 
caminha, pautada por uma relação ambivalente, 
de antropofagia e erotismo. O conjunto fala do 
homem do Nordeste, dos negros, da sua beleza 
e vitalidade, mas também das marcas deixadas 
pela escravidão e pelo colonialismo. Ao 
enveredar por esse caminho, Jonathas mostra 
o quanto as relações de poder e submissão 
continuam a permear a sociedade brasileira, 
disfarçadas por uma aparente gentileza e 
harmonia. Também evidencia como as crenças 
e os gestos cotidianos servem para disfarçar o 
racismo velado. 

Como é possível, então, que haja um 
esclarecimento em relação aos mecanismos 
de exploração? Paulo Freire defendia que a 
emancipação social, política e econômica era 
possível a partir da educação. O pedagogo e 
filósofo pernambucano desenvolveu um método 
de ensino revolucionário, em parte descrito em 
seu livro Pedagogia do Oprimido (1974), que 
não só propunha combater o analfabetismo 
de maneira democrática, mas fazê-lo de forma 
crítica, visando conscientizar os oprimidos 
e subjugados de sua condição e, assim, 
transformar a sociedade como um todo. 

Em Educação para Adultos (2010), 
Jonathas parte de vinte cartazes pedagógicos 
baseados no método Paulo Freire. Impressos 
nos anos 70, eles se estruturam a partir da 
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associação entre palavras e imagens. Com o 
intuito de dar continuidade e, de alguma forma, 
atualizar a cartilha, ele propôs a um grupo de 
mulheres de uma comunidade de lavadeiras e 
costureiras do Recife, encontros para discutir 
as definições presentes nos cartazes. A partir 
dessas conversas, Jonathas desenhou novas 
possibilidades de associações.

Construída de forma colaborativa e 
participativa, sua obra mescla os cartazes 
originais aos desenvolvidos pelo artista com 
a preocupação de manter a mesma estética – 
mesma dimensão e mesmo tipo de fotografias 
- e, assim, gerar um embaralhamento histórico. 
As definições propostas carregam nas 
entrelinhas o mesmo desejo emancipatório e 
revolucionário de Freire. Distinguem-se das 
associações apresentadas pelos métodos 
tradicionais de ensino, ainda aplicados em 
grande parte das escolas públicas do país, 
que tem na região Nordeste a maior taxa de 
analfabetismo, quatro vezes maior do que as 
estimadas para o Sudeste e Sul do Brasil. Com 

ou mais, a educação disponível no país para as 
classes menos favorecidas não parece colocar 
em causa a manutenção da desigualdade e da 
exclusão social. 

IOLE DE FREITAS

Apesar de a obra de Iole de Freitas ter 
passado por mudanças estilísticas bastante 
relevantes ao longo de uma carreira que já 
soma mais de quatro décadas, a sua poética se 
mantém imediatamente reconhecível, ou pelo 
menos compreensível e clara, nas questões 
essenciais com as quais lida. O primeiro contato 
da artista om o âmbito criativo deu-se através 
da dança, que praticou desde os 6 até os 25 
anos, quando começou a se interessar por 
outras áreas da produção artística, mas da 
qual reteve uma lição essencial, que poderia 
ser resumida na capacidade de orquestrar, a 
partir de uma gama extremamente sintética 
de elementos, uma precisa coreografia de 
corpos e formas no espaço. Seus primeiros 
trabalhos artísticos, do começo dos anos 70, 
eram performances realizadas em solidão, 
para serem filmadas ou fotografadas, que ainda 
mantinham uma relação estreita com o âmbito 
da dança, ao lidar com questões como ritmo, 
tempo e movimento. O trabalho surgia numa 
interseção, ou melhor, numa combinação de 
intersecções: âmbito público/âmbito privado, 
imagem em movimento/imagem fixa, corpo 
real/reprodução. Aproximadamente no final 
dos 70, quando regressa ao Brasil após uma 
estadia de vários anos na Itália, de Freitas 
começa a trabalhar quase exclusivamente com 
escultura, num primeiro momento com obras 

de dimensões ainda relativamente pequenas, 
nas quais aproveita materiais maleáveis como 
fios de arame, tecidos e malhas de metal, e 
progressivamente passando a lidar de maneira 
mais e mais direta com as características do 
espaço onde a obra é instalada. Os trabalhos 
do primeiro núcleo, reunidos pela artista em 
séries com nomes sugestivos como Aramões, 
Esgarçados  e Barrocões , caracterizam-se 
por uma feitura quase artesanal, em que o 
trabalho físico, do corpo e da mão da artista, é 
extremamente presente, ainda prevalecendo 
sobre o projeto. A partir do final dos anos 90, 
porém, essa relação se inverte: de Freitas passa 
a conceber trabalhos de enormes dimensões, 
em que as formas escultóricas são articuladas 
a partir de uma linha orgânica e tridimensional, 
em tubo de aço inox, na qual se enxertam 
superfícies de policarbonato (geralmente 
jateado, mas em alguns casos transparente) que 
podem lembrar velas, asas de pássaros ou ainda 
movimentos de dançarinos no espaço. Apesar 
de concebidos para lugares específicos, esses 
trabalhos não são considerados unanimemente 
pela crítica como site-specific convencionais , 
já que frequentemente as linhas desenhadas 
no espaço pela artista perpassam paredes e 
pisos quase como se eles não existissem, ao 
mesmo tempo ignorando e realçando suas 
características arquitetônicas. 

As fotografias que compõem  Introvert/
Penetrate; Extrovert/Penetrate foram  
realizadas em Milão entre 1973 e 1974, e 
constituem um bom exemplo da densidade 
conceitual dos trabalhos da artista, algo que 
se manteve no tempo independentemente das 
mudanças formais e estilísticas. De Freitas tem 
mencionado a relação do trabalho com o âmbito 
da Body Art , com que ela entrara em contato 
nesse período, e é evidente que as fotografias 
desta série dialogam também com a produção 
de um núcleo de artistas mulheres que, não 
apenas na Itália, acreditavam na importância 
da produção artística para o fortalecimento do 
papel da mulher na sociedade. Para a maioria 
dessas artistas, o questionamento passava por 
uma representação direta e frequentemente 
violenta do corpo feminino, ou então por 
uma caricatura das tarefas domésticas 
tradicionalmente delegadas às mulheres 
(pensemos em Gina Pane na Itália, Valie 
Export na Austria, Mierle Laderman Ukeles nos 
Estados Unidos, Letícia Parente no Brasil, entre 
muitas outras). Por outro lado, as fotografias 
de de Freitas não se deixam enquadrar 
nessa tendência, ao sugerir várias leituras e 
interpretações, ao passo que contradizem ou 
matizam cada uma delas: algumas imagens se 
repetem, mudando apenas as palavras que as 
acompanham, já outras introduzem mudanças 
mínimas, mas decisivas. A própria artista, ao 
realizar, num espaço privado e fechado, uma 
performance que se torna pública, encarna 

ao mesmo tempo o tipo do introvertido e do 
extrovertido . Vale lembrar, nesse sentido, que 
o introvertido e o extrovertido são, para Jung, 
os dois tipos psicológicos fundamentais, sendo 
que o primeiro se dedica essencialmente a 
refletir sobre sua própria percepção do mundo, 
conferindo, portanto, importância central às 
sensações e à imaginação, enquanto o segundo 
privilegia a ação e é aberto ao mundo, dando 
mais ênfase aos objetos que o rodeiam. Como 
costuma acontecer no trabalho de Iole de 
Freitas, em suma, Introvert/Penetrate; Extrovert/
Penetrate é ao mesmo tempo muitas obras, e 
sugere inúmeras interpretações, sem que uma 
se oponha ou desminta necessariamente as 
outras. 

DANIEL DE PAULA  

Um dos primeiros trabalhos maduros 
de Daniel de Paula ( Untitled [to Charlotte 
Posenenske], 2014) consiste na tradução 
e disponibilização ao público do manifesto 
publicado por Charlotte Posenenske na 
Art International VII/5, de 1968, no qual a 
artista alemã, poucos meses antes de deixar 
definitivamente de produzir arte, afirmava: 

the fact that art can contribute nothing to 
solving urgent social problems”. Nesse 
período, de Paula também se questionava 
profundamente sobre a real função social e 
política da arte, e a homenagem a uma figura 
tão radical e imprescindível nessa discussão 
é, evidentemente, sintomática. Comparado 
com as grandes instalações que o artista 
tem realizado em anos recentes, Untitled [to 
Charlotte Posenenske]  pode ser considerado 
um trabalho menor, pelo menos em escala, 
mas que contribui a destacar algumas facetas 
da poética do artista que se mantêm centrais. 
Uma delas é o constante processo de releitura e 
confrontação quase física que de Paula realiza 
com as referências e os modelos que o inspiram, 
e principalmente com os artistas ligados às 
práticas conceituais, minimalistas e da Land Art 
dos anos 60 e 70. Outro ponto nevrálgico da sua 
prática é a negociação entre essas referências 
históricas e as exigências e peculiaridades de 
uma obra extremamente focada no momento 
atual, principalmente se considerarmos que a 
negociação  (com esferas acadêmicas, políticas, 
sociais, industriais o burocráticas, dependendo 
do contexto e das especificidades de cada 
projeto) é a chave para a realização do trabalho, 
ao ponto de ser frequentemente incluída pelo 
artista na descrição da obra, entre os elementos 
que a compõem. Aparição (2011), por exemplo, 
envolvia uma negociação entre a empresa 
responsável pela iluminação pública da cidade 
de São Paulo e o Centro Cultural São Paulo, 
que também depende da Prefeitura, com o 
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