


Professor(a),

Esta prancha apresenta sugestões de leitura de imagem e de 
proposta poética a partir da reprodução da obra Feitiço para 
salvar a Raposa Serra do Sol, de 2019, do artista indígena 
macuxi Jaider Esbell, pertencente ao acervo da Pinacoteca.
Sugerimos que, para a realização dessas propostas, procure 
incentivar a participação dos estudantes e ouvir suas respostas, 
considerando suas opiniões e pontos de vista e estimulando-
os a refletirem sobre elas. Os estudantes trazem para a leitura 
de imagens de arte seu próprio repertório, e, a partir dele, da 
escuta atenta entre os colegas e do diálogo sobre as obras, 
esse processo de aproximação com a arte se enriquece. 
Oriente esse percurso junto aos estudantes, acrescentando, 
quando considerar pertinente, as informações contidas neste 
material e outras que possam surgir de sua própria pesquisa, 
ampliando gradualmente a complexidade de relações e 
reflexões na abordagem da obra.
Os caminhos aqui propostos indicam algumas possibilidades 
de aproximação com a imagem que envolvem a observação, 
contextualização e interpretação desta e que acontecem sem 
ordem fixa e de forma articulada no decorrer do processo. 

Orientações e sugestões para a leitura de imagem

Procure criar um ambiente confortável com os estudantes 
para a leitura da imagem, de modo que se sintam à vontade 
para expor suas impressões. Sugerimos que se sentem em 
roda, uma forma de organização que coloca todos em nível de 
igualdade, vendo-se de frente, facilitando a atenção ao outro.
Estimule um ambiente de respeito entre todos, mesmo que 
discordem do ponto de vista uns dos outros. O embate 
de ideias faz parte de uma discussão saudável, o que não 
significa diminuir e desconsiderar as opiniões divergentes. A 
leitura da imagem de arte é aberta à interpretação, permite 
uma diversidade de respostas; não há uma única verdade 
ou uma resposta certa. Também não se trata de adivinhar 
o que os artistas quiseram dizer ou expressar, mas, a partir 
da observação de suas criações, refletir sobre suas diversas 
possibilidades de sentido. Durante este processo, é possível 
que os temas discutidos se distanciem da obra analisada. 
Numa tal situação, é importante orientar os estudantes a 
voltarem a olhar a imagem em questão e a trocar ideias sobre 
ela. 
Sugerimos aqui um caminho possível para a leitura de 
imagem, com a proposta de algumas questões. Não se trata 
de um roteiro fixo. Portanto, fique à vontade para ampliar e 
criar outros caminhos e abordagens, considerando as próprias 
respostas e ideias dos estudantes nesse percurso. 

Você pode começar com questões como as seguintes:

O que chama sua atenção nesta imagem? Como ela é?
Quais sensações ela provoca em você? 
O que na imagem te provoca isso?

Mostre a imagem aos estudantes e peça que relatem suas 
primeiras impressões sobre ela. A obra possui uma estrutura 
visual baseada em linhas que ocupam todo o espaço da 
composição, com muitos detalhes e cores. Ao longo da 
conversa, se necessário, deixe que tomem a prancha nas 
mãos, individualmente ou em pequenos grupos, para olhar os 
detalhes da imagem mais de perto. Sobre um fundo de base 
marrom, é possível observar figuras diversas desenhadas, com 
aspectos humanos, animais e vegetais, que se interconectam 
e se sobrepõem, e também áreas com padrões abstratos, 
que não buscam representar a realidade visível nem figurar 
um espaço realista, tridimensional. Incentive os estudantes 
a relatarem as sensações que o aspecto visual da obra lhes 
provoca. Os elementos que a compõem, ao ocupar todo o 
espaço, sem áreas vazias, podem provocar sensações de 
movimento, vibração, agitação, aglomeração e até confusão. 
Consequentemente, é possível associar a obra a ideias de 
vida, conexão e integração. A predominância de tons terrosos, 
como o fundo marrom, e muitas cores variadas e intensas 
nas linhas que criam os desenhos, além da representação 
de animais e plantas, podem também contribuir com uma 
associação com a natureza.

Que cores você identifica nessa imagem? Você identifica 
figuras nessa imagem? Como elas são? Elas se parecem com 
figuras que você conhece? Se sim, quais?

Incentive os estudantes a observarem a imagem com bastante 
atenção, pois a obra é cheia de detalhes. As figuras não são 
realistas, mas possivelmente lembram outras que conhecem. 
Algumas chamam mais a atenção, como a do alto à direita, 
por exemplo, que se destaca. Ela tem traços humanos e ao 
mesmo tempo animais, com a língua vermelha para fora, 
quatro presas pontudas e pretas e bigodes que parecem de 
felino. Ao redor dos olhos há uma área que lembra a pelagem 
de uma onça, amarela com pintas pretas. Todo o seu rosto tem 
traços que parecem pintados, que podem também lembrar 
uma máscara. Além da citada, é possível encontrar em toda 

a obra várias outras figuras de diferentes tipos e tamanhos, 
que representam ou lembram coisas conhecidas, como cobra, 
tatu, ser humano, peixes, plantas, sol, pegadas humanas, além 
de figuras que lembram seres microscópicos, como bactérias.  

Como as figuras se relacionam entre si no espaço da obra?
Observando a obra com mais atenção, você identifica figuras 
que não viu antes?

Chame a atenção dos estudantes para o fato de que as figuras, 
em sua maioria, foram desenhadas misturando-se entre si, o 
que faz com que, ao se observar uma, logo se perceba outra, 
e assim nosso olhar transita pela obra. Quanto mais olharem 
para ela, mais irão identificar figuras reconhecíveis em meio 
a padrões abstratos. O felino à direita, por exemplo, está 
deitado e parece segurar entre as patas dianteiras o topo da 
cabeça de uma ave, pintada de branco com pequenos traços 
pretos. Ao seu lado, de uma figura que parece uma tartaruga 
vista de cima, feita com linhas brancas, verdes e rosas, sai a 
cabeça de uma cobra em direção à parte superior da obra. 
Abaixo da tartaruga, outras duas figuras diferentes remetem 
a aves. Na extrema direita e abaixo, vê-se um tatu, que usa a 
borda lateral como base, como se subisse por ela. 
Esse padrão de “mostrar e esconder” diferentes figuras, num 
jogo entre figuras e fundo, se repete por toda a obra. Do lado 
esquerdo, elas são menos distinguíveis, mas ainda assim é 
possível vislumbrar elementos que lembram coisas conhecidas. 
Na centro-esqueda, uma grande estrutura côncava, composta 
por várias linhas coloridas, parece uma moradia indígena. 

O que você acha da combinação de todos esses elementos 
em uma mesma imagem? O que ela te faz pensar?
É possível notar alguma organização do espaço? Qual?
Que título você daria a esta obra? Por quê?

Estimule os estudantes a relatarem os sentidos que atribuem 
à obra, considerando os elementos que a compõem como um 
todo formado por diferentes cores, linhas, formas e figuras. A 
mistura aparentemente caótica entre todos eles, com figuras 
que lembram coisas conhecidas da realidade, mas que não 
são representações precisas delas, remete a um imaginário 
saído do mundo dos sonhos ou da imaginação. Incentive 
os estudantes a pensarem títulos que dariam para a obra, 
questionando seus motivos. O exercício de pensar e verbalizar 
um título pode contribuir para que atribuam sentidos à obra, 
interpretando-a. Esta pintura tem um título que remete tanto 
ao território de um povo como à sua cultura e a seu universo 
espiritual. Chamada de Feitiço para salvar a Raposa Serra do 
Sol, a obra foi criada em 2019 por Jaider Esbell, artista indígena 
macuxi. Os Macuxi são um povo indígena originário de uma 
região que hoje constitui a fronteira entre o Brasil, no estado 
de Roraima, a Guiana e a Venezuela. A Raposa Serra do Sol, 
por sua vez, é a Terra Indígena (TI) que os Macuxi têm direito 
a ocupar pela lei brasileira, junto a outros povos indígenas da 
região: 

Segundo os dados do Censo Populacional de 2018 
do Distrito Sanitário Especial Indígena -DSEI Leste, a 
Terra Indígena Raposa Serra do Sol tem nesse ano uma 
população de 25.635 pessoas, dos povos indígenas Makuxi, 
Taurepang, Ingarikó, Patamona e Wapichana, distribuídos 
em 209 comunidades ao longo de todo o território. (Fonte: 
https://static.congressoemfoco.uol.com.br/2019/10/DOSSIE-RSS-

NOVO-2019.pdf )

A TI Raposa Serra do Sol foi demarcada em 2005, depois 
de décadas de disputas dos indígenas pelo seu território 
original. Apesar disso, a constitucionalidade da demarcação 
foi questionada judicialmente por uma petição em favor dos 
interesses dos últimos não-indígenas a ocuparem o território, 
em sua maioria arrozeiros e pecuaristas. O Supremo Tribunal 
Federal (STF), em 2009, encerrou a petição mantendo a 
demarcação da Terra Indígena e ordenando a retirada imediata 
dos ocupantes não-indígenas. 

DICA!

Sugira aos estudantes que façam uma pesquisa na internet 
para descobrir mais informações sobre o povo Macuxi 
e a Terra Indígena Raposa Serra do Sol, em especial as 
informações mais recentes sobre disputas relacionadas a 
esse território, que não cessaram com a sua demarcação. 
Discuta com os estudantes suas descobertas, utilizando-as 
para contextualizar a obra Feitiço para salvar a Raposa Serra 
do Sol, de forma a contribuir com sua leitura da imagem. 

Por que você acha que o artista deu o título de Feitiço para 
salvar a Raposa Serra do Sol à sua obra? O que na obra nos 
indica isto?
Saber que Jaider Esbell é um artista indígena macuxi modifica 
a forma como você vê sua obra? Por quê?

Esta pintura de Jaider Esbell é de 2019, um período em que 
a Raposa Serra do Sol voltou às notícias com declarações do 
presidente da república sobre uma possível revisão de sua 
demarcação para favorecer a mineração no território. Nestes 
últimos anos, o território, assim como outras Terras Indígenas, 
também tem sofrido com um significativo aumento de 
invasões de garimpeiros. Converse com os estudantes sobre 
as possíveis relações entre o título da obra e este contexto 
recente de ataques à Terra Indígena Raposa Serra do Sol, 
contribuindo assim para a atribuição de sentidos à obra que 
dialoguem com as questões sociais, ambientais, econômicas 
e políticas envolvidas nessas disputas. Jaider Esbell faz, na 
escolha desse título, uma referência direta à região onde nasceu 
e à espiritualidade de seu povo, contida na ideia de um feitiço 
para salvar a Raposa Serra do Sol. Questione os estudantes 
sobre o que entendem por fazer um feitiço. É possível que 
atribuam à palavra noções relacionadas à magia, misticismo 
e espiritualidade. Provoque o diálogo incentivando nos 
estudantes o respeito pelas diversas crenças e religiosidades, 
principalmente as diferentes das suas, buscando sempre 
desconstruir preconceitos de qualquer natureza. Estimule-os 
a observar novamente a obra, procurando nela elementos 
que dialoguem com a ideia de feitiço. É possível que, a partir 
desta ideia, a presença de figuras aparentemente irreais e 
imaginárias que compõem a obra faça mais sentido, pois o 
título nos direciona para a compreensão de um universo que é 
mágico, externo à realidade concreta. 
Pergunte-lhes se a informação de que Jaider Esbell é indígena 
altera a forma como olham para a obra. Uma possibilidade é 
que reconheçam que a obra pode conter elementos, como 
as diferentes figuras e outros desenhos aparentemente 
abstratos, que não fazem parte de seu imaginário cotidiano, 
mas que podem ser familiares para o artista e para o povo 
Macuxi. Além disso, a conexão entre diferentes seres, expressa 
visualmente na obra, pode ser lida como um reflexo das 
visões de mundo indígenas, que não diferenciam natureza, 
humanidade e mundo espiritual. Comente com os estudantes 
que Jaider Esbell foi um artista que procurava, em sua obra, 
provocar diálogos entre o universo da arte contemporânea 
e da sociedade não-indígena com sua identidade ligada aos 
povos originários, valorizando e inserindo em seu trabalho 
referências aos costumes, vivências e cosmologias indígenas.
Jaider Esbell foi um artista contemporâneo que realizou 
trabalhos autorais utilizando técnicas tradicionalmente não 
indígenas, como a pintura em tela. Mas inseriu em sua obra 
referências à sua identidade indígena, tanto nos materiais como 
nas temáticas que aborda. Feitiço para salvar a Raposa Serra 
do Sol, por exemplo, foi pintada sobre uma tela de algodão 
cru, usando uma tinta natural feita pelas mulheres indígenas 
Karipuna, do Amapá, com uma planta chamada kumatê, 
e também com tintas acrílicas e canetas posca, produtos 
industrializados. Jaider Esbell procurava não reproduzir 
exatamente padrões já conhecidos das culturas indígenas, 
mas o diálogo visual com esses grafismos tradicionais é visível 
em sua obra. 

Proposta poética

Em Feitiço para salvar a Raposa Serra do Sol, Jaider Esbell 
aborda, ao mesmo tempo, referências às culturas indígenas 
tradicionais, suas cosmologias e espiritualidade, e questões 
políticas, históricas e ambientais relacionadas aos conflitos 
e ocupação de seu território de origem. A obra representa 
visualmente um conceito que é abstrato, um feitiço, vinculado 
a um espaço concreto, a Terra Indígena Raposa Serra do Sol. 
Nesta proposta, instigue os estudantes a pensar em situações 
e lugares que acreditam que precisam salvar, vinculados aos 
territórios dos quais sentem que fazem parte, e a representar 
visualmente um feitiço para salvá-los. Provoque-os a pensar 
em problemas atuais, questões urgentes de nosso tempo 
que precisam de solução onde eles vivem, seja num âmbito 
mais local, como seu bairro, ou mesmo mais global. Afinal, 
a sensação de pertencimento a um território é também 
subjetiva. Se pudessem fazer um feitiço para solucionar esses 
problemas, como o representariam visualmente? Suas criações 
abordam ideias que podem se tornar realidade, contribuindo 
para solucionar os problemas? Quais?

DICA!

Pode-se gerar uma parceria com o professor de história ou 
geografia para buscar as referências históricas e culturais 
para problemas que são vivenciados hoje em dia em 
diferentes territórios. Essa ação pode ser desenvolvida por 
meio de uma pesquisa sobre o histórico de um determinado 
bairro.

Leitura de Imagem - Jaider Esbell (Normandia, RR, Brasil, 1979 - São Sebastião, SP, 2021)

          Feitiço para salvar a Raposa Serra do Sol, 2019
          tinta natural de Kumaté, acrílica e posca sobre lona de algodão cru, 185 x 170 cm
          Acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Doação dos Patronos da Arte Contemporânea da Pinacoteca  
          de Estado de São Paulo, 2019, por intermédio da Associação Pinacoteca de Arte e Cultura - APAC - em   
          processo. Foto: Isabella Matheus 
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Professor(a),

Esta prancha apresenta sugestões de leitura de imagem e de 
proposta poética a partir da reprodução da obra Sem título, 
de 2001, do artista brasileiro Alex Flemming, pertencente ao 
acervo da Pinacoteca.
Sugerimos que, para a realização dessas propostas, procure 
incentivar a participação dos estudantes e ouvir suas respostas, 
considerando suas opiniões e pontos de vista e estimulando-
os a refletirem sobre elas. Os estudantes trazem para a leitura 
de imagens de arte seu próprio repertório, e, a partir dele, da 
escuta atenta entre os colegas e do diálogo sobre as obras, esse 
processo de aproximação com a arte se enriquece. 
Oriente esse percurso junto aos estudantes, acrescentando, 
quando considerar pertinente, as informações contidas neste 
material e outras que possam surgir de sua própria pesquisa, 
ampliando gradualmente a complexidade de relações e 
reflexões na abordagem da obra.
Os caminhos aqui propostos indicam algumas possibilidades 
de aproximação com a imagem que envolvem a observação, 
contextualização e interpretação desta e que acontecem sem 
ordem fixa e de forma articulada no decorrer do processo. 

Orientações e sugestões para a leitura de imagem

Procure criar um ambiente confortável com os estudantes para a 
leitura da imagem, de modo que se sintam à vontade para expor 
suas impressões. Sugerimos que se sentem em roda, uma forma 
de organização que coloca todos em nível de igualdade, vendo-
se de frente, facilitando a atenção ao outro.
Estimule um ambiente de respeito entre todos, mesmo que 
discordem do ponto de vista uns dos outros. O embate de ideias 
faz parte de uma discussão saudável, o que não significa diminuir 
e desconsiderar as opiniões divergentes. A leitura da imagem 
de arte é aberta à interpretação, permite uma diversidade de 
respostas; não há uma única verdade ou uma resposta certa. 
Também não se trata de adivinhar o que os artistas quiseram 
dizer ou expressar, mas, a partir da observação de suas criações, 
refletir sobre suas diversas possibilidades de sentido. Durante 
este processo, é possível que os temas discutidos se distanciem 
da obra analisada. Numa tal situação, é importante orientar os 
estudantes a voltarem a olhar a imagem em questão e a trocar 
ideias sobre ela.
Sugerimos aqui um caminho possível para a leitura de imagem, 
com a proposta de algumas questões. Não se trata de um 
roteiro fixo. Portanto, fique à vontade para ampliar e criar outros 
caminhos e abordagens, considerando as próprias respostas e 
ideias dos estudantes nesse percurso. 

Você pode começar com questões como as seguintes:

Como é a imagem? 
Quais elementos nela mais chamam a sua atenção?

Incentive os estudantes a observar a imagem com atenção e a 
relatar suas primeiras impressões sobre ela, descrevendo suas 
características gerais, os elementos que se destacam e aqueles 
que lhes provocam surpresa, dúvida ou estranhamento. A obra, 
que é quadrada, é composta por uma imagem fotográfica de um 
corpo masculino seminu, jovem, vestido apenas com uma sunga 
de listras verticais azuis e brancas, sobre um fundo amarelo. 
São mostradas apenas as regiões do peito e abdômen, quadril, 
braços e parte superior das coxas do modelo fotografado, não 
sendo possível ver seu rosto nem o restante das pernas e pés. 
Enquanto o fundo, de um amarelo vibrante, é chapado, sem 
profundidade, na imagem do corpo o efeito de luz e sombra 
provoca sensação de tridimensionalidade. O corpo ocupa o 
espaço central na obra e contrasta com o fundo amarelo, pois 
apresenta tons intensos de azul nas partes iluminadas e magenta 
nas partes sombreadas. Chamam ainda a atenção um mapa 
quadrado impresso sobre o abdômen desse corpo masculino, 
palavras brancas aparentemente soltas na parte superior do 
corpo, à esquerda, e vários pequenos círculos pretos, de 
diferentes tamanhos, espalhados por toda a superfície da obra. 
Além disso, é possível notar que a obra não é composta por um 
único suporte, mas por quatro quadrados de medidas idênticas 
unidos, formando um quadrado maior.

Quais as características físicas do corpo masculino que é 
mostrado na obra?
Que ideias você associa com essas características?
Como nossa sociedade enxerga corpos como este?

Estimule os estudantes a relatarem como percebem a forma 
física do homem retratado na obra. É um corpo que pode ser 
descrito como jovem, forte, musculoso, atlético, “malhado”, ou 
seja, possivelmente de uma pessoa com hábitos alimentares e 
de atividades físicas focados em definir os músculos e manter-
se com certo peso corporal. Questione os estudantes sobre 
suas percepções pessoais a respeito dessas características 
físicas, e por que acreditam que pensam assim. É um corpo que 
provavelmente muitos consideram bonito, atraente, invejável, 
“sexy”, que se insere em um padrão corporal masculino 
amplamente aceito e disseminado socialmente. Também se 
adequa a uma determinada noção tradicional de masculinidade, 
de virilidade, ao se associarem estes valores à força e saúde 
física. Perceba se os estudantes manifestam olhares críticos 
sobre esta forma de ver e mostrar o corpo masculino, levando 
em consideração questões relacionadas à saúde física e mental, 
bullying e gordofobia, que podem ser desencadeadas pela 
pressão social por um corpo considerado “perfeito”. Ainda 
que a imagem aqui tratada seja de um corpo masculino, estas 
reflexões também se estendem a pressões estéticas sobre os 
corpos femininos, possivelmente de forma até mais acentuada. 

Em que meios você costuma ver imagens de corpos com estas 
características?
Como esta obra de arte dialoga com imagens que vemos no 
cotidiano?

Estimule os estudantes a refletirem sobre os meios em seu 
cotidiano nos quais se deparam com imagens de corpos como 
esta. É possível que relatem imagens publicitárias, como, por 
exemplo, propagandas de sunga e cueca, ou de academias 
de ginástica; imagens relacionadas a esportistas de alto 
rendimento; imagens nas redes sociais, por exemplo de perfis 
voltados para a vida fitness, etc. Na obra Sem título de Alex 
Flemming, o diálogo com essas imagens da mídia ocorre não só 
pelo uso de um tipo de fotografia do corpo masculino bastante 
comum, mas também pelo tratamento visual que o artista lhe 
dá. A obra remete a elementos da estética publicitária, como 
o alto contraste entre as cores, o uso de tonalidades intensas, 
além de suas dimensões. Chame a atenção dos estudantes para 
este elemento. Com 3 metros de altura por 3 metros de largura, 
ela evoca as dimensões de peças publicitárias, como outdoors 
ou cartazes feitos para o espaço público. Se necessário, meça 
com os estudantes na parede da sala essas medidas, para que 
tenham uma compreensão mais concreta do tamanho da obra. Se 
fosse composta somente pela imagem do corpo, sem os outros 
elementos, e vista em um contexto não artístico, por exemplo 
em um espaço público, possivelmente esta mesma imagem 
fosse lida como uma peça publicitária. São os elementos extras, 
como o mapa, as letras e os pequenos círculos pretos, que 
podem provocar estranhamento e gerar outras interpretações 
na leitura da imagem.

O que a imagem do mapa sobreposto ao corpo te faz pensar?
Como você acha que o artista conseguiu este efeito visual 
entre corpo e mapa? 

Na obra, a imagem do mapa se sobrepõe ao corpo e acompanha 
suas formas naturais, ou seja, é como se o mapa estivesse de fato 
impresso sobre o abdômen do modelo, como uma tatuagem. No 
entanto, é visível que o mapa é um desenho que foi sobreposto 
a uma fotografia, possivelmente utilizando programas de 
computador. Chame a atenção dos estudantes para a data em 
que a obra foi realizada, 2001. Contextualize com eles que, 
nesse período, a utilização de programas de computador para a 
manipulação digital de imagens não era ainda tão popularizada 
como hoje, e também não era tão comum no mundo da arte. 
Trata-se de uma fotografia digital, manipulada em programas 
de computador para a inserção do mapa e impressa também 
digitalmente. Sobre a imagem impressa, Alex Flemming 
inseriu as letras brancas manualmente, utilizando moldes de 
letras vazados em plástico, formando assim um relevo com a 
acumulação de tinta. A impressão recebeu ainda a intervenção 
de pequenos aros em metal, como ilhoses, formando furos que, 
vistos de longe, parecem pequenos círculos pretos.
Esta obra de Alex Flemming faz parte de uma série que o artista 
chamou de Bodybuilders, realizada entre o fim dos anos 1990 
e o começo dos anos 2000. São chamados de bodybuilders 
os fisiculturistas, pessoas que realizam práticas de exercícios 
progressivos para o desenvolvimento dos músculos, aliadas à 
dieta. Na série Bodybuilders, Alex Flemming combinou diversas 
imagens de corpos masculinos musculosos, em trajes de banho 
ou mesmo nus, e sobrepôs a eles mapas de zonas de conflito 
geopolítico de diferentes lugares do mundo. Escolheu locais 
cujos conflitos resultam de políticas coloniais, ou seja, são frutos 
da invasão, dominação e exploração de uma nação ou povo 
sobre outros.

Em que a ideia de mapa faz você pensar? Para que servem os 
mapas?
Você identifica os lugares no mapa reproduzido nesta obra? O 
que sabe sobre eles?

Converse com os estudantes sobre suas ideias a respeito de 
mapas. É possível que os associem com as aulas de geografia, 
já que os mapas são representações gráficas da superfície 
terrestre em uma superfície plana, em escala reduzida. 

DICA!

Se possível, sugira que os estudantes pesquisem sobre a 
região que aparece destacada no mapa: o estado de Chiapas, 
no México, e a cidade de San Cristóbal de las Casas, que já foi 
sua capital e é até hoje uma das mais importantes do estado. 
Peça que compartilhem com a turma algumas das informações 
que descobrirem, em especial as relacionadas às questões 
históricas e políticas dessa região que a levaram a se tornar um 
local de conflitos, utilizando essas informações para ampliar e 
complementar sua leitura sobre a obra de Alex Flemming. 
Chiapas, com população de maioria indígena, é um dos estados 
mais empobrecidos do México. Em 1994, poucos anos antes 
de Alex Flemming realizar esta obra, aconteceu nessa região o 
Levante Zapatista, ou Revolta de Chiapas, uma insurreição armada 
que durou 12 dias e foi amplamente combatida pelo exército 
mexicano. Liderada pelo Exército Zapatista de Libertação 
Nacional (EZLN), uma organização político-militar de maioria 
indígena, o levante tinha como demandas principais direitos 
humanos básicos, como terra, moradia, alimentação, saúde, 
educação, trabalho, independência, liberdade, democracia, 
justiça e paz. 

O que a combinação de corpos masculinos musculosos com 
mapas de regiões em conflito te faz pensar? 
E quais sentidos você atribui aos pequenos furos circulares 
espalhados por toda a obra?
 
Provoque os estudantes a refletir sobre como a combinação 
destes diferentes elementos, alimentados também pelo contexto 
de criação da obra relatado anteriormente, podem gerar 
novos sentidos. O fato de a figura ser masculina e musculosa, 
vinculada a um mapa de uma região de conflito geopolítico, 
pode remeter às características físicas dos soldados, indivíduos 
convocados a colocar o próprio corpo a serviço das ideologias 
das forças hegemônicas de um território. Um soldado, dentro 
de uma hierarquia militar, deixa de ser visto como um indivíduo 
com vontades e ideias próprias para poder enquadrar-se no 
que se espera dele, que é a obediência às ordens de seus 
superiores e a execução dessas ordens de forma efetiva e sem 
questionamentos. O artista, ao criar essa associação direta 
entre corpos e territórios, enfatiza o vínculo entre o humano e a 
terra, entre aqueles que ocupam e disputam os territórios e sua 
própria existência. Também os pequenos círculos presentes em 
toda a obra podem ser vistos como indícios de violência, pois 
formam furos em sua superfície, criados com pequenos aros 
de metal, o que pode remeter a disparos de armas de fogo. 
Ao mesmo tempo, também se assemelham aos pontos pretos 
que, nos mapas, costumam designar a posição geográfica das 
cidades.

Você identifica o que dizem as palavras em branco?
Você atribui algum sentido a elas?

Proposta poética

Como as palavras dialogam com os corpos? Como os afetam? 
E os corpos, podem despertar palavras? Nesta proposta, os 
estudantes irão selecionar palavras tiradas de músicas que são 
significativas para eles, e depois as combinarão com imagens de 
corpos diversos. Para isso, eles devem ter acesso a recortes de 
imagens de diferentes corpos. Podem ser imagens de revistas, 
jornais e folhetos publicitários. A ideia é que, ao selecionar 
músicas de que gostam, procurem também fazer associações 
positivas entre as palavras e as imagens dos corpos, gerando 
assim reflexões que possam deslocar também a forma como 
olham para seus próprios corpos, valorizando-os e celebrando 
sua diversidade.

Peça que cada estudante pense em músicas de que   
gostam, que os tocam de alguma maneira. Diga que cada 
um selecione uma música e dela escreva alguns trechos que 
considera mais significativos. 

Em seguida, devem selecionar as palavras que para eles são 
mais representativas do trecho escolhido e escrevê-las em 
pedaços separados de papel. Podem escrever com cores 
diversas, desenhando as palavras cada um à sua maneira, de 
acordo com os sentidos que atribuem a elas. 

Agora, eles irão procurar e recortar diferentes imagens de 
corpos em meios diversos, como jornais e revistas. Peça 
que recortem algumas que lhes chamam mais a atenção. 
Estimule-os a procurar imagens de corpos diversos, que 
representem as diferenças reais dos corpos das pessoas na 
sociedade: corpos de diferentes pesos, alturas, cores de 
pele, jovens e velhos, com ou sem deficiências etc.

Juntem todos os papéis com palavras, feitos por todos os 
estudantes, em um único lugar. A partir das imagens de 
corpos que cada um selecionou, eles irão escolher palavras, 
entre todas elas, incluindo as suas e as dos colegas, que 
podem combinar com suas imagens. Diga que escolham 
uma imagem cada e organizem as palavras junto a ela, 
como se fosse uma colagem (se quiserem, podem fazer 
colagens depois, mas não é esse o foco, o mais importante 
é o exercício). Estimule-os a procurar pensar esteticamente 
essa junção entre imagens e palavras, refletindo sobre as 
relações visuais e de sentidos que criam ao organizá-las 
juntas. Estimule-os a pensar sobre a localização dos corpos 
em relação às palavras e vice-versa. Incentive-os a focar 
em criar relações positivas entre as palavras e os corpos, 
escolhendo palavras que valorizem características desses 
corpos, respeitando sua diversidade.

Ao final, dediquem um momento a observar, coletivamente, 
o que cada um criou a partir das imagens e palavras que 
selecionaram. Questione-os sobre o que mais chama sua 
atenção nas combinações suas e dos colegas. Promova 
a reflexão sobre elas. Eles fariam essas associações entre 
palavras e corpos normalmente? Como costumamos olhar e 
julgar os corpos uns dos outros no cotidiano? São atitudes 
construtivas? Por que elas acontecem? Que outras formas de 
olhar para os diferentes corpos a proposta proporcionou? 

Proposta de adaptação: caso tenham acesso a computadores 
e internet, os estudantes podem fazer a atividade utilizando 
programas de manipulação de imagens. Se não tiverem 
impressora para fazer a atividade com papel, podem criar um 
arquivo comum, compartilhado, onde colem todas as palavras 
selecionadas pela turma, e dali podem escolher as que querem 
combinar com as imagens de corpos que selecionaram.

Leitura de Imagem - Alex Flemming (São Paulo, SP, Brasil, 1954)

          Sem título (da série “Bodybuilders”), 2001 
          fotografia digital - impressão digital sobre plástico e metal, 300 x 300 cm
          Acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Doação do artista, 2003. Foto: Isabella Matheus
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Caro(a) professor(a):

Este material de apoio à prática pedagógica foi elaborado pela 
Pinacoteca de São Paulo para subsidiar os trabalhos dos docentes 
com a inserção qualificada de conteúdos da arte, cultura e patrimônio 
no currículo da educação formal, utilizando imagens de obras de seu 
acervo ou de exposições temporárias como recursos educativos em 
sala de aula.

Destina-se, a princípio, aos professores do ensino fundamental II 
e ensino médio, responsáveis pelo componente curricular Arte, 
mas esperamos que docentes de outras séries e componentes 
também possam utilizá-lo, fazendo as adaptações necessárias às 
especificidades de suas turmas e áreas. Este material aborda a mais 
recente exposição de longa duração do acervo da Pinacoteca de 
São Paulo, intitulada Pinacoteca: Acervo, inaugurada em 2020. As 
duas imagens aqui reproduzidas são de obras de artistas brasileiros 
contemporâneos que fazem parte da exposição: a obra Sem título, 
de 2001, de Alex Flemming (1954), e a obra Feitiço para salvar a 
Raposa Serra do Sol, de 2019, de Jaider Esbell (1979-2021), ambas 
pertencentes ao acervo da Pinacoteca. 

Neste material, sugerimos caminhos de investigação que você, 
professor(a), pode trilhar com seus estudantes. Reforçamos o 
caráter instrumental das reproduções, pois são referências que não 
substituem o contato direto com as obras originais. Os textos que 
acompanham as imagens convidam a conhecer o trabalho desses 
artistas, a fruir suas obras, a pensar e responder a elas criativamente, 
refletindo sobre questões suscitadas por elas.

O conjunto pode ser utilizado como subsídio para preparar uma 
visita ao museu e em particular à exposição Pinacoteca: Acervo; 
como desdobramento e conclusão do contato direto com as obras 
dos artistas, após a visita; pode, também, ser um instrumento de 
aproximação a suas obras e à produção artística das últimas décadas 
do século XX e início do XXI.

Esperamos que você explore este material muito além das 
possibilidades aqui indicadas, integrando suas próprias ideias às 
nossas sugestões e apropriando-se dele como inspiração para criar 
novos percursos educativos a serem trilhados com seus estudantes.

O material está organizado da seguinte maneira:

Orientações aos educadores – para trabalhar com imagens de 
obras de arte em sala de aula.

Foco de interesse – opções que orientam o percurso educativo.

Contextos – breves comentários sobre temas de interesse para o 
uso educativo das imagens.

Biografias – algumas informações sobre a vida e trajetória dos 
artistas.

Glossário – definições de termos utilizados (sublinhados no texto).

Bibliografia – textos consultados e/ou recomendados para 
aprofundar a reflexão.

Jogo – proposta de atividade lúdica a ser desenvolvida com os 
alunos.

Reprodução das obras e propostas educativas – encartes com 
reproduções das obras Sem título (2001), de Alex Flemming, 
e Feitiço para salvar a Raposa Serra do Sol (2019), de Jaider 
Esbell, que trazem no verso as respectivas propostas educativas 
com leitura de imagem e também propostas poéticas.

Orientações aos educadores 

LEITURA DE IMAGEM é a estratégia utilizada pelo professor para 
propor um diálogo entre estudantes a partir da observação da 
imagem, explorando seus significados e os aspectos técnicos, 
formais e contextuais. Informações e conteúdos sobre a arte, os 
processos de produção, autores e épocas podem ser conhecimentos 
importantes para ampliar e estimular a percepção, interpretação, 
análise e crítica das obras, desde que não tomem o lugar do ato de 
olhar com curiosidade para uma obra como algo desconhecido, a ser 
descoberto.

PROPOSTAS POÉTICAS são atividades lúdico-plásticas que visam 
concretizar, tornando vivenciais, os conteúdos tratados na leitura de 
imagem.

Além de visuais, as atividades podem também ser musicais, corporais 
ou verbais. Propõem uma investigação com os mesmos focos de 

Pinacoteca: Acervo

Alex Flemming

Jaider Esbell
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interesse tratados em âmbito perceptivo e cognitivo, incentivando os 
estudantes a conhecer, analisar, perceber e interpretar os trabalhos 
que realizarem no percurso.

O mundo de hoje oferece aos estudantes grande quantidade de 
imagens. Eles estão acostumados a vê-las, a manipulá-las, mas não 
a pensar criticamente sobre elas. Os percursos educativos aqui 
propostos buscam estimulá-los a refletir de modo criativo sobre o que 
veem. A leitura da imagem é um ponto de partida para estabelecer 
um diálogo: o mais importante é partilhar com os estudantes o 
prazer de descobrir significados ao interagir com o universo da arte. 
Para despertar realmente o interesse, é necessário perceberem que 
os conteúdos explorados podem adquirir para eles sentido próprio, 
e que essas descobertas podem ter repercussões práticas na vida 
presente e futura.

Um diálogo costuma ter acordos e desacordos, mas baseia-se na 
compreensão de que é preciso saber escutar o outro e poder expressar-
se. Assim, é fundamental garantir que todos tenham a possibilidade 
de apresentar ideias e compartilhá-las num ambiente de respeito 
mútuo, dialogando de maneira prazerosa e consciente. Expor aos 
alunos uma imagem para leitura implica conduzir um processo de 
observação no qual eles mesmos possam investigá-la, percebê-la e 
analisá-la. As questões formuladas para orientar a leitura da imagem 
admitem como corretas respostas diversas. A cada resposta, incentive 
a referência à imagem da obra da qual partiu a leitura, reconduzindo 
o olhar de todos ao objeto de análise. Lembre-se de que cabe ao 
professor valorizar cada interpretação atribuída à imagem, favorecer 
o diálogo e o compartilhamento de opiniões entre os alunos e 
articular a integração dos diversos significados percebidos, de modo 
a aprofundar a capacidade de fruir e compreender as imagens.

Evite ler os créditos da obra (título, tamanho, técnica) antes de 
proceder à leitura com os alunos: expor prematuramente esses dados 
pode inibir a investigação. O contexto histórico da obra, o artista, 
período ou estilo artístico devem ser considerados como estímulo 
para novas discussões, elementos para articular a interpretação dos 
estudantes, e não como dados a serem memorizados.

Procure aproveitar as possibilidades geradas a partir da leitura das 
imagens para realizar propostas conjuntas com professores de outras 
disciplinas. A arte é uma área de conhecimento com conteúdos 
próprios e habilidades específicas. O trabalho com arte inclui 
aspectos relativos à recreação, equilíbrio psíquico, expressão criativa 
e desenvolvimento de habilidades motoras, mas deve ir além disso. É 
preciso ter clareza quanto aos objetivos de cada atividade proposta e 
estabelecer critérios de avaliação de processos e resultados que sejam 
claros para os alunos. Contamos com a capacidade de mediação e a 
criatividade do professor para transformar os percursos educativos 
segundo as especificidades da turma, de modo a permitir um contato 
significativo com a arte. As estratégias de mediação aqui apresentadas 
são inter-relacionadas e não precisam acontecer necessariamente na 
ordem em que aparecem no texto.

A partir da experiência com este material, incentivamos você a 
pesquisar outros artistas da mesma época ou que trabalhem com 
questões, técnicas e temas semelhantes aos das obras aqui estudadas, 
buscando estabelecer relações com elas como inspiração para criar 
novos percursos educativos.

Você pode começar sua pesquisa pelo próprio acervo da Pinacoteca!

Foco de Interesse

Propor um percurso educativo implica escolher um caminho entre 
os muitos possíveis. Esperamos que, além do que sugerimos aqui, 
você busque outras trilhas para trabalhar com estas imagens, e 
que também as registre para poder compartilhá-las com outros 
professores e refletir sobre sua própria prática educativa. Novas 
pistas para iniciar seus trajetos podem ser encontradas nas indicações 
bibliográficas. 

Destacamos como foco de interesse neste material as ideias de corpo 
e de território, que são os dois eixos temáticos que orientaram a 
montagem mais recente da exposição do acervo da Pinacoteca de 
São Paulo. As duas obras escolhidas para serem reproduzidas neste 
material dialogam entre si não necessariamente por sua estética, mas 
a partir das relações que ambas estabelecem com esses temas.

Corpo e território na exposição Pinacoteca: Acervo

No final de 2020, foi inaugurada uma nova exposição do acervo da 
Pinacoteca, denominada Pinacoteca: Acervo, depois de cerca de dez 
anos em que a montagem anterior esteve exposta ao público. Com 
uma nova curadoria, expografia e a incorporação de várias obras 

contemporâneas, adquiridas recentemente, essa nova mostra do 
acervo foi organizada em três núcleos temáticos ao redor das ideias 
de corpo e território: 

O primeiro, Territórios da arte (salas 1 a 6), investiga como artistas 
observam seu próprio corpo e o do outro, como elaboram ideias sobre 
as possíveis funções e definições de sua prática, como pensam a arte em 
um território autônomo. Corpo e território (salas 7 a 13), o segundo, 
examina como artistas dão forma à terra ao seu redor, refletindo sobre o 
violento processo de dominação implícito nessas representações. Aborda 
também como se apropriam de elementos do território na construção de 
sua obra e como criam, a partir da observação, territórios imaginados. 
Por fim, o terceiro núcleo se desenvolve em torno da relação Corpo 
individual / corpo coletivo (salas 14 a 19), em que artistas forjam ideias 
de comunidade e, a partir de um corpo, investigam papéis sociais, falam 
da violência exercida sobre outros corpos e também de afetos e de desejo. 

(PICCOLI, 2020, p.17)

Propor um olhar sobre as ideias de corpo e território envolve falar 
de identidades, na medida em que a compreensão de quem somos 
se dá na intersecção entre esses dois conceitos. Um corpo é sempre 
composto por aspectos biológicos e sociais, características que recebe 
ao nascer e outras que incorpora com o tempo, e também sempre 
ocupa um lugar no mundo, vinculando-se a um ou mais territórios, em 
contato com outros corpos. Estes aspectos não são fixos ou imutáveis, 
são permeados pela cultura e pela natureza, mas a forma como são 
percebidos influencia as vivências dos indivíduos, as dinâmicas sociais 
e, obviamente, as manifestações artísticas. 

Abordar as noções de corpo e território para falar de arte também 
pressupõe um olhar contemporâneo sobre a ideia de arte. Se em 
outros momentos históricos a arte foi colocada em um espaço de 
existência autônomo e independente, seguindo apenas regras 
próprias, hoje predomina a mentalidade de que ela não está 
separada da vida. Consequentemente, fruir a arte implica refletir 
sobre questões sociais, políticas, econômicas, históricas etc. Afinal, o 
que é externo à arte influencia nossas compreensões sobre o que é 
ou não arte; sobre quais territórios a arte e os artistas ocupam; quem 
é ou não considerado artista; quais obras, e de quem, os espaços 
institucionais da arte conservam e mostram, quais invisibilizam, e por 
quais razões. 

A herança colonial e escravista de nosso país nos insere em uma 
estrutura cultural e política predominantemente eurocêntrica. 
Nossos sistemas de arte, educação e ciências, inclusive os museus, 
foram gestados com base nesta mentalidade. O próprio museu 
enquanto instituição cultural é uma invenção europeia, e muitos 
foram formados a partir da exploração e apropriação de objetos 
produzidos por povos de outros territórios e culturas. Nessa 
estrutura, certas narrativas foram privilegiadas e se sobrepuseram a 
outras. Grupos excluídos social e economicamente tiveram sua arte e 
cultura invisibilizadas ou invalidadas nos espaços oficiais. 

Questionamentos e propostas de ruptura com estes padrões não 
são exatamente novidade, mas as mudanças institucionais são lentas 
ou mesmo inexistentes, e muitas iniciativas ocorrem isoladas de 
outras. Nos últimos anos, no entanto, é possível notar uma maior 
abertura de algumas grandes instituições culturais à incorporação 
de expressões artísticas de grupos historicamente excluídos de 
suas narrativas oficiais, como afro-brasileiros, indígenas, LGBTQIA+, 
mulheres e artistas tradicionais ou populares. Estas conquistas são 
fruto da luta constante desses grupos por espaço e visibilidade 
para suas expressões, dentro ou fora dessas instituições. Alguns 
exemplos recentes foram as exposições temporárias Rosana Paulino: 
a costura da memória e Grada Kilomba: desobediências poéticas, 
ambas realizadas em 2019 pela Pinacoteca de São Paulo; Histórias 
afro-atlânticas, realizada em 2018 pelo Museu de Arte de São Paulo 
(MASP) e pelo Instituto Tomie Ohtake; Mulheres radicais: arte latino-
americana, 1960-1985, também em 2018, na Pinacoteca de São Paulo; 
e Queermuseu — cartografias da diferença na arte brasileira, que 
ocorreu em 2017 no Santander Cultura em Porto Alegre e em 2018 no 
Parque Lage, no Rio de Janeiro. As polêmicas em torno desta última 
demonstram a resistência de grupos conservadores à inserção de 
narrativas não-hegemônicas nos espaços artísticos institucionais. Com 
temática LGBTQIA+, a exposição sofreu diversos ataques infundados, 
como de apologia à pedofilia, tendo sido encerrada antes do previsto 
pela instituição de Porto Alegre. Um grande financiamento coletivo 
permitiu, no entanto, sua reinauguração na Escola de Artes Visuais 
(EAV) no Parque Lage, no Rio de Janeiro, no ano seguinte.

A exposição Pinacoteca: Acervo propõe uma abertura a estes 
diferentes olhares e narrativas por meio do diálogo crítico dentro do 
próprio acervo, colocando lado a lado obras de artistas de épocas, 
estéticas e origens diversas, em uma organização não linear ou 
cronológica.
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Corpo e território nas obras de 
Alex Flemming e Jaider Esbell

As obras reproduzidas neste material são de dois artistas de diferentes 
gerações e origens. Alex Flemming nasceu em 1954, em São Paulo, 
e Jaider Esbell, indígena macuxi, em 1979 na cidade de Normandia, 
Roraima, onde hoje se encontra a Terra Indígena Raposa Serra do Sol, 
demarcada em 2005. Quando, na juventude, Jaider Esbell deixou sua 
região para viver em Boa Vista, capital de seu estado, em 1998, Alex 
Flemming já era um artista contemporâneo reconhecido, dividindo 
sua vida entre São Paulo e Berlim, na Alemanha. Nesse mesmo ano, 
era instalada na estação Sumaré do metrô de São Paulo uma de suas 
obras mais conhecidas, Sumaré, composta de grandes painéis com 
retratos fotográficos de anônimos impressos sobre vidro. 

Na mais recente exposição do acervo da Pinacoteca, as obras destes 
dois artistas se encontram, dialogando com muitas outras a partir 
dos temas corpo e território. A obra de Flemming, Sem título, de 
2001, talvez seja conhecida por muitos frequentadores do museu, 
tendo sido exposta outras vezes desde a sua incorporação à 
coleção em 2003, por meio de doação do artista. A obra de Jaider 
Esbell, Feitiço para salvar a Raposa Serra do Sol, por sua vez, é 
uma pintura recente, realizada em 2019 e integrada ao acervo da 
Pinacoteca no mesmo ano, por meio de doação dos Patronos da Arte 
Contemporânea da Pinacoteca do Estado de São Paulo.

As referências ao corpo talvez sejam mais explícitas na obra de 
Alex Flemming, exposta na Pinacoteca. Afinal, ela faz parte da série 
Bodybuilders1, um conjunto de obras realizadas entre o fim da década 
de 1990 e o início dos anos 2000 em que o artista utiliza fotografias 
parciais de corpos masculinos, jovens e musculosos, nus ou seminus. 
As imagens, manipuladas digitalmente, refletem os usos das novas 
tecnologias digitais, que se tornavam cada vez mais populares no 
período, passando também a ser exploradas pelos artistas. Em todas 
as obras desta série, o corpo ocupa o espaço central das imagens. 
Sobre suas fotografias, no entanto, mapas de diferentes lugares com 
históricos de guerras e conflitos foram inseridos digitalmente, como 
se fossem tatuagens: 

Ao transportar o mapa para o bodybuilder, Flemming permite a reflexão 

do corpo como lugar. Não só a representação de uma região que está 

inserida no músculo, mas, ele (o músculo) com sua pele e seus ligamentos, 

é um lugar. (...) o bodybuilder de Flemming não apenas batalha nos 

campos inscritos pelos mapas, mas é afetado pelas regiões, constrói-se 

de acordo com os conflitos e para eles. (OLIVEIRA TOLOTTI, 2020, p.292)

O artista escolheu mapas de áreas com conflitos e guerras, todos 
resultantes de políticas coloniais impostas por grandes potências 
mundiais nos últimos séculos sobre outros povos. Nestas obras, corpos 
jovens e atléticos, que remetem a ideias de saúde, desejo e erotismo, 
são contrastados com ideias de morte e destruição, remetendo aos 
corpos dos combatentes que morrem ou são mutilados em disputas 
sobre as quais não têm, muitas vezes, nenhum controle ou interesse 
particular. 

Entre reivindicações nacionalistas e integrações forçadas, Flemming 

chama atenção mais uma vez para o corpo do indivíduo que luta – não 

importando qual o lado – evidenciando os músculos que são aproveitados 

para matar, quando na verdade deveriam ser utilizados para viver a 

juventude. (OLIVEIRA TOLOTTI, 2020, p.292)

A representação do corpo e suas relações com questões históricas, 
políticas e sociais está presente na obra de Alex Flemming desde seus 
primeiros trabalhos. A série de fotogravuras Natureza morta, por 
exemplo, do fim dos anos 1970, remete à violência das torturas e 
mortes praticadas pela ditadura militar no Brasil. Ao longo de sua 
carreira, a violência explícita presente nesses primeiros trabalhos 
é substituída por abordagens mais sutis e metafóricas, mas certos 
elementos são retomados, como a representação do corpo 
fragmentado. Para Oliveira (2016), a obra de Alex Flemming ocorre 
na união entre as noções de corpo, vida e morte, de forma espiralada, 
voltando-se sobre si mesma ao longo de seu percurso: 

O tratamento que Flemming impele às questões que cercam vida/corpo/

morte envolvem preocupações espirais em seu percurso estético, ou 

seja, Flemming mantém diálogo constante com seu próprio passado, 

retomando a si mesmo para se superar e investir em novas formas 

criativas. (...) Seu foco é sempre visceralmente dramático, apresentando 

o ser fragmentado, erotizado e incompleto. (OLIVEIRA, 2016, p. 118-121)

1  A palavra bodybuilder, em inglês, corresponde em português a fisiculturista ou halterofilista, 
pessoa que faz treinamentos progressivos para desenvolver os músculos. Em inglês, a palavra 
é formada pela junção das palavras body (corpo) e builder (construtor), o que pode nos levar 
à sua tradução literal como “construtor do corpo”, que contém a noção da construção de um 
corpo para além do seu estado natural.

Imagens coloridas, fragmentadas, e referências constantes a outras 
manifestações culturais remetem de certa forma a estratégias da Arte 
Pop. Principalmente nos anos 1980, Flemming explorou bastante a 
técnica do estêncil na criação de imagens, muitas delas corpos de 
figuras conhecidas da história da arte ou da cultura popular, como 
santos e orixás. A linguagem verbal é outro elemento comum nas 
obras do artista, muitas vezes na forma da apropriação de textos de 
terceiros, músicas, poesias, notícias, textos teóricos ou sagrados. São 
em geral aplicados sobre as superfícies das obras com grossas camadas 
de tinta por meio de máscaras de plástico, uma estética tipográfica 
que remete a tempos anteriores à popularização de programas 
de computador e da internet. A aparente confusão com que em 
certas obras o artista sobrepõe palavras sobre imagens, recortadas 
ou desarranjadas, dificultando sua leitura, faz com que as obras 
evoquem sensações de movimento e agitação. Há nelas diferentes 
camadas de elementos que parecem simular a percepção simultânea 
de estímulos e informações típica da vida urbana contemporânea.

É constante na produção de Flemming a exploração de diferentes 
mídias e técnicas, como gravuras, fotografias, pinturas, objetos e 
instalações, e elas frequentemente se misturam. Ele mescla técnicas 
tradicionais e artesanais com tecnologias digitais; imagens com 
textos; processos bidimensionais e tridimensionais. A pintura em 
cores intensas, num gestual expressivo, com grossas camadas de 
tinta e pinceladas visíveis, é bastante frequente, inclusive em suportes 
não tradicionais, como roupas e objetos. Em 2012, por exemplo, ele 
apresentou na Pinacoteca a instalação Lápides, formada por vários 
computadores (notebooks) que um dia pertenceram a seus amigos e 
já não eram usados. Abertos, eles foram pintados com tinta acrílica, 
cada um em uma cor e recebendo o nome de seu antigo proprietário 
sobre a tela, adquirindo assim outros significados em uma instalação 
que remete a um cemitério. Nessa obra, o tema da morte pode ser 
compreendido como metáfora das relações sociais atuais, mediadas 
pelas tecnologias:

No universo criativo de Flemming é perceptível a transitoriedade da 

vida, quer do ser humano em suas relações com o entorno, quer em suas 

relações com o outro ou consigo mesmo. (OLIVEIRA, 2016, p. 121) 

As referências a si mesmo e a seus amigos e vivências são relativamente 
frequentes na obra de Flemming. O artista faz assim de seu próprio 
corpo matéria da arte, como nos variados autorretratos que tem 
realizado ao longo da carreira. Na instalação Sumaré, no metrô de 
São Paulo, por exemplo, um dos retratos entre os vários anônimos é 
do próprio artista. Em outras obras, as autorreferências são menos 
explícitas, como na série Alturas, de 1991, onde sobre fundos 
aparentemente abstratos o artista desenha linhas verticais, cada uma 
com a altura de amigos, de artistas que admira e também a sua e de 
familiares. Na série O eu só, Flemming se coloca nas obras ao pintar 
suas próprias roupas e objetos: 

Eu tinha acabado de me mudar para a Alemanha, pela segunda vez. Eram 

os anos 1990 e estava tudo muito difícil. Aí pintei todas as roupas que 

usei e suei no decorrer de dez anos. Pintei também o prato, a carteira que 

estava sem dinheiro. Acho importante o artista refletir sobre a sua própria 

trajetória. Faço questão de incorporar materiais e objetos que fazem parte 

da minha vida e ressignificá-los através da arte. (Depoimento do artista 

em: https://jornal.usp.br/cultura/alex-flemming-pinta-a-circularidade-da-

vida-e-da-morte/)

É possível dizer que a obra de Alex Flemming se insere em uma tradição 
ocidental da arte e da cultura, ou seja, descende de processos, técnicas 
e imagens originados na Europa e exportados para outros territórios, 
como o Brasil, com a colonização, onde seguiu desenvolvendo-se. 
Mesmo quando se propõem rompimentos com essa tradição, como 
nos movimentos da arte moderna e contemporânea, por exemplo, 
eles surgem como reações a ela. Ainda que adquirindo características 
próprias e incorporando elementos de outras culturas, essa “base” 
teórica e prática permanece. Em Alex Flemming é possível reconhecer 
alguns elementos mais explícitos desta tradição, como, por exemplo, 
na força da pintura como técnica que estrutura sua obra, ou nas 
imagens dos corpos jovens e atléticos que quase automaticamente 
nos remetem a um padrão de beleza corporal cultivado na Grécia 
antiga.

A obra de Jaider Esbell, por sua vez, desenvolve-se a partir de outro 
eixo de concepções culturais, o das tradições indígenas, especialmente 
dos Macuxi, seu povo de origem. Ainda que realizada utilizando 
técnicas tradicionais da arte ocidental, como a pintura sobre tela, e 
inserindo-se em espaços dessa tradição, como galerias e museus, ela 
está povoada de referências que respondem à cosmologia de seu 
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povo e a suas concepções sobre vida e arte. Ao mesmo tempo, as 
relações com a cultura não indígena e seus sistemas de pensamento 
se explicitam em sua obra em denúncias contra os ataques sofridos 
constantemente pelos povos indígenas a seus modos de vida e 
territórios originais: 

Eu venho do povo Macuxi, que é um povo que tem uma cosmologia 

muito distinta. Nós somos da linhagem de Makunaima. Então eu tive 

contato com essa raiz mitológica, digamos assim, muito cedo na infância, 

ao mesmo tempo que eu me percebi sendo parte de uma realidade 

aonde o conflito prevalecia. (Trecho transcrito de depoimento do artista. 

Disponível em: https://youtu.be/yLDirVLkTwU)

Apesar de se interessar por arte desde a infância, é possível dizer 
que a carreira artística de Jaider Esbell é relativamente jovem. Foi 
somente a partir de 2010 que ele passou a dedicar-se a ela de forma 
mais intensa, iniciando uma década bastante profícua de criações 
não só nas artes visuais, mas também na literatura e como produtor 
cultural. Foi na literatura, inclusive, que deu seu pontapé inicial, com 
a publicação de um livro por meio de bolsa da Funarte recebida em 
2010. Em Terreiro de Makunaima – mitos, lendas e estórias em 
vivências, publicado em 2012, Jaider Esbell já se refere à mitologia 
de Makunaima, importante entidade para o povo Macuxi e também 
outros povos, que é retomada constantemente em sua produção. 
Um de seus interesses é contar a história dessa entidade a partir do 
ponto de vista dos próprios indígenas, questionando a narrativa 
estereotipada do mito que foi apropriada pelos não indígenas e 
eternizada na literatura brasileira na obra de Mário de Andrade, 
Macunaíma – o herói sem nenhum caráter, de 1928. Em 2018, 
essa vontade foi concretizada por Jaider Esbell e outros autores na 
publicação de Macunaimã – o mito através do tempo, uma peça 
de teatro que coloca Mário de Andrade como personagem sendo 
confrontado por indígenas Macuxi, Pemon, Taurepang e Wapichana, 
povos que se consideram herdeiros legítimos de Makunaima.

Nas artes visuais, Jaider Esbell desde então se expressou principalmente 
por meios bidimensionais, em desenhos e pinturas. Mas, em especial 
nos últimos anos, realizou também instalações, intervenções e 
performances. Algumas das primeiras séries que expôs tratam de 
forma mais explícita de questões ambientais que afetam diretamente 
a sobrevivência dos povos indígenas e de toda a humanidade. A série 
Vacas na Amazônia – de malditas a desejadas, que o artista expôs 
nos Estados Unidos em 2013, é composta por obras que denunciam 
o desmatamento e a invasão de terras indígenas para a criação de 
gado. Em 2016, ele realizou também uma série de desenhos somente 
com linhas brancas sobre fundo preto, chamada It Was Amazon 
(Era uma vez a Amazônia), que remete à exploração desenfreada 
da Amazônia e suas consequências para o meio natural e para os 
povos da floresta. O título, no passado, como o início de um conto 
de fadas, nos lembra da possibilidade de um futuro sombrio, em que 
a Amazônia como espaço de biodiversidade será só uma história 
contada para as futuras gerações.

Nessas obras iniciais, é possível notar a busca do artista por diferentes 
soluções estéticas para suas criações. Alguns recursos, como as 
grandes áreas chapadas em cores intensas ou a estruturação do 
espaço com linhas retas, parecem já não estar presentes em obras 
mais recentes. Outros, por sua vez, percebe-se que se intensificaram, 
como o uso da linha como um elemento visual estruturante, muitas 
vezes em grafismos que remetem às artes tradicionais indígenas, e a 
opção por fundos de tons mais escuros, sobre os quais o artista cria 
contrastes com linhas de cores variadas e intensas. 

Em várias pinturas dos últimos anos, Esbell criou imagens carregadas 
de elementos que se fundem entre si, como estruturas em rede, 
com formas orgânicas, quase sem espaços vazios. São características 
visíveis na obra Feitiço para salvar a Raposa Serra do Sol, de 2019, 
reproduzida em uma das pranchas deste material, e em diversas 
outras séries recentes. No espaço de uma única tela parecem coexistir 
muitos seres, animais, humanos e vegetais, ou uma mistura de todos 
eles. Mas Jaider Esbell aparentava estar sempre experimentando 
com materiais e possibilidades, como na série Jenipapal, de 2020, 
que apresentou na exposição Apresentação: Ruku, de sua própria 
curadoria, exibida em 2021 na Galeria Millan, em São Paulo. Tendo 
como base o fundo branco de telas de tecido, que foram penduradas 
do teto, as obras foram pintadas somente com tinta natural em 
tons pretos ou terrosos, deixando várias áreas vazias, gerando assim 
um aspecto leve e fluído muito diferente de outras obras, mais 
carregadas de informações visuais. Fazem referência ao ruku, a árvore 
do jenipapo, muito utilizada e considerada sagrada para diferentes 
culturas indígenas, e foram inspiradas em uma performance do 
próprio artista, chamada O cajado do pajé.

É possível pensar que, em suas obras, Jaider Esbell procura tornar 
visível o que é invisível aos olhos de quem não é macuxi, unindo 
elementos da natureza com outros da cosmologia de seu povo. 

Quando ocupa todo o espaço das telas, as linhas e formas parecem 
se expandir para fora delas, como se o artista tivesse captado apenas 
uma parte de um todo maior. Na série A guerra dos Kanaimés, de 
2020, realizada por Esbell para a 34ª Bienal de São Paulo, em 2021, 
essas características estão presentes. Nessas obras, Jaider Esbell 
remete à mitologia macuxi, à sua ancestralidade e espiritualidade, 
para tratar também de questões que afetam não só o seu povo, mas 
toda a sociedade, como declara em entrevista:

O kanaimé é um espírito que reúne as forças que vêm de orações 

tradicionais e do conhecimento sobre plantas de poder e sobre o poder 

dos animais. Ele é muito temido por praticar uma ideia de justiça na nossa 

sociedade. É uma pessoa num momento de transe, de metamorfose, que 

ataca e depois se desfaz de sua forma, voltando a ser um humano. Um 

ser a serviço das comunidades, diretamente relacionado ao equilíbrio 

social. Muitas vezes acaba se tornando nosso algoz, quando o ataque 

vem de um outro povo. (...) Eu trouxe essas obras para São Paulo para 

fazer essa relação de mundo. Por exemplo, quem decide que o preço do 

arroz subiu, que a carne ficou mais cara? Desconfiamos que haja forças 

ocultas trabalhando por trás dessas decisões, um tipo de kanaimé. O 

capitalismo é um demônio muito grande e opera de um modo em que 

nem ele escapa de seus próprios efeitos. É um ciclo que não tem fim, uma 

força autodestrutiva. (ESBELL, 2020)

Também na 34ª Bienal de São Paulo, o artista apresenta a obra 
Entidades. Esta intervenção urbana é composta por duas grandes 
serpentes infláveis e coloridas, com padrões lineares que remetem 
a outras obras do artista e que à noite são iluminadas por dentro. 
Foi montada pela primeira vez no festival de arte urbana Cura!, em 
Belo Horizonte, 2020, onde as serpentes envolviam uma ponte na 
cidade, ao passo que em 2021, na Bienal, elas ocuparam o lago do 
Parque do Ibirapuera. Inseridas no espaço urbano, é como se essas 
enormes figuras mitológicas procurassem recuperar um lugar que 
originalmente era seu, trazendo as culturas indígenas para o mundo 
dos não-indígenas e rompendo a separação entre mundo concreto e 
mundo espiritual. 

Nas obras de Jaider Esbell, as ideias de corpo e território estão 
sempre vinculadas a concepções coletivas da existência, à relação do 
ser humano com a terra que habita, com a natureza e os outros 
seres, sejam estes concretos ou de uma esfera mística e espiritual. 
Essa indivisibilidade entre os seres e a natureza, visível na forma 
como concebe suas obras, reflete visões de mundo comuns a 
vários povos originários e que ecoam na voz de diferentes autores 
contemporâneos, como Ailton Krenak:

Fomos, durante muito tempo, embalados com a história de que somos a 

humanidade. Enquanto isso – enquanto seu lobo não vem –, fomos nos 

alienando desse organismo de que somos parte, a Terra, e passamos a 

pensar que ela é uma coisa e nós, outra: a Terra e a humanidade. Eu não 

percebo onde tem alguma coisa que não seja natureza. Tudo é natureza. 

O cosmos é natureza. Tudo em que eu consigo pensar é natureza. 

(KRENAK, 2019, p. 16-17)

Jaider Esbell sempre fez questão de enfatizar que seu trabalho, 
embora autoral, parte de visões de mundo e demandas políticas 
coletivas. Costuma chamar sua produção, assim como a de outros 
artistas indígenas atuais, de Arte Indígena Contemporânea, inserindo-
se assim no sistema contemporâneo de arte sem perder de vista o seu 
vínculo com sua identidade indígena:

Quero reforçar que meu trabalho não é uma carreira individual. Apenas 

emprego meu corpo, minha voz, minhas sensibilidades nesse movimento 

maior. Ao longo dessa trajetória, têm surgido artistas que cada vez mais 

aprendem a se articular com a fala e o deslocamento em ambientes 

urbanos. Não estamos procurando ser absorvidos pelo sistema da arte, 

mas mostrar que temos nosso próprio sistema. Tudo em nós é arte, é 

natureza. (ESBELL, 2020) 

Esbell defendia a necessidade dos indígenas de se apropriarem 
de espaços e ferramentas não indígenas – como os meios de 
comunicação, as universidades e os espaços institucionais da 
arte – para lutarem por seus direitos e territórios e expressarem e 
divulgarem seus conhecimentos. Assim, podem também promover 
diálogos sobre suas concepções de mundo com os não-indígenas. Faz 
parte de sua atuação a articulação com outros artistas, escritores e 
intelectuais indígenas, procurando promover seus trabalhos e realizar 
ações coletivas em diferentes mídias e linguagens.

DICA!

No seguinte vídeo, do qual foi transcrito trecho de sua fala inserido 

anteriormente, Jaider Esbell aborda sua carreira e as obras criadas para 

a exposição Apresentação: Ruku: https://youtu.be/yLDirVLkTwU (Acesso 

em 22 set. 2021). Neste outro, o artista dá uma entrevista por ocasião 

de sua participação na 34ª Bienal de São Paulo: https://youtu.be/

lQ5wTGyYXY0 (Acesso em 22 set. 2021). Se possível, assista-os com os 

estudantes, incorporando os depoimentos do artista em sua abordagem 

sobre sua obra.
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Contextos: um novo olhar para um velho conhecido

Em 2020, a Pinacoteca de São Paulo completou 115 anos de história. 
Foi fundada em 1905 como uma galeria de pintura no Liceu de Artes 
e Ofícios, por iniciativa do governo do estado. Seu acervo inicial foi 
formado por obras transferidas do Museu do Estado (atual Museu 
Paulista da Universidade de São Paulo – USP, o Museu do Ipiranga). 
Era composto por 26 pinturas de oito artistas renomados na época, 
cinco brasileiros e três imigrantes europeus, entre eles uma mulher, a 
francesa Bertha Worms (1868-1937). Algumas destas primeiras obras 
tornaram-se grandes conhecidas do público, presentes no imaginário 
de visitantes, professores e estudantes de diversas gerações, como a 
famosa pintura Caipira picando fumo (1893), do artista paulista José 
Ferraz de Almeida Junior (1850-1899). O foco em pinturas, inclusive, 
explica o nome Pinacoteca, que quer dizer coleção ou museu de 
pinturas. 

Este acervo público de arte, que começou com 26 pinturas, hoje 
conta com mais de 10 mil obras de diferentes tipos e se desenvolveu 
como uma coleção voltada principalmente para a arte brasileira. 
Além das obras que pertencem à Pinacoteca, o museu também é 
responsável, por meio de comodato, pela salvaguarda de algumas 
coleções particulares de arte, cujas obras integram frequentemente 
suas exposições. Ao se estudar a história da Pinacoteca, assim como 
de qualquer outro museu, é possível perceber como a formação 
de sua coleção e as exposições de obras de seu acervo refletem as 
concepções sobre arte e cultura de diferentes épocas e as escolhas 
daqueles que estiveram à frente das tomadas de decisões, como 
diretores e curadores, entre outros profissionais e equipes. 

Quem visitou a Pinacoteca nos últimos anos, ou mesmo décadas, 
principalmente os muitos professores e professoras que voltam 
sempre com seus estudantes, deve se lembrar de ter visto as obras 
do acervo expostas de diferentes formas e com diferentes curadorias, 
nas exposições de longa duração. Estas, diferentemente das 
exposições temporárias, não têm uma data precisa para acabar e são 
geralmente exposições maiores, que exibem parte do acervo de um 
museu durante vários anos, com mudanças ocasionais. Até pela sua 
dimensão, exigem muita dedicação de toda a equipe do museu para 
sua preparação e montagem. A nova exposição de longa duração, 
Pinacoteca: Acervo, inaugurada em outubro de 2020, foi elaborada 
depois de 10 anos de exibição da montagem anterior Arte no Brasil: 
Uma história na Pinacoteca de São Paulo, que tinha organização 
cronológica e buscava contar uma história da arte brasileira a partir 
do acervo do museu. Como qualquer exposição, a nova montagem 
pressupõe escolhas curatoriais, ou seja, mostra apenas uma parte do 
amplo acervo do museu desde um determinado ponto de vista:

A mostra reúne cerca de mil obras de mais de 400 artistas, do século 

XVII até hoje; pinturas, desenhos e gravuras são expostas ao lado de 

esculturas, vídeos e instalações. [...]

Abandonamos a lógica cronológica e linear da história da arte por um 

caminho mais dinâmico, que mistura épocas, suportes e linguagens. A 

mostra é toda construída sobre diálogos, estratégia testada por muitos 

anos em nossos programas educacionais. O museu deve provocar 

constantemente novas interpretações de seu acervo e da história da arte 

que pretende contar, assim como das muitas que permaneceram invisíveis. 

Nesse sentido, há também uma tentativa de evidenciar e de minorar 

algumas omissões das narrativas hegemônicas, como a sub-representação 

de mulheres e de artistas afro-brasileiros e indígenas. (VOLZ, 2020, p. 05-

07)

O rompimento com uma lógica linear significa que, ao visitar a 
exposição, o público encontra em um mesmo espaço, muitas vezes 
lado a lado, obras feitas por artistas de épocas, técnicas e estéticas 
diferentes, ordenadas por algum tema comum e não por data ou 
movimento artístico. Neste lugar que pode ser de estranhamento, 
no embate entre os diferentes, é que se encontram as brechas para 
diálogos possíveis, capazes de gerar novos olhares e compreensões 
críticas sobre a arte e os temas de cada sala e da mostra como um 
todo. 

Na Pinacoteca, junto com a nova exposição de longa duração, foi 
também inaugurada a mostra temporária Véxoa: nós sabemos, a 
primeira mostra do museu dedicada totalmente à arte indígena, 
com diálogos entre obras de artistas contemporâneos e algumas de 
outras épocas, e que contou com uma curadora também indígena, 
Naine Terena. E foi somente em época bem recente, em 2019, que 
o museu incorporou a seu acervo pela primeira vez obras de arte 
indígenas, às vésperas de seus 115 anos de vida. Uma delas é a obra 
de Jaider Esbell reproduzida em uma das pranchas deste material. Na 
exposição Pinacoteca: Acervo, essas obras trazem outros pontos de 
vista a este acervo centenário, velho conhecido de tantos visitantes, 
muitas vezes questionando criticamente suas narrativas. Assim, as 
ideias que orientam esta exposição do acervo adquirem também o 

sentido de refletir a diversidade de expressões da arte brasileira, de 
corpos e territórios múltiplos, diversos e muitas vezes divergentes 
entre si. Aos visitantes da Pinacoteca, especialmente professoras, 
professores e estudantes que, no futuro, possam também tornar-se 
visitantes frequentes, fica o convite a este olhar crítico sobre o acervo, 
um olhar também vigilante, para que essas transformações não 
sejam passageiras. Afinal, o acervo artístico deste museu é público, e 
cabe também ao público zelar para que as narrativas contidas nele 
reflitam a diversidade de visões de mundo fora dele.

DICA!

No site da Pinacoteca, é possível acessar mais informações sobre a 

exposição temporária Véxoa: nós sabemos, e também assistir a vídeos que 

fizeram parte da mostra: https://pinacoteca.org.br/programacao/vexoa-

nos-sabemos/ (Acesso 22 set. 2021)

Biografias

Alex Flemming

Alex Flemming nasceu em São Paulo – SP em 1954. Entre 1972 e 
1974, frequentou o Curso Livre de Cinema na Fundação Armando 
Álvares Penteado (FAAP), em São Paulo, e a Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP) 
até 1976. Realizou diversos curtas-metragens em super-8 antes de 
dedicar-se mais intensamente às artes plásticas. Em 1978, realizou 
sua primeira exposição na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da USP (FFLCH-USP), com a série Natureza morta, 
composta por 9 fotogravuras. Entre 1979 e 1980, estudou serigrafia 
com Regina Silveira (1939) e Julio Plaza (1938-2003) e gravura em 
metal com Romildo Paiva (1938). Em 1981, viajou para Nova Iorque 
com bolsa de estudos da Fulbright Foundation, onde desenvolveu 
projeto no Pratt Institute e permaneceu por dois anos. Em 1981, 
participou da 16ª Bienal Internacional de São Paulo no segmento 
Arte Postal. Desde os primeiros anos de sua carreira, é comum sua 
produção organizar-se em séries. Na década de 1980, sua obra se 
foca principalmente em técnicas como pintura e gravura. Realiza 
várias exposições no Brasil e viaja frequentemente para Berlim, 
na Alemanha, para onde se muda em 1991. Características que se 
tornam marcantes em sua trajetória se estabelecem neste período, 
como o uso de cores intensas e contrastantes, a figuração do corpo 
humano e a apropriação de imagens de terceiros, como figuras da 
tradição artística ocidental e da cultura popular, por exemplo. Na 
década de 1990, começa a realizar experimentações com outras 
mídias, expandindo sua produção para objetos, instalações e 
intervenções. Em 1991, apresenta uma instalação na Bienal de São 
Paulo. Entre 1993 e 1994, é professor da Kunstakademie de Oslo, 
na Noruega. A pintura continua presente mesmo nas obras mais 
experimentais, tornando-se comum em seu trabalho pinturas sobre 
superfícies não tradicionais, como móveis, roupas, objetos e até 
animais empalhados. Em 1997, inicia a série Bodybuilders. Em 1998, 
realiza a série de painéis em vidro para a Estação Sumaré do Metrô de 
São Paulo. Também realiza instalação semelhante para a Biblioteca 
Mário de Andrade, em São Paulo. Nas duas primeiras décadas do 
século 21, continua explorando diferentes materialidades na criação 
de um trabalho que dialoga com sua própria trajetória, ao mesmo 
tempo em que reflete sobre as transformações da sociedade atual. 
Em 2005, criou a série Flying Carpet, que remete aos atentados de 11 
de setembro e à subsequente “guerra ao terror” comandada pelos 
Estados Unidos. Em 2012, realizou a instalação Lápides na Pinacoteca 
de São Paulo. Em 2016, o Museu de Arte Contemporânea da USP 
(MAC) exibiu a exposição Alex Flemming: RetroPerspectiva. Ao longo 
de mais de quatro décadas de carreira, Alex Flemming participou de 
diversas exposições nacionais e internacionais, coletivas e individuais, 
com vários livros publicados sobre sua obra.

Jaider Esbell

Jaider Esbell nasceu em Normandia, Roraima, em 1979, onde hoje se 
localiza a Terra Indígena Raposa Serra do Sol, território de seu povo 
de origem, os indígenas Macuxi. Foi artista multimídia, atuou também 
como escritor, curador, galerista e produtor cultural. Interessa-se por 
arte desde a infância, tendo recebido seu primeiro prêmio em 1994, 
em um concurso de desenhos na aldeia Canauanim, em Cantá (RR). 
Na adolescência, teve contato com os movimentos sociais e participou 
das lutas indígenas dos povos de sua região. Apesar do interesse por 
arte, percorreu outros caminhos antes de se dedicar inteiramente 
à carreira artística. Após concluir o ensino médio, mudou-se para a 
capital, Boa Vista, em 1998. Prestou concurso para eletricista de linha 
de transmissão na Eletrobrás, onde foi aprovado aos 19 anos, 
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e permaneceu na estatal até 2013. A carreira no serviço público lhe 
permitiu realizar várias viagens e atividades, como ações de educação 
ambiental, atividades socioculturais e contatos com comunidades 
indígenas. Prestou vestibular e cursou Geografia na Universidade 
Federal de Roraima (UFRR), onde graduou-se em 2007. Em 2009, 
finalizou especialização em Gestão Ambiental e Desenvolvimento 
Sustentável. Foi a partir de 2010 que Jaider Esbell começou a se dedicar 
mais intensamente à sua produção artística, primeiro na literatura 
e depois nas artes visuais e produção cultural. Inscreveu-se em um 
edital de literatura, a Bolsa Funarte de Criação Literária, que resultou 
na publicação de seu primeiro livro, Terreiro de Makunaima – mitos, 
lendas e estórias em vivências, em 2012. Em 2011 realiza sua primeira 
exposição individual em sua cidade natal. Desde então atuou não só 
como artista, mas como articulador de práticas coletivas indígenas no 
Brasil e também no exterior, buscando realizar discussões e ações que 
articulam arte e ativismo. Em 2013, participou da exposição coletiva 
MIRA – Artes Visuais Contemporâneas dos Povos Indígenas, com 
obras de indígenas brasileiros e latino-americanos, na Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG). No mesmo ano, foi convidado para 
expor e dar aulas nos Estados Unidos, no Pitzer College, Califórnia, 
onde permaneceu por 8 meses e apresentou a exposição Vacas 
na Amazônia – de malditas a desejadas. Em 2013, promoveu em 
Boa Vista o primeiro de vários Encontros de todos os povos, com 
exposições de obras de artistas indígenas. Em 2014 criou a Jaider 
Esbell Galeria de Arte, na mesma cidade, onde comercializava as 
próprias obras e as de outros artistas indígenas contemporâneos. Em 
2016, ganhou o Prêmio Pipa online pelo conjunto da obra. Em 2020, 
participou de Véxoa: nós sabemos, na Pinacoteca do Estado de São 
Paulo. Em 2019, em Genebra, Suíça, realizou a performance Carta 
dos povos indígenas ao capitalismo, entregando a representantes 
do banco UBS uma carta em defesa do direito a uma vida digna 
para todos os seres que habitam o planeta. Em 2020, apresentou 
a intervenção urbana Entidades no Cura 2020, festival de arte 
urbana em Belo Horizonte – MG. Em 2021, fez a curadoria de sua 
própria exposição individual, Apresentação: Ruku, na Galeria Millan, 
em São Paulo. No mesmo ano, participa com pinturas como artista 
convidado da 34ª Bienal de São Paulo, em cartaz de 04 de setembro a 
5 de dezembro de 2021, sendo responsável também pela intervenção 
Entidades no lago do Parque Ibirapuera, dentro da mesma mostra; 
foi, ainda, curador do projeto Moquém_Surarî, exposição de arte 
indígena contemporânea no Museu de Arte Moderna de São Paulo 
(MAM), em cartaz de setembro a novembro de 2021. Morreu no 
estado de São Paulo, em 2021.

DICA!

No espaço virtual Museu para Todos, do educativo da Pinacoteca, você 

pode acessar algumas cronologias e comparar os eventos da vida dos 

artistas com os da arte mundial e do Brasil: http://museu.pinacoteca.org.

br/textos-educativos/outras-referencias/ (Acesso 22 set 2021)

Glossário

Acervo – Conjunto de documentos e objetos que integram uma 
coleção pública ou particular. Pode ser bibliográfico, arquivístico, 
museológico etc.

Bullying – Palavra que vem do inglês bully e pode ser traduzida 
para o português como tirano, “valentão”, briguento. O bullying 
é a prática de atos violentos, físicos e/ou psicológicos, de forma 
intencional e repetida, contra uma vítima em geral indefesa. Costuma 
ser praticado com o objetivo de humilhar e intimidar a vítima, 
estabelecendo uma suposta superioridade física ou psicológica do 
agressor em seu ambiente social.

Curadoria – “O curador tem sob sua responsabilidade a seleção do 
acervo a ser apresentado, devendo ficar antecipadamente inteirado 
da tipologia da exposição: natureza do tema; espaço físico da mostra; 
situação geográfica; se a exposição será única ou itinerante; público-
alvo. Com esses dados, o curador terá meios para avaliar o acervo 
a ser selecionado, o número de peças que comporão a mostra (...) 
deverá analisar os conteúdos da exposição e o seu público, podendo 
planejar as atividades que serão desenvolvidas no decorrer da 
mostra.” (MONTEIRO, Marina Garrido & ALAMBERT, Clara Correia d’. 
Exposição: materiais e técnicas de montagem. São Paulo: Secretaria 
de Estado de Cultura, 1990, p. 20.)

Expografia – Refere-se ao conjunto de elementos que são combinados 
na montagem de uma exposição, de modo a comunicar ao público as 
ideias que os responsáveis pela criação da mostra desejam transmitir. 
A expografia envolve desde características do ambiente, como 
cenografia, iluminação, cores, disposição de paredes e vitrines, até 
a escolha da tipografia dos textos, altura das obras e objetos no 
espaço, entre outras variáveis.

Eurocêntrica – Que coloca a cultura europeia no centro, ou seja, que 
parte dos valores europeus ou ocidentais para interpretar o mundo 
e a realidade. 

Gordofobia – Palavra que designa o preconceito e aversão contra 
pessoas gordas. Atos de gordofobia incluem tratar mal, fazer piadas 
e outras formas de discriminar e inferiorizar pessoas gordas pelo seu 
peso e aparência. Também são consideradas gordofóbicas práticas 
estruturais da sociedade que dificultam o acesso das pessoas gordas 
a certos direitos, serviços e espaços, como, por exemplo, a oferta de 
assentos adequados no transporte público. 

LGBTQIA+ – sigla que procura representar a diversidade sexual e 
de gênero humana. A letra L refere-se às lésbicas. G é a letra dos 
gays. B refere-se às pessoas bixessuais. T designa travestis, transexuais 
ou transgêneros, pessoas cuja identidade de gênero difere daquela 
que lhes foi atribuída ao nascer. Q identifica queer (que em inglês 
significa “estranho”, “excêntrico”, palavra usada originalmente 
de forma discriminatória e depois ressignificada pela comunidade 
LGBTQIA+), que representa pessoas que não se identificam com os 
padrões binários de gênero, ou seja, não se definem só como homem 
ou como mulher. A letra I, por sua vez, refere-se aos intersexos, 
pessoas que nascem com características sexuais biológicas que não se 
enquadram nas categorias típicas dos sexos feminino ou masculino. 
A é a letra que representa os assexuados, pessoas que não sentem 
atração por qualquer pessoa. Por fim, o sinal + é acrescentado à sigla 
para se referir às outras orientações sexuais, expressões e identidades 
de gênero. 

Patronos da Arte Contemporânea da Pinacoteca do Estado de São 
Paulo – Programa criado em 2012 com o objetivo formar um fundo de 
aquisição para a compra de obras de arte contemporâneas brasileiras 
para o acervo da Pinacoteca. Reúne pessoas convidadas pelo museu 
ou por outro membro do programa. Como contrapartida, o doador 
tem uma série de benefícios, como a entrada gratuita e ilimitada 
durante todo o ano na Pinacoteca.

Arte Pop – Movimento artístico surgido no fim dos anos 1950 e início 
dos 1960 entre Inglaterra e EUA, caracterizado pela apropriação 
de imagens, signos e meios da cultura de massas, ou seja, a cultura 
popular (pop) cotidiana, como a TV e publicidade.

Estêncil – Técnica de reprodução de imagens ou texto por meio 
de uma matriz vazada. A matriz é composta por uma superfície 
bidimensional onde a imagem ou texto é recortada. Para transferi-los 
para outra superfície, coloca-se a matriz sobre ela e aplica-se tinta ou 
outro material sobre a área vazada.

Arte contemporânea – Expressão que se refere a tendências artísticas 
surgidas por volta da metade do século XX, principalmente a partir da 
década de 1960, que provocaram rompimentos com as concepções 
modernas de arte. Algumas de suas principais características são, 
entre outras, a exploração de novos suportes e materiais além dos 
tradicionais, incluindo novas mídias e tecnologias; a interação entre 
arte e público; a integração entre linguagens artísticas, gerando 
novos tipos de manifestações, muitas delas efêmeras; a exploração 
do espaço expositivo tradicional como parte da obra, ou o uso de 
espaços não convencionais. 

Arte moderna – Expressão que envolve vários movimentos artísticos 
surgidos na Europa na passagem do século XIX para o XX, que 
promoveram rupturas com o que se compreendia por arte até 
então no Ocidente. Um dos rompimentos mais importantes foi com 
a concepção de que a arte deve imitar a aparência da realidade, 
seguindo regras de criação previamente estabelecidas. Os artistas 
passam a considerar que a arte é autônoma, podendo expressar 
outras ideias e sentimentos que não a representação fiel da 
realidade, o que resulta no surgimento de movimentos artísticos com 
características distintas. 

Comodato – Contrato pelo qual é realizado um empréstimo com a 
obrigação de devolução em data combinada. No caso dos museus, 
geralmente ocorre quando uma coleção particular é emprestada 
para que o museu possa exibir suas obras, normalmente tendo como 
contrapartida seu cuidado e conservação. 

Cosmologia – A palavra cosmologia tem origem no grego, na junção 
da palavra cosmos (ordem, mundo) e logia (estudo, discurso). Na 
física, é o ramo que estuda a origem, estrutura e evolução do universo. 
Quando aplicada aos estudos de diferentes grupos humanos, como 
os povos indígenas, refere-se aos modelos complexos que cada 
sociedade utiliza para expressar suas concepções sobre a origem do 
universo, da vida e de tudo o que existe, como os mitos que explicam 
o surgimento do ser humano, dos animais e das plantas. 
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Jogo Territórios do corpo

Proposta

Quais são os territórios que o nosso corpo ocupa no cotidiano? 
Como o corpo reage e se adapta a eles? O conceito de território 
tradicionalmente se aplica à apropriação e delimitação de espaços 
geográficos a partir de relações de poder. É possível pensar que, no 
cotidiano, transitamos por diferentes territórios, lugares delimitados 
com diferentes funções e significados. Nesses espaços, podemos 
nos sentir mais ou menos pertencentes. Neste jogo, a proposta é 
que os estudantes reflitam e enumerem alguns desses territórios e 
respondam corporalmente às ideias e sentimentos que atribuem a 
eles.

Objetivos

Estimular a reflexão sobre as noções de território e pertencimento.

Incentivar a expressão corporal e a percepção das relações entre 
corpo, ideias e sentimentos.

Materiais

Pedaços de papel e lápis;

Lousa ou outra superfície para registrar palavras na parede.

Modo de jogar

Peça aos estudantes que reflitam sobre lugares que consideram 
diferentes territórios em seu cotidiano, ou seja, espaços com uma 
delimitação clara que os diferenciam de outros lugares. Por exemplo: 
escola pode ser considerada um território; a igreja, outro; e a casa, 
mais um. Mesmo dentro de certos territórios é possível definir outros, 
por exemplo: dentro da escola, a sala de aula é um território; a 
quadra é outro; a sala da diretoria é outro. A cidade é um território, 
o campo é outro, e assim por diante. Estimule-os para que registrem 
muitos territórios diferentes, inclusive aqueles que não costumam 
frequentar em seu cotidiano, mas cuja existência conhecem, ou que 
passam em frente etc., como, por exemplo: prefeitura; hospital; 
escritório de advocacia; loja; shopping; clube; academia etc.

Divida o espaço da lousa em vários retângulos menores, como no 
esquema a seguir, em tamanho suficiente para escrever dentro de 
cada um uma palavra que represente um território e que fique visível 
para todos na sala. Diga aos estudantes que, um a um, levantem e 
escrevam dois territórios que pensaram na lousa, cada um em um 
espaço, como no exemplo ao lado.

Peça ajuda aos estudantes para escreverem todas as palavras que 
estão na lousa em pequenos pedaços de papel, de tamanhos iguais, 
que devem ser dobrados e inseridos em algum recipiente, como uma 
caixa ou sacola, por exemplo. Não apaguem as palavras da lousa, que 
devem ficar visíveis também.

Divida a turma em grupos com cerca de 6 a 8 estudantes cada, com 
a mesma quantidade de membros, se possível. Sorteie a ordem de 
participação de cada grupo: primeiro, segundo e assim por diante. As 
rodadas do jogo devem ocorrer seguindo essa ordem.

Peça que se organizem pela sala de modo que fiquem próximos 
aos membros de seu grupo. Se possível, devem afastar as carteiras 
e formar um espaço aberto no centro, posicionando-se em roda ao 
redor.

A cada rodada, um membro do grupo da vez deve se posicionar 
à frente de toda a turma e sortear um dos territórios que foram 
escritos nos pedaços de papel. Sem mostrar o papel a ninguém, 
este estudante deve responder corporalmente ao território 
sorteado. Por exemplo: se a palavra que sorteou é “casa”, irá fazer 
gestos, movimentos e expressões faciais que expressem as ideias e 
sentimentos que associa com o território “casa”. Seu grupo irá tentar 
adivinhar, a partir disso, qual território o colega está expressando 
corporalmente. Caso o grupo da vez não acerte, os outros grupos 
podem tentar acertar a palavra. 

Dê um tempo de 20 segundos para que o grupo da vez tente 
adivinhar. Caso não acerte, dê a vez a outro grupo, aquele que se 
manifestar primeiro.

Regras

- A cada rodada, um estudante do grupo da vez deve ir à frente da 
turma. Na rodada seguinte, deve ser escolhido outro membro do 
grupo, de forma que todos os estudantes participem pelo menos 
uma vez, caso estejam de acordo.

- Combine com a turma um sinal visual ou gestual para que os grupos 
expressem a vontade de tentar adivinhar a palavra de outro grupo, 
por exemplo levantando a mão ou um cartão colorido. Diga-lhes 
que todos devem estar atentos e respeitar a ordem de quem se 
manifestar primeiro. 

- Crie uma tabela de pontuação para cada grupo. A cada vez que 
acertam o território sorteado pelo membro de seu próprio grupo, 
pontuam 2 pontos. Quando acertam o território de outro grupo, 
pontuam 1 ponto. Se um grupo pedir a vez para adivinhar a palavra 
de outro grupo, mas errar, perde 1 ponto. 

- O jogo acaba quando todos os estudantes tiverem participado pelo 
menos uma vez. Se houver alguns grupos com menos estudantes que 
outros, eles podem escolher algum membro que irá para a frente da 
turma uma segunda vez. Vence o grupo com maior pontuação.

- Ao final, você pode promover um momento de reflexão entre os 
estudantes sobre o jogo, questionando-os sobre as suas escolhas 
de palavras e gestos, analisando juntos como respondemos 
corporalmente de formas diferentes aos territórios e por quais 
motivos.

Proposta de desdobramento

Se quiserem realizar mais rodadas do jogo, vocês podem inserir mais 
palavras. Uma possibilidade de desdobramento é tornar o desafio 
mais difícil, limitando o tipo de gesto ou estímulo que pode ser 
feito. Por exemplo: em uma rodada devem responder apenas com 
expressões faciais. Em outra, devem fazer os gestos usando apenas 
uma parte do corpo ou em uma só posição: por exemplo, só as mãos, 
só os pés, sentados, deitados etc. Ou, senão, a resposta corporal 
deve corresponder a um sentimento específico, como amor, raiva, 
tristeza etc., e os gestos devem relacionar o território sorteado com 
um sentimento sorteado. Você pode ditar esses estímulos ou, com 
a ajuda dos estudantes, criar cartas que sejam sorteadas a cada 
rodada, junto com as palavras.
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