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Quantos saberes e gestos estão contidos em um ofício? Como o 
trabalhador pensa, age e processa seu cotidiano? Refletir sobre o tema 
ofício e os saberes divididos entre cada técnica pode nos levar a 
diferentes campos. Nesta edição, compartilhamos algumas ideias que 
mobilizaram as conversas com os artistas Washington da Selva e 
Felipe Rezende, residentes do segundo Programa de Residência 
Artística 2022 do IA. 
Washington carrega consigo os saberes compartilhados em sua 
criação em um ambiente de trabalho rural e familiar. Felipe observa e 
usufrui do cotidiano dos trabalhadores da construção civil, suas 
habilidades, hábitos e rotinas. Ambos refletem poeticamente sobre a 
condição do trabalho na contemporaneidade e os efeitos sobre o corpo 
do trabalhador. 
A seguir, trechos das conversas, um pouco da trajetória de cada um, 
imagens, perguntas e palavras geradoras que começam a mapear os 
percursos da residência #OFÍCIO.



WASHINGTON 
DA SELVA
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Washington da Selva é artista visual e pesquisador, vive atualmente em 
Salvador. Em seus trabalhos, combina diferentes práticas artísticas, 
como fotografia, desenho, performance, web arte e processos têxteis, a 
partir de uma relação autobiogeográfica. Filho de trabalhadores rurais, a 
sua pesquisa artística lida com o contraste entre a zona rural, a cidade e 
a cultura digital.

(Carmo do Paranaíba - MG, 1991)

WASHINGTON DA SELVA



Seus trabalhos compõem uma série de desenhos 
bordados sobre tecido, que retratam sujeitos 
trabalhadores observados através de uma câmera de 
segurança. Washington produz esses desenhos a partir 
das imagens digitais enviadas por sua mãe, Maria 
Aparecida da Silva, de sua casa em Carmo do Paranaíba. 
Essa observação conjunta registra trabalhadores rurais 
indo e voltando do campo, com seus modos, vestimentas 
e equipamentos de proteção do corpo. As obras refletem 
sobre as ambiguidades entre os gestos do bordado e dos 
dispositivos digitais, cada um com sua técnica, ancestral 
e contemporânea, e passeiam pelos sentidos do corpo do 
trabalhador e da vigilância. 

QUEM OBSERVA O TRABALHADOR?

>>>  
SOCIAL JUNGLE, 2019 
BORDADO SOBRE ALGODÃO CRU EM CAIXA DE ACRÍLICO 20 X 25 CM 
WASHINGTON DA SELVA



“Sempre tive interesse em ver minha mãe ensinando minha 
irmã a bordar, mas nunca me aproximei por uma questão de 
gênero e como isso seria visto por minha família, então 
começo a bordar aos 27, 28 anos com imagens que minha 
própria mãe envia (...) isso começa a gerar uma alimentação 
recíproca entre os campos da fotografia e têxtil. (...) Existe 
uma inversão (...) ao invés de ser ela quem borda, sou eu 
quem borda e ela está com o celular, olhando para uma 
câmera de segurança”.

>>>  
FAMILIAR SCREEN, 2020 
DESENHO BORDADO SOBRE LINHO EM CAIXA DE ACRÍLICO 20 X 25 CM 
WASHINGTON DA SELVA



PENSE NO TRABALHADOR DO CAMPO:
QUANTO PESA SUA FERRAMENTA? 
QUANTO SOL INCIDE SOBRE SUA CABEÇA? 
QUANTOS SABERES ESSES SUJEITOS CARREGAM?

>>>  
RED SCREEN N.1, 2021 

BORDADO SOBRE LINHO EM CAIXA DE ACRÍLICO 44 X 22 CM 
WASHINGTON DA SELVA



“Já vinha fazendo um trabalho com as toucas árabes, que são toucas 
usadas pelos trabalhadores rurais para protegerem a cabeça do sol. 
Isso tanto me leva para lugares que eu começo a pensar de onde vieram 
essas roupas, por que se chamam toucas árabes e por que elas são 
utilizadas por essas pessoas. Eu começo a fazer um trabalho de bordado 
nessas toucas árabes, contando narrativas sobre as plantas que me 
foram transmitidas, o conhecimento de plantio delas na infância, como 
o quiabo, a mandioca, o milho crioulo, entre outras, e pra onde a 
genética dessas plantas me leva, pensando em um contexto de 
invisibilização dos povos indígenas que habitavam essa região e 
também da população preta.” 

#OFÍCIO CULTIVO

>>>  
A COROAÇÃO 
TÊXTIL; DESENHO BORDADO SOBRE “TOUCA ÁRABE” 
WASHINGTON DA SELVA
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[PARA COLECIONAR]



FELIPE REZENDE

PROGRAMA 02 #OFÍCIO
ARTISTA RESIDENTE

https://ia.art.br/ia-programa-de-residencia-artistica-2022-1o-semestre-residente-felipe-rezende/


Felipe Rezende é formado em Artes Plásticas pela 
Universidade Federal da Bahia. Trabalha sobretudo 
com desenho, pintura e suas possibilidades 
expansivas, traçando um encontro com o cotidiano 
e os elementos nele contidos. Sua pesquisa se 
debruça sobre o universo do trabalho braçal através 
de relações com seus agentes, histórias, 
ferramentas e lugares. 

(Salvador-BA, 1994)

FELIPE REZENDE



A série intitulada Alguém sozinho a cismar retrata uma 
coleção de cenas da vida cotidiana de Carlos, um 
trabalhador da construção civil. O artista mapeia gestos, 
cenas e elementos simbólicos a partir da observação, do 
convívio e da troca, ao compartilhar experiências de 
trabalho como auxiliar de Carlos. A paisagem simbólica 
construída narra não somente a violência do trabalho 
precário sobre os corpos, mas também os espaços 
contidos entre os trabalhos extenuantes, onde é permitido 
o descanso, a imaginação e as subjetividades.

QUAIS OS GESTOS DO TRABALHADOR?

>>>  
DESCANSO DE COLUNA, 2021 
ÓLEO E GRAFITE SOBRE LONA 28,5 X 36,5 CM 
FELIPE REZENDE

>>>  
RANGO, 2021 
ÓLEO E GRAFITE SOBRE LONA 25 X 34 CM 
FELIPE REZENDE



“Eu ia montando essa narrativa através de diversos 
recursos além da questão do retrato. Eu tenho uma 
coisa de dizer que é um retrato objetivo, mas acho 
que vira uma outra coisa. Entra no ramo da ficção, 
é como se um personagem real virasse um 
personagem literário quando você transpõe. Existe 
algo ideográfico e ficcional, onde eu insiro frases 
do cotidiano como se fosse uma legenda (...) e 
outros símbolos em contraposição a esse homem 
nordestino, preto, buscando sua sobrevivência.”

>>>  
SESTA 
ÓLEO E GRAFITE SOBRE LONA 
FELIPE REZENDE



OBSERVE, REFLITA...
QUAIS AS ANGÚSTIAS DOS 
SUJEITOS QUE TRABALHAM 
PELA SUA SOBREVIVÊNCIA?

>>> 

EMPTY, 2021 
ÓLEO E GRAFITE SOBRE LONA 31,5 X 34,5 CM 
FELIPE REZENDE

>>> 

MORTADELA, 2021 
ÓLEO E GRAFITE SOBRE LONA 13 X 18 CM 
FELIPE REZENDE



“Esses são dois discos de serra já enferrujados e carcomidos tanto pelo 
uso do trabalho quanto pelo próprio tempo e que detonam outro 
aspecto que gostaria de trazer: o ofício do tempo natural sobre nossas 
vidas, sobre o trabalho e sobre o corpo do trabalhador. A gente sabe 
que é uma relação bastante descompassada, pois precisamos trabalhar 
para ter um meio de sustento e você trabalha boa parte de sua vida 
esperando gozar o tempo livre, mas à medida que o tempo vai 
passando, você vai envelhecendo. [...] No primeiro disco você tem um 
trabalhador, um conhecido meu de Alagoas, operando [...] uma maquita, 
e o segundo disco traz a imagem da morte retirada da iconografia do 
tarot [...]. Eu trouxe exatamente isso porque tem um link com outro lado 
da pesquisa: de um lado trazer um aspecto real, de vivência, 
convivência e inspiração, mas de outro também (onde estou) 
manipulando e empregando diversos elementos e signos que são 
extrínsecos.” 

#OFÍCIO TEMPO DO TRABALHO

>>>  
RELÓGIO DE SERRA (AGAINST), 2021. 
ÓLEO, DISCOS DE SERRA CIRCULAR, MECANISMOS DE RELÓGIO. DIMENSÕES VARIADAS.  
WASHINGTON DA SELVA



TRABALHO . BRAÇAL . COTIDIANO . 
TERRITÓRIO . SUJEITOS . FABULAÇÕES . 
CONSTRUÇÃO . CIVIL . RETRATO . FICÇÃO . 
TEMPO . FERRAMENTAS . MATERIAIS . 
VIOLÊNCIA. SABERES

PALAVRAS 
GERADORAS 
[PARA COLECIONAR]



ARQUIVO DE 
CONTEÚDOS/IA
Na seção de conteúdos do site do IA, você encontrará os links para 
todas as lives transmitidas pelo nosso canal do YouTube, caso não 
tenha participado ao vivo ou deseje rever alguma. 
São conteúdos que complementam as pesquisas e as práticas 
educativas dentro ou fora da escola. Os docentes podem usar 
para sua própria formação ou a dos alunos, compartilhar em sala 
de aula em trechos ou integralmente.

https://ia.art.br/ia-programa-de-residencia-artistica-2022-1o-semestre-conteudos-ia/


ARQUIVO DE CONTEÚDOS/IA

Os artistas residentes Adriano Machado, Duo 
Paisagens Móveis (Bárbara Lissa e Maria Vaz), 
Jorge Lopes, Suttane Hoffmann, Tiago Aguiar e 
Walla Capelobo abrem seus ateliês virtuais e 
compartilham seus processos criativos, pesquisas 
e provocações a partir da palavra geradora 
EXTINÇÃO. 
O resultado pode ser apreciado na mostra "O que 
não pode ser nomeado não pode ser extinto".

https://ia.art.br/ia-programa-de-residencia-artistica-2022-1o-semestre-artistas-extincao/


CLIQUE PARA ACESSAR A MOSTRA

https://ia.art.br/ia-programa-de-residencia-artistica-2022-1o-semestre-conteudo-mostra-ia-programa-01-extincao/


ARQUIVO DE CONTEÚDOS/IA

LIVE/IA PROGRAMA EDUCATIVO 
Com foco em pessoas educadoras e professoras, o Programa 
Educativo 2022 do IA apresentou nesta segunda live, 
conduzida pelas curadoras do Programa de Residência 
Artística 2022 Tainá Azeredo e Valquíria Prates com 
assistência de Pompea Tavares, "O que podemos aprender 
com as artes visuais sobre a extinção?". 

Foram compartilhados os processos de investigação e criação 
e as produções das pessoas artistas residentes Adriano 
Machado, Duo Paisagens Móveis (Bárbara Lissa e Maria Vaz), 
Jorge Lopes, Suttane Hoffmann, Tiago Aguiar e Walla 
Capelobo, gerados a partir da EXTINÇÃO.

https://ia.art.br/ia-programa-de-residencia-artistica-2022-1o-semestre-conteudo-live-ia-programa-educativo/
https://ia.art.br/ia-programa-de-residencia-artistica-2022-1o-semestre-conteudo-live-ia-programa-educativo/


O QUE ESTÁ 
POR VIR

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 
ARTÍSTICA 2022 
PROGRAMA 02 #OFÍCIO



LIVE CONVIDADOS/IA

O segundo Programa de Residência Artística 2022 do IA Ouro Preto 
tem a temática “OFÍCIO” e já está em andamento com as pessoas 
artistas selecionadas. Para inserir o público nos debates propostos, 
o programa realiza duas lives com duas pessoas convidadas. A 
primeira delas acontece no dia 24 de maio, com participação de 
Vânia Medeiros. A segunda recebe Marilia Loureiro no dia 6 de 
junho.  

Inscreva-se no nosso canal do YouTube, onde as lives ocorrerão, 
para não perder a chance de participar ao vivo e interagir via 
perguntas no chat.

https://www.youtube.com/channel/UCLK_ng_GqMpUhO857NXQRIA


LIVE CONVIDADOS/IA
CONVIDADA: VÂNIA MEDEIROS 
DATA: 24 DE MAIO HORA: 19H ÀS 21H ONDE: YOUTUBE DO IA 

Artista visual, designer e professora. Mestre e doutoranda pela Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP), pesquisa e pratica processos transdisciplinares 
e colaborativos de criação. Tem o desenho como dispositivo de investigação que, em relação com 
outras linguagens expressivas, ganha suportes diversos nos espaços expositivos e no livro impresso. 
Participou do 36º Panorama da Arte Brasileira: Sertão, no Museu de Arte Moderna de São Paulo (2019) 
e de diversas exposições coletivas e individuais no Brasil. Realizou residências artísticas em países 
como Equador, Colômbia e Alemanha. Foi uma das finalistas para o Prêmio Select de Arte e 
Educação nos anos de 2017 e 2018. Com o projeto artístico-pedagógico Mulheres Possíveis - Corpo, 
gênero e encarceramento, desenvolvido com outras três artistas na Penitenciária Feminina da 
Capital em São Paulo desde 2016, ganhou o edital Rumos Itaú Cultural de 2018. Como docente, leciona 
disciplinas de desenho no curso de Bacharelado em Moda da Faculdade Santa Marcelina (SP) e 
ministra cursos livres em diversas instituições, como Sesc, Oficina Cultural Oswald de Andrade, 
Instituto Tomie Ohtake, entre outras. Como designer, desenvolveu trabalhos gráficos e cenografias 
em colaboração com artistas da música e do teatro e da performance. Coordena a plataforma de 
publicações independentes Conspire Edições. Sua obra faz parte do acervo do Museu de Arte 
Moderna de São Paulo (MAM) e de coleções particulares.



LIVE CONVIDADOS/IA

CONVIDADA: MARILIA LOUREIRO 
DATA: 6 DE JUNHO HORA: 19H ÀS 21H ONDE: YOUTUBE DO IA 

Marilia Loureiro atua como curadora, programadora cultural e pesquisadora, interessada 
principalmente em processos coletivos e práticas transdisciplinares que desestabilizam os 
procedimentos habituais de relacionar-se com a arte e seu entorno. Fez um máster no Programa de 
Estudos Independentes (PEI) do Museu de Arte Moderna de Barcelona (MACBA) e atualmente é 
mestranda no Núcleo de Subjetividade, na Psicologia da PUC-SP. Trabalhou em instituições como o 
MAM-SP, o MASP e a Bienal de São Paulo, mas se dedica principalmente a iniciativas auto-
organizadas em diferentes partes da América Latina. Foi curadora convidada do Lugar a Dudas (Cali, 
Colômbia) em 2015-2016, e colaborou com espaços autônomos como a Casa Tomada (São Paulo), o 
Capacete (Rio de Janeiro), o Ateliê397 (São Paulo), o Pivô (São Paulo) e a Casa do Povo (São Paulo), 
onde coordenou a programação entre 2017 e 2021. Atualmente é cocuradora do recém-lançado 
projeto pedagógico SecueLA, organizado pelos espaços de arte Teor/éTica (Costa Rica), Lugar a 
Dudas (Colômbia) e Capacete (Brasil).
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