
CORRESPONDÊNCIA
PEDAGÓGICA N.09

PROGRAMA EDUCATIVO DO IA

EDIÇÃO DE CONTEÚDO POR POMPEA TAVARES

2022/2º SEMESTRE
#CUIDADO



Lembrar, esquecer. Relembrar, reorganizar. Imaginar, 
escrever. Compartilhar, narrar. São esses alguns 
exercícios que fazem parte dos processos da fabulação e 
da memória. Nesta edição, compartilhamos algumas 
ideias que mobilizaram as conversas com as artistas Ana 
Paixão e Sylvia Vartuli. Ana rememora as imagens do 
passado e deixa um rio nascer e desembocar no mar. 
Sylvia recorta, cola e sobrepõe retalhos de histórias que 
precisam ser relembradas. Ambas nos convidam a 
navegar e sonhar com suas memórias e fabulações. A 
seguir, trechos das conversas, um pouco da trajetória de 
cada uma, imagens, perguntas e palavras geradoras que 
começam a mapear os percursos da residência 
#cuidado.



ANA PAIXÃO
DE CARVALHO
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Ana Paixão de Carvalho é artista, cineasta, técnica em agroecologia e 
educadora popular. Há mais de 20 anos, trabalha junto a povos indígenas 
e comunidades tradicionais de todo o Brasil desenvolvendo pesquisa e 
criação artística compartilhada no campo das artes visuais e do cinema. 
Seu trabalho investiga as relações entre memória, território, comunidades 
de cura e a convivência entre os seres humanos e mais que humanos. Mãe 
de dois filhos, dedica-se também à criação de uma poética do espaço 
doméstico de cuidado e de regeneração, atravessada pela escrita, vídeos 
amadores, fotografia, intervenção, plantio e outras linguagens. Vive e 
trabalha na área rural de Paudalho, Zona da Mata Norte Pernambucana.

Minas Gerais – MG, 1977

ANA PAIXÃO DE CARVALHO



Quando seu filho mais velho sai de casa, a artista Ana Paixão de 
Carvalho se vê tocada pela ausência e pela saudade, o que a 
mobiliza a "pôr o amor em palavras” através de uma delicada 
escrita e investigação sobre suas histórias pessoais. Tendo o filho 
como principal destinatário, Ana reúne em um caderno as 
memórias e fabulações sobre a vida de suas avós, recuperando 
fatos, acontecimentos, cores, sabores e cheiros que compuseram 
suas existências, num exercício de reacordar e encantar 
lembranças e imagens. Ao se debruçar sobre essas memórias, a 
artista recupera o cheiro do pequi que envolvia e inebriava suas 
experiências infantis na casa da avó materna, mulher cabocla do 
Vale do Jequitinhonha. Desse cheiro surge o desejo de 
representar o pequizeiro, que logo transforma seus galhos em 
braço de rio, em água fluida que desemboca no mar. O cheiro 
azul de sua árvore-rio ultrapassa o caderno e alcança objetos 
impregnados de memórias, como um rio que inunda os sonhos. 

QUAIS TRANSFORMAÇÕES NOS FAZEM MATÉRIA, MEMÓRIAS E HISTÓRIAS?

>>> 
MÃE D’ÁGUA (EM PROCESSO) 



“Esse trabalho começa com a partida de um filho, 
começa a partir do meu filho mais velho saindo, 
ainda muito novo, de casa. Começa com um desejo, 
uma urgência em me dirigir amorosamente a ele, a 
essa falta que era ele em casa. Senti vontade de 
contar histórias para ele (...) Fui entendendo que só 
poderia contar histórias que me atravessam, as 
histórias de hoje e de antigamente, histórias que 
são dele e que são minhas, e que são de suas avós, 
e das avós de suas avós, até chegar num tempo 
muito distante. Esse foi o primeiro gesto, o de pôr 
o amor em palavras, (...) o amor por um rio, por 
essas águas que inundam os sonhos na carta que 
eu escrevi, sobretudo pela partilha no mundo 
desse mistério que é a vida e também a morte.” 

>>> 
MÃE D’ÁGUA (EM PROCESSO) 

”Eu me propus a fazer um ‘caminho de volta 
pra casa‘, a princípio muito intuitivamente, e 
depois dedicadamente. Procurando dentro 
de mim, entendi que esse caminho que me 
levava de volta para casa era, entre outros 
vestígios, o cheiro do pequi que envolvia a 
casa da minha avó materna aos domingos. 
Vovó era uma mulher do Norte de Minas, e o 
pequi era uma impregnação: nas suas 
mãos, na sua pele, no seu corpo (...). Essa foi 
a primeira memória que me levou a 
escrever e a desenhar. Primeiro um 
pequizeiro, que por vontade própria se fez 
rio. Eu queria um tronco, mas o desenho me 
vinha todo ele um rio. E era ao mesmo 
tempo seiva, essa água que nutre a planta e 
corre no seu interior (...) esse rio era 
também corpo, órgão, víscera – as veias e 
as artérias que alimentam a placenta, um 
rio que deságua num oceano muito 
distante. O mar primeiro onde a vida é 
gestada (...).”



COMO CUIDAR 
DOS OBJETOS 
IMPREGNADOS 
DE TEMPO?
FOTOGRAFIAS, ROUPAS, CARTAS, 
OBJETOS DOMÉSTICOS PODEM SER 
TESTEMUNHOS DO TEMPO, CARREGAR 
EM SI MEMÓRIAS E ACONTECIMENTOS. 
COMO PODEMOS GUARDAR SEUS 
SIGNIFICADOS?
COMO NARRAR SUAS MEMÓRIAS?

>>> 
FRAME DO VÍDEO MÃE D’ÁGUA



#CUIDADO TERRA E CURA
”A prática e a ideia do cuidado sempre permearam meu trabalho, seja na forma de 
atuação/intervenção, seja na temática, tendo como premissa de produção 
coletiva. Trabalhando há mais de 20 anos com povos indígenas e comunidades 
tradicionais em todo o país, inicialmente com o cinema e, já há alguns anos, 
também com projetos de residência e criação em artes visuais, a questão do 
território, das cosmologias, dos modos diversos de habitar e viver o mundo 
sempre estiveram presentes nas produções. Para estes povos, cuidado, terra e 
cura são conceitos-chaves na organização dos seus mundos, são a forma como 
se organizam e se manejam em seus territórios, criando comunidades de cuidado. 
Neste sentido, cuidado e cura são compreendidos como produção de vida, como 
ciclo, como o equilíbrio dinâmico entre a vida e a morte, como diversidade e meio 
de transformação coletiva – o cuidado com o território, com a terra, com os 
corpos, com os seres humanos e mais que humanos.”

>>> 
MARIA DE JESUS
SÉRIE SEM TÍTULO (EM PROGRESSO ), 2022
Obra coletiva realizada com as mulheres detentoras dos saberes de 
cura da comunidade da Serra dos Paus Dóias, Sertão do Araripe/PE.



MEMÓRIA . FÁBULA . RIO . ÁRVORE . CURA . 
TERRA . FILHO . CICLOS . VIDA . MORTE . 
CADERNO .

PALAVRAS
GERADORAS 
[PARA COLECIONAR]
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Nasceu em Conselheiro Lafaiete e vive em Ouro Preto e Belo Horizonte. 
Na infância, foi amorosamente acolhida por mulheres negras, 
trabalhadoras e periféricas, com quem aprendeu o que é força, amor, 
alegria, resiliência, racismo e desigualdades. Vê em sua pesquisa artística 
uma polaridade acentuada entre reação e ação. Na reação, abre a gaveta 
da memória, dos traumas e dores. Fala de si e de outros. Na ação, olha 
para frente e investiga relações entre o movimento, o tempo e o corpo 
como atitudes de mudanças. Em início de carreira nas artes visuais, 
explora a fotografia híbrida. É graduada e pós-graduada em design 
gráfico pela FUMA/UEMG e atua no desenvolvimento de projetos gráficos 
editoriais de livros.

Conselheiro Lafayete – MG, 1967

SYLVIA VARTULI



Sylvia Vartuli utiliza-se da investigação de sua história 
pessoal como ponto de partida para tratar de memória 
e esquecimento, cuidado e descuido, afeto e 
negligência. Sylvia experienciou desde muito cedo o 
desmantelamento de seu núcleo familiar e o processo 
de adoção que, apesar de bem-sucedido, enfrentou 
desafios relacionados às questões de raça, preconceito 
e estigmas. Mobilizada pela forte conexão com sua mãe 
adotiva, a artista coleciona imagens de arquivos e 
sebos, mapeando um universo de cenas familiares, da 
infância e de orfanatos. Com essa coleção de imagens, 
Sylvia realiza inúmeras colagens que combinam ficção 
e realidade, narrativas pessoais e fabulações, 
personagens conhecidos e desconhecidos. Essas 
combinações e sobreposições, sob camadas de 
encáustica, permitem a construção de um ambiente 
autoficcional e onírico, permeado pela opacidade da 
memória, ora pessoal, ora coletiva. 

COMO AS MEMÓRIAS PESSOAIS ESTABELECEM RELAÇÕES COM O MUNDO?

>>> 
BROTAR DE NOVO, 2022
COLAGEM HÍBRIDA E ENCÁUSTICA

>>> 
CORAGEM , 2022

COLAGEM HÍBRIDA E ENCÁUSTICA



O QUE ESCOLHEMOS
LEMBRAR E O QUE 
ESCOLHEMOS ESQUECER?
A MEMÓRIA PESSOAL OU COLETIVA É 
COMPOSTA PELO CONTÍNUO EXERCÍCIO
DE SELEÇÃO ENTRE O QUE QUEREMOS 
LEMBRAR E ESQUECER. QUAIS SÃO AS 
HISTÓRIAS ESQUECIDAS QUE PRECISAMOS 
RECUPERAR PARA SEGUIR ADIANTE?

>>> 
E QUEM SAIU PRA VIVER POR MIM QUANDO 
EU DORMIA OU ADOECIA? PABLO NERUDA



“Uso muito da árvore e da raiz no trabalho de 
forma simbólica, porque quando a vida corta uma 
árvore, ela nega muitas gerações. As gerações 
presentes, as passadas e as futuras. No meu caso, 
sofri uma poda muito radical na infância. A minha 
família de coração cuidou dessa tora que sobrou, e 
eu brotei de novo. Eu floresci. Eu fui cortada, mas 
criei a minha ancestralidade nova e tenho muito 
orgulho disso.

“Esse trabalho em desenvolvimento é fruto de uma 
investigação de imagens de arquivos públicos e 
sebos e de adoções de fotografias abandonadas, 
doadas ou vendidas. Estou presente em algumas 
dessas fotografias e é sobre isso que quero falar…” 

”Eu me propus a fazer um ‘caminho de volta pra 
casa‘, a princípio muito intuitivamente, e depois 
dedicadamente. Procurando dentro de mim, entendi 
que esse caminho que me levava de volta para casa 
era, entre outros vestígios, o cheiro do pequi que 
envolvia a casa da minha avó materna aos 
domingos. Vovó era uma mulher do Norte de Minas, e 
o pequi era uma impregnação: nas suas mãos, na 
sua pele, no seu corpo (...). Essa foi a primeira 
memória que me levou a escrever e a desenhar. 
Primeiro um pequizeiro, que por vontade própria se 
fez rio. Eu queria um tronco, mas o desenho me 
vinha todo ele um rio. E era ao mesmo tempo seiva, 
essa água que nutre a planta e corre no seu interior 
(...) esse rio era também corpo, órgão, víscera – as 
veias e as artérias que alimentam a placenta, um rio 
que deságua num oceano muito distante. O mar 
primeiro onde a vida é gestada (...).”



#CUIDADO MEMÓRIAS AFETIVAS

“Minha pesquisa é um misto sobre o cuidar, os afetos, 
tempo passado e tempo presente. Divido indagações e 
reflexões ao me apropriar de imagens e textos poéticos, 
onde sou coprotagonista de questões e memórias 
familiares sem respostas. Busco estabelecer um rastro e 
um paralelo entre cuidados, entre memórias, 
esquecimentos e realidades atuais.”

>>> 
ELAS EM MIM , 2022
COLAGEM HÍBRIDA E ENCÁUSTICA



AUTOFICÇÃO . ARQUIVO . MEMÓRIAS . 
FRAGMENTO . ABISMO . RISCO . 
DESCAMINHOS . INFÂNCIA . ADOÇÃO . 
RETALHAR . ENCÁUSTICA . COLAGEM .

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-conteudos/


#CUIDADO MOSTRA: PROCESSOS ABERTOS 

Nossas pessoas residentes do terceiro Programa de 
Residência Artística 2022 #CUIDADO do IA – 
Instituto de Arte Contemporânea de Ouro Preto 
puxaram o dicionário que puxou atenção que puxou 
delicadeza que puxou sublime que puxou solicitude e 
nessa espécie de quadrilha o amor se fez onipresente. 
Foram muitos os caminhos, variadas as sendas, 
espinhosas e secas e frondosas e úmidas as veredas 
até nos perdermos e nos encontrarmos e nos 
desencontrarmos cuidadosas e distraídas na 
mostra “Parecia distraída, mas cuidava no que 
perseguia”, que foi lançada na live "Conversas 
Entrelaçadas" do dia 20 de setembro no canal do 
YouTube do IA.



https://ia.art.br/ia-programa-de-residencia-artistica-2022-2o-semestre-conteudo-mostra-cuidado/
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