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As águas da margem de um rio nunca são as mesmas, estão sempre em 
movimento. O que podemos aprender sobre a condição aquosa do tempo? 
Nesta edição, compartilhamos algumas ideias que mobilizaram as 
conversas com os artistas Abiniel João Nascimento e Charlene Bicalho. 
Abiniel atravessa tempos em busca dos segredos da língua d'água. 
Charlene conversa com as fontes d'água para reconfigurar sistemas rígidos 
e estruturas de dominação. Ambos, sedentos, se banham nas águas 
encantadas. 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 #tempo.
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NASCIMENTO
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https://ia.art.br/ia-programa-de-residencia-artistica-2022-2o-semestre-residente-abiniel-joao-nascimento/
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Artista visual, bacharel em museologia (UFPE), educador-pesquisador e 
fundador da Ka'a Îuru - Escola da Memória. É membro do Coletivo de 
Arte Negra e Indígena (CARNI) e produtor cultural no coletivo de 
produção cultural indígena Alfazema Braba. Seus interesses flutuam 
pelo que habita nas confluências entre corporeidade, territorialidade e 
espiritualidade, de modo perpendicular à manufatura do arquivo, da 
memória e do imaginário.

Carpina, Pernambuco, 1996

ABINIEL JOÃO NASCIMENTO



As imagens ao lado e abaixo fazem parte da pesquisa do artista, intitulada 
Língua D’água. O título faz referência à sua língua originária, o tupi antigo.  O seu 
processo de investigação artística implica em reaprender esta língua, 
entendendo que uma língua é “uma criação de mundo”. Ao retornar ao seu lugar 
de origem, num exercício de voltar para casa, Abiniel se reconecta à sua 
ancestralidade, às memórias familiares, do corpo, do trabalho e da imaginação 
das águas, recuperando os momentos em que a língua d'água é a língua fluente. 
Abiniel nos convida a refletir sobre os esquecimentos a que seu corpo e o de 
seus ancestrais foram submetidos entre diásporas e fluxos migratórios, nas 
transformações da palavra e dos gestos, dos saberes e das conexões espirituais; 
propõe, contudo, novas configurações da memória, ficcionalizando os vazios 
encontrados e desvelando os segredos das línguas antigas.

COMO APRENDER A LÍNGUA D`ÁGUA

>>> 
IMAGENS DE PROCESSO DO FILME

"ALÉM. AQUÉM. AQUI."



“Esse projeto surge a partir do momento em que eu começo a reaprender a 
língua do meu povo, e esse momento de reaprender a língua é um 
movimento que não se deu a partir de mim apenas. Ele foi se construindo 
a partir de uma rede de pessoas, uma rede de povos, que têm uma língua 
comum, que é o tupi antigo. E a partir da relação com a língua, que não é 
algo necessariamente artístico, eu começo a pensar a minha prática 
artística como instrumento de mudança e como instrumento até mesmo 
didático para eu conseguir aprofundar na minha língua e conseguir ao 
mesmo tempo compartilhar essa língua para que chegue em outras 
pessoas nativas e indígenas.”

“‘Língua d'água’ busca acessar espaços-tempos, sobretudo. Abrindo 
possibilidade para a experiência de retomada de uma língua como 
possibilidade de mergulho profundo em si; reencontros com coreografias 
adormecidas. (...) proponho essa pesquisa como expansão de um processo 
criativo que se baseia na busca por uma negação contínua da organização 
do tempo que produz esquecimento.” 

>>> 
IMAGENS DE PROCESSO DO FILME
"ALÉM. AQUÉM. AQUI."



COMO OS LABIRINTOS 
DO TEMPO ATRAVESSAM 
NOSSOS CORPOS?

PARA DESCOBRIR 
TEMPOS NÃO LINEARES:
OUÇA A VOZ DO FUNDO DO MAR
CATALOGUE SONHOS AQUÁTICOS 
BUSQUE A LINHA DO HORIZONTE MAIS 
DISTANTE

>>> 
"DOIS OLHARES", 2022



#TEMPO CAMINHAR CONJUNTO

“Em meus projetos, me dedico a 
investigar profundamente os labirintos de 
tempo que atravessam meu corpo, que 
também é um corpo coletivo.”

“Meu trabalho mergulha nas entranhas de uma memória 
ficcionalizada. Busco nele, desde o enfrentamento aos 
arquivos coloniais até o sibilar das línguas anciãs, uma 
artesania de tempo que me faz sentir que aquilo que não 
vejo-toco-ouço também está presente ao redor. Assim e 
através destituo do meu corpo a unidade, entendendo que 
meus pés caminham conjunto a uma legião de seres 
envultados em plantas, água, fogo e fumaça.”

>>> 
ANOTAÇÕES DO ARTISTA



ÁGUA . ESPAÇO . TEMPO . MEMÓRIA . 
ESQUECIMENTO . FICÇÃO . CORPO . MAR . 
HORIZONTE . LÍNGUA . MIGRAÇÃO . RETORNO . 
OCEANO . ANCESTRALIDADE .

PALAVRAS
GERADORAS 
[PARA COLECIONAR]
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Charlene Bicalho é artista interdisciplinar, curadora de articulações 
criativas e educadora cujo trabalho em vídeo experimental, 
performance, texto, instalação, interven[ação] e fotografia emerge 
da intersecção entre crítica institucional, reflexões sobre o legado 
de comunidades tradicionais, processos em redes e aprendizagem 
não hegemônicos. Sua formação em Administração e as 
experiências na área de gestão cultural, no setor público e privado, 
informam uma prática interdisciplinar que abarca interesses 
artísticos, ativistas, críticos e curatoriais, contendo o desejo coletivo 
por visualidades divergentes. 

João Monlevade, 1982

CHARLENE BICALHO



O que nos mobiliza a seguir adiante? Para a artista, o curso das 
águas, seu fluxo, seus percursos, encontros, infiltrações e desagues 
sempre a mantiveram em movimento e, especialmente, 
oportunizaram grandes encontros, com pessoas e suas histórias. Ao 
se conectar com essas histórias, Charlene identifica corpos 
subalternizados, seus gestos, lutas e apagamentos sistemáticos e 
institucionalizados. Ao perseguir as águas, a artista encontra o ofício: 
desde o pescador na beira do rio à faxineira que lava o chão da 
exposição. Sua investigação se materializa no encontro com esses 
sujeitos e, a partir da qualidade aquosa desses encontros, ela propõe 
interações com as infiltrações, com as brechas e caminhos não 
ordenados, não hierarquizados, que reorganizam pirâmides sociais e 
convidam à imaginação de novos mundos. 

É POSSÍVEL SEGUIR O CURSO DAS ÁGUAS?

>>> 
MORTE E VIDA
DA SÉRIE FLUXO EM DERIVA

>>> 
QUAL CAMINHO SEGUIR?

DA SÉRIE FLUXO EM DERIVA



“Quando eu comecei a residência no IA eu disse às curadoras que gostaria de rever os 
trabalhos dos últimos anos (...) O que aconteceu foi que, quando eu faço um deslocamento 
e vejo uma mudança de paleta de cor, de textura, e temporalidades, não consigo não 
vivenciar o que está diante de mim (...) e precisei mergulhar nesse lugar [Pueblo Garzón, 
no interior do Uruguai]. E aí, nos primeiros dias, comecei a montar um quebra-cabeça das 
coisas que me chamaram atenção e claro, obviamente, a água me chamou. Comecei a me 
deparar com poços, com um outro tipo de poço que são os aljibes coletores de água. 
Quando vi isso me conectou às histórias da minha avó, eu já comecei a me perguntar se 
as pessoas usavam a água para consumo ou se eram os animais, qual sua utilidade. A 
partir disso comecei o processo de busca, ou escuta, por uma materialidade guardiã de 
memórias individuais e ao mesmo tempo coletivas. 

— Tienes ese aljibe desde hace muchos años? (CH)
— Muchos años pero prefiero la agua corriente. (QU)
— La señora puede dar-me la roldana de sua aljibe para hacer un trabajo de arte? CH)
— Mi roldana? No no no. Esa roldana no tiene uso, pero tiena muchas memorias. (QU)

Saí da casa de Quiquita sem a roldana, uma roda de ferro por onde passa a corda ou 
corrente utilizada para puxar o balde com água do aljibe, mas voltei pra casa com o objeto 
guardião de memórias. E a partir dessa investigação inicio o processo de criação da 
escultura “Se fue el balde, que se vaya la cadena”, com o intuito de refletir sobre a 
poluição das águas de Pueblo Gazón e o processo de gentrificação local.”

>>> 
O ENCONTRO COM “SE FUE EL BALDE, QUE SE VAYA LA CADENA”
DA SÉRIE FLUXO EM DERIVA



COMO ENXERGAR 
O QUE/QUEM 
NÃO É VISTO?
ONDE ESTIVER:
COLOQUE-SE EM UMA POSIÇÃO DIFERENTE
MUDE SEU PONTO DE VISTA
CONVERSE COM ALGUÉM DESCONHECIDO 
AJUDE ALGUÉM
BUSQUE AS ÁGUAS

>>> 
ENCONTRO DOS CAMINHOS
DA SÉRIE FLUXO EM DERIVA



#TEMPO VISIBILIDADES
“Meu trabalho de pesquisa emerge da 
intersecção entre crítica institucional, reflexões 
sobre o legado de comunidades tradicionais, 
processos em redes e aprendizagem não 
hegemônicos. A escuta de silêncios junto a 
grupos tidos como subalternizados tem sido 
minha principal fonte de pesquisa e 
matéria-prima de obras em vídeo experimental, 
performance, instalação, interven[ação], 
fotografia e desenho. A pesquisa atual, iniciada 
em 2017, dialoga com a ideia de tempo espiralar, 
cunhado por Leda Maria Martins, no que se refere 
aos gestos de grupos subalternizados que se 
repetem e permanecem ao longo de séculos, 
passando de geração em geração. No momento 
me interessa visualizar esses gestos durante as 
atividades de manutenção da limpeza de 
espaços artísticos e culturais.”>>> 

MAR DENTRO DO RIO
DA SÉRIE FLUXO EM DERIVA



FLUXO . ÁGUAS . MOVIMENTO . RIO . MAR . 
OCEANO . INFILTRAÇÕES . MEMÓRIA . 
INTERVENÇÃO . PEDRAS . POÇOS . BICA . 
INSTITUIÇÕES . TRABALHO .

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/


SÉRIE DIÁLOGOS COM CHARLENE BICALHO E ABINIEL JOÃO NASCIMENTO

A já tradicional "Série Diálogos", que se configura como o 
resultado de exercícios de criação realizados em duplas de 
trabalho durante o programa de residência  do IA – Instituto de 
Arte Contemporânea de Ouro Preto –, encerra o ano de 2022 em 
sua quarta edição, tomando várias formas, como a dos grãos de 
areia de uma ampulheta que mede o TEMPO.
Aqui, você poderá acessar a live com os diálogos entre os dois 
artistas desta edição da Correspondência Pedagógica. 

ÁGUA-MOVIMENTO
Diálogos com Charlene Bicalho e Abiniel João Nascimento
Afundar eucalipto. Boiar marritório. Espiralar densidade. 
Encontrar água. Expandir correnteza. Afiar escuta.

https://www.youtube.com/watch?v=KOtxzFxUP3M


Esta é a última live do Programa Educativo 2022, voltado para 
pessoas educadoras. O conteúdo, com caráter de formação, tem 
como palavra da vez a mesma que foi o ímã da quarta edição do 
Programa de Residência Artística 2022: TEMPO.

A transmissão compõe uma série de materiais e ferramentas que 
lançamos durante o ano e contribuem para a prática educativa das 
artes junto aos alunos.

PROGRAMA EDUCATIVO #TEMPO

https://www.youtube.com/watch?v=j-_x3-lLNGE


#TEMPO MOSTRA: PROCESSOS ABERTOS 

Nestas “Paisagens impermanentes”, mostra lançada na live “Conversas 
entrelaçadas” do dia 11 de novembro, as pessoas artistas residentes do 
quarto e último Programa de Residência Artística 2022 do IA – Instituto de 
Arte Contemporânea de Ouro Preto, arraigado da palavra #TEMPO, fazem 
um convite a percorrer rastros que levam à perda das noções do próprio 
tempo e de espaço para o encontro do que se esquece.

Participaram da construção deste ateliê digital o membro do Coletivo de 
Arte Negra e Indígena (CARNI) e produtor cultural Abiniel João 
Nascimento, Bruno Novaes, que tem obras que compõem o acervo do 
Museu da Diversidade Sexual de São Paulo, Charlene Bicalho, que 
trabalha com interven[ação], a mulher, mãe, artista visual e podcaster 
Nita Monteiro, o polímata e descendente dos indígenas uchinanchus 
Shima e Xikão Xikão, que se interessa pelas autoimagens.

https://ia.art.br/ia-programa-de-residencia-artistica-2022-2o-semestre-artistas-tempo/


"PAISAGENS IMPERMANENTES" CLIQUE PARA ACESSAR

https://padlet.com/ia_ouropreto/processosabertos_tempo
https://padlet.com/ia_ouropreto/processosabertos_tempo
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