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Aparelho
---------Coletivo Aparelho

Projeto artístico equivalente a Tese de Doutorado,
apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Artes, Área
de Concentração Artes Visuais, Linha de Pesquisa Poéticas
Visuais, da Escola de Comunicação e Artes da Universidade
de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do
Título de Doutora em Artes, sob a orientação do
Prof. Dr. Marco Francesco Buti
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O Aparelho é um coletivo composto por artistas e
gestores que atuam predominantemente no campo das
artes visuais. O projeto nasceu em fevereiro de 2015,
quando iniciei um processo de ocupação do galpão da
Oficina Santa Terezinha, onde trabalhei durante os
cinco anos anteriores, pesquisando modos de produção,
veiculação e expansão da gravura em metal.
Rever o conhecimento tradicional dos metalúrgicos
navais da Amazônia e incorporar esse conhecimento à
linguagem gráfica foi uma pesquisa que potencializou
meu processo poético, deslocando a gravura de
espaços convencionais para novos campos de atuação e
circulação.
A primeira ocupação, realizada na Metalúrgica Santa
Terezinha, tinha o intuito de devolver ao lugar,
compartilhar com seus agentes e colaboradores o
resultado de anos de trabalho. Na ocasião, eu acabava
de defender o mestrado Paisagens Gráficas, na ECA-USP,
sobre a pesquisa desenvolvida na oficina.
Com a intenção de dar visibilidade à metalúrgica, seus
operários e procedimentos específicos, ocupei o galpão
da Santa Terezinha com Paisagem Suspensa, gravura
em metal de 12m x 3m, produzida a partir do contato
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com o conhecimento técnico dos operários, maquinário
e ferramentas da oficina. Em função da arquitetura,
dimensão do galpão e suas potencialidades para abrigar
intervenções em diversas linguagens artísticas – e tendo
em vista a forte cena independente de Belém – convidei
artistas para visitar o lugar e propor trabalhos,
projetos e intervenções. Foi um grande acontecimento,
no qual certa de 50 artistas ocuparam a metalúrgica com
vídeo-mapping, instalações, performances, gravuras,
pinturas, site-specifics e intervenções urbanas. Dentre
eles, vale citar Armando Sobral, Éder Oliveira,
Véronique Isabelle, Guy Veloso, Dirceu Maués, Adriano
Barroso, Alberto Bitar, Elisa Arruda.
A iniciativa de democratizar um espaço de experimentação
como a metalúrgica Santa Terezinha, convidando
artistas para experienciar o lugar, deu origem a um
projeto mais amplo, no qual todo o contexto portuário
foi visibilizado: o Aparelho. A primeira ocupação do
Aparelho integrou a programação do Circular Campina Cidade Velha, projeto que articula ateliês, galerias e
espaços independentes em rede, a partir da consonância
de suas agendas: em um domingo a cada bimestre, os
espaços abrem as portas com exposições, feiras,
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apresentação de teatro, entre outros. A programação de
cada espaço está relacionada com a sua característica
própria, a articulação entre eles é disparada
pelo acordo de abrir as portas em data e horário
previamente estabelecidos. Ocasiões nas quais a cidade
de Belém, pouco movimentada aos domingos em função
da violência urbana, ganha inúmeros transeuntes que
circulam pelas ruas do centro da cidade, visitando os
espaços.
O Aparelho nasce com a efervescência da rua, das
pessoas, do desejo de ocupar a cidade, compartilhar
processos e modos de atuação. Foram realizadas
três ocupações na Oficina Santa Terezinha. Com o
amadurecimento do projeto, optamos por migrar seu foco
de atuação para o Mercado do Porto do Sal, em função
do interesse em atuar na cidade de forma mais direta.
Ao ocupar um espaço público, visamos maior integração
com a comunidade, seus moradores, trabalhadores,
artistas e artesãos. Nossa intenção é atuar na cidade
e dar novos usos a esses locais, quebrando barreiras
entre a arte e a vida.
https://www.aparelho.org
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Fachada da Oficina Santa Terezinha, com a intervenção do artista
Luís Júnior, pintor de letras das embarcações do Porto Vasconcelos.
O trabalho foi uma homenagem ao dono da oficina, “Seu Chico”.
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Paisagem Suspensa, gravura em metal
12m x 3m.
Fotografia da montagem no galpão da
Santa Terezinha.
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Video-mapping durante a ocupação
da Oficina Sta. Terezinha.
Trabalhos de Elisa Arruda
e Luís Júnior
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Ocupação na Oficina Sta. Terezinha
Véronique Isabelle
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Ocupação na Oficina
Sta. Terezinha
Romário
Stalone Souza
Armando Sobral

Eder Oliveira
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Ocupação no Mercado do Sal
Inbust Teatro com Bonecos e Trupe da Procura

20

21

Ocupação no Mercado do Sal
Lambes de Elisa Arruda

Ocupação no Mercado do Sal
cortejo de palhaços da Trupe da Procura
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Ocupação no Beco da
Malvina
Grafite de
Débora Oliveira
Pixos anônimos
Lambes do projeto
Artista de Plástico
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O coletivo existe há quatro anos, nesse tempo já
passamos por inúmeras formações e muitos aparelhados,
que ora caminham na mesma linha, ora em linhas
paralelas. Um grupo de muitas falas, mãos, corpos e
mentes sonhadoras. Nesse tempo fizemos parcerias com
outros projetos da cidade. A Associação Fotoativa, com
as derivas pela fotografia. A Universidade Federal do
Pará, que através do estágio do curso de Artes Visuais
trouxe amigos e muitas trocas. O Projeto Ter Ser, que
implantou uma escolinha popular no Porto. Fizemos
muitas celebrações de natal e dia das crianças, assim
como aprendemos a ser cidadãos e promover mudanças
desde muito cedo.
Débora Oliveira
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O Porto do Sal:
Cartografia do território
Desenhos de Elisa Arruda
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Personagens do Porto

Dona Graça

44

45

Dinho e seu famoso churrasco
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Arlete e Gleidson
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Seu Zé, o barbeiro
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Mestre João, o bôto do Porto
Vasconcelos.

Luis Júnior, pintor e
abridor de letras dos barcos
do Porto do Sal
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Biblioteca do Porto
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Criada em dezembro de 2016, a Biblioteca do Porto
é um projeto do Coletivo Aparelho que, desde 2015,
desenvolve ações socioculturais no octagenário
Mercado do Sal e arredores. Contando com 512 livros
catalogados e outros tantos em fase de catalogação,
a biblioteca comunitária está situada no Box 5 do
referido mercado municipal. Surge a partir de uma
demanda de moradores do Porto do Sal, que ansiava por
ações de incentivo à leitura e escrita, em especial
das crianças e jovens do entorno, muitas em situação
de vulnerabilidade social.
Ponto de partida e partilha, a Biblioteca do Porto
desenvolve, de maneira voluntária, para além do
empréstimo de livros – todos doados pela sociedade
civil por meio de campanhas em redes sociais –
atividades multidisciplinares que partem da literatura
em direção a outras linguagens artísticas.
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Seu funcionamento acontece por meio da colaboração
de voluntários da comunidade e integrantes do
coletivo,visando formar leitores e desenvolvendo
diariamente ações de afeto, arte, educação e cidadania.
Abre regularmente de terça à sábado e excepcionalmente
aos domingos, quando ocorrem as ocupações culturais
dentro da programação bimestral do projeto Circular.
Ou, ainda, em ações públicas realizadas a partir de
iniciativas do coletivo e da comunidade.
A Biblioteca do Porto é um ponto de acesso a livros
de grande qualidade literária e catálogos de arte,
além de vasto acervo de dvds e jogos educativos.
Promove mediação de leitura e oficinas artísticas como:
fotografia, desenho, colagem, pintura, entre outras.
Funciona também como zona de wi-fi livre, contribuindo
para a democratização do acesso à internet. Atualmente
sua abrangência impacta diretamente a vida dos moradores
do Beco do Carmo, Beco da Malvina e trabalhadores do
Mercado do Porto do Sal.
Lívia Condurú

312 crianças atendidas desde sua inauguração.
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Oficina no restaurante do Seu Bené, no beco do Carmo.
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50 atendimentos mensais (média) - crianças, jovens e adultos da comunidade.
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Música no Aparelho
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Coral do Porto em apresentação
no Mercado do Sal. Projeto de
Musicalização conduzido pela
musicista Dulci Cunha.
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O Coral do Porto, regido pela musicista Dulci Cunha, nasceu
durante a oficina de flauta doce que ocorreu no ano de 2016.
Foi um processo que contou com a participação de 20 crianças
e adolescentes, os quais vivenciaram a musicalização e fizeram
apresentações no Mercado do Sal, SESC, livraria Fox Vídeo e
recital da escola de música La Domicílio.
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Roda de choro com Carla Cabral, Alexandre Pinheiro, Gabriel Ventura, Dulci Cunha e Juçara Dantas.
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Vivência Percussiva no Mercado do Sal, durante uma das ocupações.
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Rafaela Bittencourt e Lucas Guimarães
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Roda de Carimbó durante a
ocupação no Mercado do Sal.
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Cadernos Poéticos
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O Aparelho atua de forma rizomática, colaborativa e
coletiva. Vivenciamos constantes mudanças, buscando
discutir e praticar diversos modos de diálogo.
Atualmente, o coletivo se configura a partir dos núcleos
de Formação e Poéticas – dois nortes que se enviesam e
se nutrem mutuamente. Nosso ponto de partida é a relação
com as pessoas e com espaço.
Somos um grupo heterogêneo e singular, que se integra em
ações e poéticas com/do lugar.
A partir desse ponto vamos mergulhar em relatos, textos
e divagações do que cada um tem em si. Um pouco de
muitos, um tanto de nós. Esses nós que nos conectam e
nos transformam um pouco a cada dia.

Débora Oliveira

Resultado da oficina Geopoéticas do Lugar, ministrada por Rita Alves.
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Ana Luz
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“Tia, você já foi hipnotizada pelo rio?

“Meu pai já...”
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Os retratos revelam a gravidade do olhar.
“Posso te fotografar?”
O corpo muda, o rosto adquire uma seriedade e
dignidade especial.
Ao se notar visto pelo grande olho mecânico,
aprofunda o seu olhar, parece querer penetrar a lente.
Nos encontramos.
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Esse encontro me preenche
Sou afetada

E a memória vai
colecionando afetos

Me vejo no teu olhar
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Durante os meses em que frequentei
o Porto do Sal e a Biblioteca
do Porto, junto com o Coletivo
Aparelho, tive o prazer de estar
junto às crianças. Brincamos,
rimos e fotografamos juntos à
beira do Rio Guamá, entre tábuas
soltas e barcos. Fui guiada pelos
labirintos das construções palafitas
e das estórias extraordinárias de
cobras e causos da vida à beira do
rio. Uma infância insubordinada,
de pés no chão, de criatividade
e imaginação, conectada pelos
celulares ao universo da cultura
global de massa e tensionada com as
dificuldades cotidianas. Crianças
negras, brancas e indígenas,
crianças amazônicas. Donas de seu
território cultural e curiosas com
o “além rio”, são protagonistas de
novas possibilidades de narrativas,
insubordinadas a hegemonia
cultural. Potência que não se cala.
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Cynara Pantoja
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O encontro com o aparelho que eu ansiosamente esperei supriu
minhas expectativas, o entendimento do que é vivência coletiva,
não mais com a visão egocêntrica de artista dador, dessemelhante,
nem como agente comunitário de caridade, mas sim como parte
sensível, parte desse lugar, criando vínculos, trocando
experiências, provocando interlocuções de saberes.
Ter uma biblioteca popular na comunidade é fascinante, não só
estimula a leitura, mas a busca/intimidade com o texto/palavra/
livro/informação/arte muito livre e dinâmica. O acesso ao
acervo de doações de ótima qualidade literária provoca também a
frequência de empréstimos, isso sem dúvida possibilita a todos nós
vôos ainda mais possíveis.
O Aparelho é de um alcance muito evidente, no Mercado, nas
relações amigáveis com as pessoas dos boxes de vendas, e também
com as pessoas que doam, que moram e que circulam.
Se antes eu tinha uma percepção restrita e até mesmo isolada de
como fazer arte, eu pude conduzir minhas inquietações para o que
realmente importa como artista, em meio a muitas vulnerabilidades
sociais presentes, me tornando uma das peças dessa engrenagem, eu
remo junto às margens desse rio potente das relações afetivas,
nado no que nos possibilita criar as novas faces da realidade
e assim construo coletivizando, as histórias contadas, as
aproximações, sentidos em mim e nos outros, a troca de ambos.
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Biblioteca Móvel
Carro metamorfoseado, que expande em cortejo o
caminho dos livros ao encontro das pessoas ainda não
“capturadas” pela leitura.
Ler, escrever, alfabetizar-se requer percepção das
relações entre texto e contexto onde se atravessam
linguagem, poética e realidade.
Nesse aspecto a biblioteca móvel é um salto para
se trabalhar a temática da leitura, trata-se de um
“vôo” dotado de sensibilidade até a casa das pessoas,
cantando e convidando-os à leitura, não uma leitura
de manipulação mecanizada, mas uma leitura dinâmica,
performática e de comunicação humana e poética, a
leitura coletiva, não mais individual e silenciosa.
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Processo de reciclagem do carrinho
O carrinho, junto a vários livros e mapas
incríveis, foi doado pelo pai da Elaine Arruda
para a Biblioteca do Porto.
Durante o estágio, sentimos que mesmo com
a linda repercussão da biblioteca entre os
comerciantes e especialmente as crianças,
precisávamos alcançar mais leitores que, por
timidez, não se aproximavam. Daí surgiu a
idéia da biblioteca “voar” até as pessoas.
A reciclagem entrou como peça chave pra
biblioteca móvel. Conseguimos reutilizar
o carrinho, que havia chegado a nós cheio
de livros e carinho. Havia livrinhos,
penduricalhos coloridos, onde as crianças
podiam escrever seus sentimentos.
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No embarque e desembarque nesse porto fui lendo a margem de gente,
palafitas, pontes, lixos e bichos. Lugar “desconhecido” mas conhecido
pela violência e bocas de fumo. Lugar que as pessoas não se reconhecem
como parte desse lugar, que agrega pessoas que não moram nesse lugar,
mas vivem esse lugar. Então pude ler as trajetórias de bordo de uma
comandante chamada memória. Fui guiada em seus mais diversos rumos
aos tempos de mocidade da Dona Enedina, que se parece tão linda como
a minha bisavó. Trabalha junto à irmã, Dona Graça, cabeleleira. Ambas
vindas de Igarapé-miri. As resistentes memórias de Manoel Braga, de
Portel, no Marajó, andarilho do mercado, que tem a fala desordenada e
com a rapidez de suas memórias andarilhas e repentinas. As memórias
doloridas ao microfone da “Puc”, moradora em situação de rua, na
Malvina. As tímidas lembranças do seu Zé, da barbearia. As convictas
certezas do seu JN, do açougue. Também nadei nas tagarelices da Dona
Graça, que trabalha de domingo a domingo (mas não na semana santa).
Fui guiada às dedicadas metas do Dinho, que mesmo “passando da idade” é
empenhado na sua faculdade de Gestão Ambiental. Nos pulos e gargalhadas
estonteantes da Dona Sônia falando de suas filhas, onde tomei muitas
sopas. Na calmaria das conversas da Maria, onde tomei várias vezes
cafezinhos, sucos e bolos. Nas poucas intimidades que troquei com Dona
Marina, que mora em Marituba e adora crianças, ela me contava algumas
notícias de assuntos aleatórios do Mercado. As tardes no Vadinho e
Alex, ambos no trabalho árduo mas gentis e prestativos mesmo assim. O
Sr Pedro, professor de biologia, a quem sempre ajudei nas tecnologias
modernas. O Sr Paulo Taxista, sempre sorridente. A simpatia da Arlete,
sempre prestativa, que faz o melhor lanche de arroz com galinha do
mundo. As comilanças da casa do João, mestre marceneiro e “boto”.
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Cada vez mais eu “buiava” naquelas memórias que também eram minhas,
aquele rio era tão meu, porque a margem me guiava às minhas próprias
memórias. Cmte Dilson, meu avô conhecido como “Saprima”, navegante,
regatão, pescador, comerciante, ribeiro nascido em Igarapé-miri na Vila
Maiuatá, que assim como muitos, veio do interior pra tentar a vida na
cidade através do rio, e do rio deu-se sua vida e sua morte. Não o
conheci, pois aos 38 anos de idade ele foi encontado morto no camarote
do barco, devido a um ataque no coração. Mas a margem fazia ele vivo
bem ali, nas histórias e memórias contadas, porque o rio nos ligava a
tudo e a todos do Porto do Sal, a margem nos ligava e nos unia.
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Dairi Paixão
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“A criança é feita de cem.
A criança tem cem mãos
Cem pensamentos
Cem modos de pensar
De jogar e de falar.[...]
Cem mundos
Para descobrir
Cem mundos
Para inventar
Cem mundos
Para sonhar
A criança tem
Cem linguagens.”
-Loris Malaguzzi.
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O primeiro passo, a roda, mãos, tirar a preguiça,acorda
o corpo. Se olhar.
O que é uma forma?
Qual a forma das nuvens?
Qual a forma mais estranha que você já viu?
Depois os grupos saem à caça dos objetos, plantas,
formas que pareçam interessantes.
(não havia um trabalho “demonstrativo” para se
“inspirar”)
Eles estavam livres a imaginar e buscar.
Realizada em 23 de setembro de 2018, a oficina foi
incrível. Saí do mercado às 14hs de um domingo
ensolarado e nublado, vibrando e transbordando amor
pela arte e educação. Entendi, compreendi muita
coisa que existia somente em ideias. A autonomia da
criança foi o mais forte, o cuidado com o trabalho.
Passar a ideia de que estamos em constante processo
de aprendizado de forma conjunta. O interesse pelo
processo por parte deles foi o que mais me fascinou.
Os olhos brilhando, sorrisos.
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Trouxeram os objetos mais variados, Samuel sacou que
estava trabalhando com a forma da sombra das folhas.
Percepção do tempo; sol; nuvem; intensidade da luz.
Revelação experimental
Revelar – tornar visível linhas invisíveis
Revelar – rever o que há ao nosso redor

105

Martha e Karen deixaram seu quadro em exposição à
luz por 6 minutos, entretanto nesse tempo passaram
nuvens e a intensidade da luz diminuiu bastante. Logo,
deixaram por mais 6 minutos. (percepção autônoma!)
Ajuda para colocar as imagens no varal (duplas)
cuidado compartilhado.
Crianças pequenas em acordo com as crianças maiores,
compartilhando o suporte dos quadros, o tempo e a
experiência.
No planejamento da oficina havia quatro comandos para
trabalhar: a coleta, o desenho das formas, a abstração
da forma no desenho e o acervo imagético produzido por
eles em outras oficinas e vivências. Entretanto é/foi
fundamental perceber e entender o movimento orgânico
que o Porto tem e como as atividades desenvolvidas
nesse lugar entram no movimento que as crianças,
jovens e adultos que participam trazem. Sensibilidade
não é ensinada, mas percebida no respeito ao movimento
e tempo do outro. Estar nesse lugar é mediar a troca
de saberes, fornecer ferramentas de expressão e tornar
sagrado o lugar da criação, da criatividade e da
valorização dos saberes.
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Falar sobre forma não é ensinar que existe uma forma
ou fórmula, mas fazer perceber o quanto temos formas
pré-estabelecidas na mente e que percebê-las é o
primeiro passo para quebrar e desconstruir as mesmas.A
partir dessa percepção das formas geométricas mais
simples que são ensinadas na escola, abrir um lugar
onde podemos pensar que existem outras formas que não
são faladas, e que podem ser abstratas como o fogo, o
ar, a água, os sentimentos.
Dar forma é criar novas possibilidades e fazer
entender que existem outras possibilidades e que podem
ser criadas novas realidades e oportunidades, tanto no
desenho quanto na vida.
Gratidão pela oportunidade, por todas as trocas,
afetos e aprendizados. Em tempos de ódio é importante
andarmos fortalecidos e amados.
Dairi Paixão
08 de outubro de 2018
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Débora Oliveira
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INCISÃO

O trampo da El envolvia uma infra e logística
sobrehumana (tem exagero nisso), a gente passava por
várias fases para imprimir as gravuras em metal dela,
tinham 3 m de altura e eram inúmeras chapas de zinco,
não vou me ater a esses detalhamentos, mas espero q
compreendam a complexidade desse TRABALHO. E foi assim
q chegamos ao Porto do Sal, nessas errâncias, atrás
de objetos, pessoas, comidas, bebida,etc. Conhecemos
o Dinho.!! A El já tinha uma imersão no Porto de anos
junto à Vero. ASSIM, chegay ao Porto do Sal, depois
no Mercado, e depois nas Malvinas, foram diversas
fases e compreensões q pra mim sempre foram mediadas
pelo AFETO E OFICIO, faço questão de frisar isso. Não
caímos da cama um dia e pensamos: - vamos ocupar o
Porto do Sal, afinal é um lugar MARGINALIZADO e tem
pessoas “carentes”, ou vamos fazer um projeto e ganhar
uma grana pra executar as ações artísticas em um lugar
avulso! NÃO_ NÃO –NÃO e NÃO.
Falo de nós, como meu centro de referência e mais
inúmeras pessoas compuseram esses atravessamentos em
ordens não cronológicas e aleatórias de inserções e
ações, mas foco aki nos meus AFECTUS principais, e
memórias afetivas, TODA HISTÓRIA TEM SUAS VERSÕES DE
ACORDO COM ÂNGULOS DE VISÃO E SENTIMENTOS.
Zines: Ensaios de Vidas Póstumas.
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CASA DO JHON

apelidado carinhosamente de hostel do joão por nós desde
a construção do mastarel, momento em que nos aproximamos
da vida doméstica do seu joão. Antes disso não tínhamos
esse acesso à casa dele por questões de tempo e infras
pessoais, mas nesse momento se estabelece um uso
funcional da casa, para tomar um banho, comer e etc...

Nesse tempo de convivência pude
ouvir os causos da vida de pescador
dele, dividir suas habilidades e
aprender um pouco sobre NÓS, sobre
zarcão nos barcos__substâncias
marítimas, nomes de peixes e
modos de fazer..... algumas tantas
histórias verídicas (rs), sobre
arraias e poraquês.... tinha breja,
caixas de som e luzes pulsantes....
muito e quase nada....O SOM>>>>> a
chuva>>>...o som da maré batendo
nos pés alagados da casa no rio
____FRESTAS_____ amizades e comida
(bastante por sinal).
Foram muitos meses e anos se
passaram onde muitos amigos passaram
por esse pedacinho de chão de
madeira com água no pé...na cheia e
vazante da maré>>>O TEMPO>>>

Depois dessa convivência passamos a combinar almoços
regados a caldeiradas feitas pelo mestre com a nossa
ajuda(rs), muitas manas do coletivo e nossos amigos.
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Porto do sal
Comunidade da “Malvinas”, o lugar que conheci e
percorri diversas vezes nos últimos quatro anos da
minha vida. Percebi mudanças, vi pessoas chegarem
e saírem, mundos se organizando e desorganizando,
configurações que se mutam_ passam como a maré
_ >>>>>> fluxo _ intensidade _ densidade. O
percurso que a água cria, abre espaço, toma
conta_ a paisagem à margem do rio, sempre se
reconfigura, assim como as pessoas que ali habitam/
desabitam e estão sempre em trânsito desenfreado
e desconexo, trabalham, vivem e transitam em um
fluxo desordenado/ordenado pela ordem mais sincera e
verdadeira o <<caos>>. Perpassando por desencontros
e barreiras físicas e emocionais/como a água atravessando a margem e invadindo-a. O povo que ali
se movimenta-segue o próprio fluxo da vida que ali
se instaura. A amizade, o sorriso a brincadeira a
cousa-séria_ (levada na brincadeira), eles riem
de si próprios; aprendem e contam seus próprios
causos. Numa realidade paralela a um processo
massivo do fazer-, um trabalho (fardo) – onde se
encontram maneiras de se sentir_ LEVE-FLUIDO, sem
perder a densidade e profundidade de relações.
Conheci amigos e fonte de afectos, MALVINAS: __em
homenagem à guerra da Malvina (que ocorreu no mesmo
período da invasão do porto? É o q alguns dizem!),
esse lugar inebriado de sensações que de mim foi
tão familiar.
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Mapas do Desespero.
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Percurso falido
Precário é o meu amor, a minha
arte, minha vida como mãe, como
amante!!___sou amadora, num consigo
me especializar, sou precária,
ama’dor, vivo de gambiarras; fios e
tábuas soltas. E assim eu ensino,
caminho, educo e amo...... no
precário!!! no amadorismo, nos
ismos da life dizante. A falha me
orgulha e me dá forças para não
ser melhor do q eu posso, pra não
qrer ser melhor. “Sou melhor no q
faço de pior, e me sinto abençoada
por isso” _____a benção segue os
cristãos e eles a seguem como podem.
O amor é cristão? E eu?
<<<<<
sou tão cheia q me sinto vazia>>>>>
Amor me socorre! Amor me socorre!
Amor me socorre! Amor me socorre?
Socorre?.... Eu sou uma alma em
chamas__-eu clamo por chances e
desvios do óbvio.

Aninga

D. Graça Lowtech
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DEVIRES SOBRE O RIO
Ali, naquele
sonho, entramos, em
cantos e encontros/
desencontros.....
APRENDEMOS/DESAPRENDEMOS.
REXISTÊNCIAS/EXISTÊNCIAS
nessa margem da baía
do guajará, na margem
.....a deriva na 3
margem, nem lá nem cá....
no meio q nada tem de
vazio________é cheio___
a deriva!!!
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A REDE
Sabe a de pesca? A de fio azul escuro!
várias cordas entrelaçadas habilidosamente
por homens em um galpão de frente pro rio
<<_porto vasconcelos_>> uma teia tecida
por muitas mãos, assim como o aparelho.
Um movimento gravado em cada corpo que
compõe esse espaço, e tantos outros onde se
atracam para refazer os NÓS. Refazer em nós
os caminhos, avaliar os danos e recomeçar
juntes__a rede a teia é o corpo coletivo
do porto o Aparelho que impulsiona ações,
trocas, devaneios, derivas
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Josianne Dias

”Porque se a gente fala a partir de ser
criança, a gente faz comunhão: de um orvalho
e sua aranha, de uma tarde e suas garças, de
um pássaro e sua árvore. Então eu trago das
minhas raízes crianceiras a visão comungante e
oblíqua das coisas. Eu sei dizer sem pudor que
o escuro me ilumina. É um paradoxo que ajuda a
poesia e que eu falo sem pudor. Eu tenho que
essa visão oblíqua vem de eu ter sido criança
em algum lugar perdido onde havia transfusão
da natureza e comunhão com ela. Era o menino e
os bichinhos. Era o menino e o sol. O menino e
o rio. Era o menino e as árvores”.

Manoel de Barros
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Sobre um ponto de partida e de partilha. Sobre
aprender juntos. Sobre a ética do Cuidado. Após várias
ocupações artísticas na Metalúrgica Santa Terezinha
decidimos nos aproximar mais da comunidade do Porto
do Sal. Dinho nos convidou e aceitamos o desafio de
estar mais perto, sentir, aprender e construir uma
experiência compartilhada com os moradores do porto
e trabalhadores do Mercado. Percebemos que ali seria
um lugar de troca dada as potencialidades visíveis
do lugar, sua intensidade e movimento constante. As
ocupações passaram a acontecer no Mercado do Sal
durante as edições do Projeto Circular Campina-Cidade
Velha a cada dois meses. Intensificamos nossa rede de
contato e interação com artistas das mais variadas
linguagens e assim, a cada ocupação, refinávamos nossa
rede de afetos com esse território tão potente e
invisibilizado.
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Nossa rede de afetos era formada de artistas de
teatro, dança, música, artes visuais, fotografia,
tantos amigos que compartilhavam conosco o desejo
de fazer da vida uma obra de arte. Nesse cenário
era comum encontrar as crianças com seus olhinhos
curiosos e atentos a tudo que acontecia. A partir
delas o lugar ia ganhando novas cores e então
percebemos que elas seriam nossas parcerias nesse
mergulho estético-político-poético. Começamos por
experiências pontuais de vivências de desenho livre
e pintura, abertura de letras de barco com Luis Jr.,
derivas, jogos e brincadeiras tradicionais. Depois
veio a Dulce e o processo de musicalização através
das aulas de flauta doce. Esse processo durou um ano e
ao final criamos o Coral do Porto, com a participação
de 20 crianças. A primeira apresentação aconteceu
durante a inauguração da Biblioteca do Porto, espaço
de partilha de livros e de afetos localizada no box
5 do Mercado do Sal, criada a partir de doações de
livros, catálogos de arte e livros de artistas amigos
e moradores da comunidade.
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Estava cada vez mais evidente pra nós a potência criadora
das crianças e adolescentes envolvidos no projeto: a
musicalidade, a sensibilidade para perceber as cores
e formas presentes no território/paisagem habitada.
Tínhamos a pretensão de promover uma nova ética, aquela
do respeito à individualidade e à singularidade da
existência de cada criança e sua potência expressiva
e transformadora, mesmo em meio a tantas dificuldades.
Assim, investimos em oficinas de desenho, colagem,
pintura, zines, áudio-visual, fotografia.
Em parceria com a Associação Fotoativa realizamos
duas edições do Pinhole Day, um mergulho na fotografia
artesanal, onde adaptamos o espaço da biblioteca
comunitária e a transformamos em laboratório fotográfico
para revelação de imagens produzidas nas jornadas
Pinhole Day. Construímos também parceria com o Prêmio
Diário de Fotografia, através de visitas com as crianças
às exposições no Museu do Estado do Pará – MEP, Museu
da Ufpa – Mufpa e Museu Casa das 11 Janelas, além
de oficinas de câmera obscura e fotografia digital.
Experiências que dão oportunidade de formação para os
artistas e educadores do Aparelho, que tornam-se agentes
multiplicadores das ações na comunidade do Porto do Sal.
Inaugura-se assim as saídas/deslocamentos das crianças
para os espaços museais.

PinholeDay 2017 no Porto do Sal, parceria entre o Aparelho e a Associação Fotoativa.
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Visita ao Prêmio Diário de Fotografia na Casa das 11 Janelas e no MEP.
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Desde então lá se vão 4 anos de intensas trocas
de saberes, de prosas, de afetos num lugar
onde aprendemos todos. São muitas questões
problematizadoras, dentre elas como podemos chegar à
arte, quando o sistema econômico e político organizado
insistentemente conspira contra ela? Pensar a arte
como experiência estética, como vida da percepção, das
sensações, das sensibilidades, do estar e conviver
com o Outro na sua diferença, numa perspectiva de
Alteridade e de Cidadania Cultural, onde o fazer
artístico configura-se como processo de aprendizado
com foco na liberdade e na autonomia. Pensar a arte
como potência do viver, onde cada criança pode criar
suas próprias condições de potência a cada encontro a
partir de conexões afetivas, quando diz SIM ao devir
criança no pensamento.
E assim seguimos todos a premissa do poeta: “eu fui
aparelhado para gostar de passarinhos”.

Escrito inspirado em momentos que Maria viveu com as crianças (cartão de natal 2018)
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Luciano Cantanhede
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mais que um cais ou âncora
talvez até maior que as ondas que me inundam
é a necessidade do encontro, da proximidade

ando por muitos lugares a procura daquilo que perdemos
entre as rotinas

não sei como tu te sentes
mas sinto que podemos, juntos
sentir coisas diferentes.
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Luís Júnior
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Pintura mural de Luís Junior em São Paulo, trabalho que integrou
a exposição ‘Alastramento’ no Atelier 397.
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Oficina de tipografia naval do abridor de letras Luís Júnior no Porto Vasconcelos.
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Maria Paula Rodrigues
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As palavras foram passear e se aliaram a uma
nova forma de leitura: aquela leitura da vida e dos
encontros, a leitura que as conversas ensinam a
ler... assim, todos e todas podem estar e dividir um
momento de contar histórias, deliciar um piquenique
de livros ou só ‘fungá’ a maré e sentir o cheirinho
de rio chamar para um mergulho.
O rio é a ponta. Quem vem de dentro da cidade,
o rio é o fim. A beira dos ventos, das enchentes e
vazantes. No Porto do Sal, o rio é passagem, chegada
e partida: costura-rede e remenda-barco… tem trabalho
todo dia. Para quem mora nas palafitas o rio é chão,
é alimento. Viver a beira dessas águas, mesmo que
douradas, as vezes é ausência do que se necessita…
é periferia. Mas, segundo o Tassinho, que é menino
navegante e sabe das coisas, esse rio doce de porto e
sal é a melhor coisa do mundo.

Histórias-fragmentos dos dias
que (con)vivi no Porto do Sal
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Dona Graça com o Box aberto e cheia de cuidado, observa tudo. Outras
pessoas dos Becos do Carmo e da Malvina se encostam no banquinho na porta
do Mercado e por ali várias conversas e afetos, dos que são afetados e dos
que a fé doa. A lona azul no chão. A mesinha, os materiais, a caixa de
som. (Um espaço de convivência que produz vivências, espaços de produção
de vida que se desdobra em outras ações e relações que escapam dos nossos
olhos e transformam tudo, exatamente TUDO, que acontece ali em potência).
Dona Arlete, em algum lugar da cidade, vem apressada para cozinhar um
alimento para toda essa gente, cuidar da gente toda. Chega no Bar do Dinho
e segue seu trampo, corta tempero, faz o arroz... “vai dar tudo certo”.
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Toda memória existente pertence a uma
percepção... ela corresponde à uma imagemtoque-som na espera sensível. Um arrepio
profundo, quando se ouviam gritos onde
ninguém gritava. Medo de se confiar a
outras crianças e outras pessoas. Os
olhos estavam vendados. O incomodo era
nítido e imediato. O mercado mergulhado
naquele mar de cuidado. Do portão pra lá
os cãs ainda latiam. A Puck trincada,
frenética. O movimento na rua-beco segue
seu fluxo, enquanto a gente respira
fundo... mãos dadas... água caindo...
pingos... A jhenyfer não sente mais medo,
confia. A Jhully, sentada em um banco,
observa atenta... sem se mexer (eu quis
muito saber o que ela estava pensando
naquele momento)... A respiração do Wendel
nos induz a um estado mais concentrado
e entregue... As risadas se diluem..
Silêncio.
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Paloma Costa
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Residir é Habitar
[...] prefiro viver
numa casa onde eu
bato o olho e percebo
logo: Aqui tem vida…”.
Casa Arrumada, Carlos
Drummond de Andrade.

Sempre quando me perguntam como me sinto por
participar do Coletivo Aparelho respondo simplesmente
que me sinto bem, que me sinto em casa. E
verdadeiramente é isto. Minha vivência nele – que
iniciou em 2016 como bolsista em Comunicação – cumpria
um prazo de término que não ocorreu por motivos de
“por que sair de um projeto que tem pessoas e trabalha
com pessoas que acreditam que arte e educação são
direitos de todos?”. Esse princípio definiu a minha
escolha de estar presente, de me doar aos sonhos e
projeções que nascem em nossos encontros, em meio
às nossas bagunças, em meio aos tantos conflitos que
enfrentamos. De fato, me sinto agradecida por ter
tomado o coletivo como uma extensão familiar, por
poder habitar e conviver num espaço que se propõe
a desenvolver um trabalho considerando que o que
importa são as pessoas, por estar em uma casa aos
modos de Drummond: uma casa que tem vida.
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Ao longo destes últimos anos pudemos vivenciar a
expansão do coletivo e, consequentemente, o nosso
acervo – memória registrada das ações que realizamos –
também cresceu. A experiência individual dos artistas,
as participações do coletivo em outros espaços
culturais, a presença ativa das crianças em atividades
oferecidas foram demandas que, sem nos darmos conta,
resultaram em um conjunto documental significativo e
plural em suas técnicas, como a fotografia, a pintura, a
colagem, os móbiles, a instalação artística, os mapas.
De todo modo, o Box 05 – ponto de nossos encontros –
é pequeno e ainda assim recebe nossas memórias. Ele,
que já abriga tanto de nós, que já faz parte de nossas
histórias e boas lembranças, é a concretização de um
fazer artístico que ao longo de quatro anos reúne e
potencializa uma força documental que só faz sentido
se compartilhada, se for entendida como acervo aberto
e sensível ao que está em seu entorno. Por fim, o que
ressaltamos de fato é o que “costura” esse acervo
o qual, nada mais é, que uma espécie de bem-viver
construído a partir de nossas relações fortalecidas
diariamente no Mercado do Porto do Sal.
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Pâmela Carneiro
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Mercado do Porto do Sal. Liberdade Poética. Malvina.
Porto Palmeiraço. Metalúrgica Santa Terezinha. Beco do
Carmo. Porto Brilhante. Porto Vasconcelos. Jamaica.
Praça do Carmo. Fórum Landi. Igreja do Carmo. Colégio
do Carmo. Boteco do Carmo. Dom Bosco.
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Oficina de Cianotipia 2018

Resultado da jornada Pinhole Day 2017/2018
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Ocupação Ponto de Partida, Ponto de Partilha
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Porto Vasconcelos: localizado
no beco do Carmo é um lugar de
muitos afetos, memórias, olhares,
rios, barcos, natureza. AMAZÔNIA.
Estatuário guajarino. Almoços.
Oficinas. Margens. Aniversário da
Paloma. Pôr do sol. Choro. Mastarel.
Oficina do Luiz Júnior. Seu Bené.
Recursos Hídricos. Animais. Infância.
Lixo. Palafita. Família. Aparelho.
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Pitiú
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Grupo composto por vel, vivi e debb, que também compôs
o Aparelho em 2015. A partir de vivências com o
Aparelho no Porto do Sal, propusemos uma das primeiras
experiências de oficina continuada, que culminou em uma
mostra de artes visuais das crianças que participaram
do processo. Nesse período não tínhamos a Biblioteca
do Porto, com isso as ações do coletivo demandavam uma
infra bem complexa. Depois dessa primeira experiência
continuada, propusemos uma imersão no Beco da Malvinas.
Já que íamos constantemente por lá, algumas pessoas
pediam pra que pintássemos algo. Com isso planejamos
uma ação maior, que foi a de pintura de um prédio da
oficina do Vadinho (um parceiro na comunidade). Nesses
dias de “pintura”, entendemos e pudemos habitar com
essas pessoas novamente numa relação de trabalho
(assim como era qndo trampávamos com elaine na Santa
Terezinha). As relações mediadas através do ofício da
arte de alguma forma sempre permearam e permeiam as
experiências do Aparelho nessa área. Estar junto nessa
ecologia complexa, tecendo relações e fortalecendo nós,
está extremamente ligado ao gesto criativo.
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Rita Alves
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Poéticas de lugar
Existem muitos mundos em uma cidade, em um bairro, em uma
rua; o espaço físico em que nos localizamos é como um
palco para uma história em que encontramos as coisas, as
pessoas e nós mesmos.
O espaço é extensão ideal, sem limites, que contém todas as
extensões finitas e todos os corpos ou objetos existentes
ou possíveis. O lugar é uma parte delimitada do espaço, o
local onde se está, um ponto de encontro ou referência.
No lugar existe a possibilidade de explicar a construção
do mundo, pois ele é tido como o mundo da vida, marcado
pela experiência, percepção, pensamentos, símbolos, ações
e diálogos com o ser e o seu meio. O lugar não pode ser
compreendido sem ser experimentado, e a transformação do
espaço em lugar acontece na medida em que se atribui a
ele valores e significações, que só irão surgir no momento
em que o corpo coloca-se em contato com o exterior,
localizando-se, comunicando-se com outras pessoas e
conhecendo outras situações.
Cada pessoa tem seu ‘lugar’, seu ponto de referência e
localização no espaço. Habitar um lugar é mais do que
simplesmente morar ou organizar o espaço, significa viver de
um modo pelo qual se está adaptado aos ritmos do ambiente,
da natureza.
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Mapas construídos pelas crianças, na oficina Geopoéticas do Lugar, de Rita Alves.
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Partilhas
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Resultados de trabalhos feitos pelas
crianças do Porto do Sal durante as oficinas
do projeto Biblioteca do Porto: ponto de
partida, ponto de partilha.
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Manhãs e tardes ensolaradas e inebriadas de
curiosidade e expectativas. Agora aki estamos, nesse
fim provisório das brincadeiras e oficinas na margem.
Ainda com os pés molhados do último mergulho, agora
vemos o que contamos e coletamos nessa deriva. Pedaços
de nós, imagens e histórias construídas e contadas
por muitas pequenas mãos e mentes que ainda voam e
imaginam por esse Mercado.
Seja bem quisto nessa andança nas artes visuais,
culminância de nossas idas e vindas nesse Porto do
Sal durante cinco meses de sol e pouca chuva. É só
um recorte de tempo e espaços, que com a ajuda de
todes os agentes envolvidos nesse coletivo, como
trabalhadores e trabalhadoras do Mercado, moradoras e
moradores dos becos, amigos e amigas , simpatizantes
do projeto que doaram um pouco da sua força e vontade
de mudar para fazer acontecer toda essa lindeza.
_ Texto apresentação da exposição:
“Biblioteca do Porto, ponto de Partida ponto de Partilha”
Débora Oliveira

Resultado da oficina Fotografia à Deriva, ministrada por Renata Moreira
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Residências
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A arte como experiência
Rever o conhecimento tradicional dos metalúrgicos
navais da Amazônia e incorporar esse conhecimento à
linguagem gráfica foi uma pesquisa que potencializou o
meu processo poético. Posteriormente, a democratização
de um espaço de experimentação - como a metalúrgica
Santa Terezinha - deu origem a um projeto mais amplo no
qual todo o contexto portuário foi visibilizado.
Como vimos, o Porto do Sal é um reduto de conhecimento
tradicional, potencialmente aberto à diálogos e trocas
com artistas. O contato com os barqueiros, pintores,
tecedores de redes e construtores de pontes é uma
possibilidade extremamente rica para a produção em
inúmeros campos das artes visuais.
Foi com o mesmo desejo de partilha, que deu origem ao
Aparelho, que propomos o projeto Margens para o Programa
Rede Nacional Funarte de Artes Visuais. Em novembro de
2016 recebemos quatro artistas de diferentes regiões
do Brasil pelo período de cinco semanas: Ulysses
Bôscolo (SP); Marie Carangi (PE); Gabriel Bicho (RO)
e Raphíssima (PA). A residência foi acompanhada pelas
curadoras Véronique Isabelle e Ruli Moretti.
Elaine Arruda
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Reconhecendo o território: primeira caminhada pelo Porto do Sal
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Beco da Malvina - oficina do Vadinho

218

Porto Palmeiraço
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Porto Vasconcelos
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Mestre João, atelier a céu aberto e espaço de encontro – ‘debaixo da mangueira’ – no
Porto Vasconcelos. Batizado pelos residentes de “Praça da Manga Cheirosa”.
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Marie Carangi (PE)
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Marie Carangi (PE)
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Ulysses Bôscolo (SP)
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Gabriel Bicho (RO)
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Raphíssima (PA)

236

237

238

239

ocupação 4.12
Margens: encontros e devires sobre o rio
Contemplado pelo Programa Rede Nacional Funarte
de Artes Visuais – 12ª Edição, o projeto Margens:
Encontros e devires sobre o rio, proposto pelo
Coletivo Aparelho, promoveu uma residência artística
com duração de cinco semanas no Porto do Sal através
de uma chamada pública nacional, na qual foram
selecionados os quatro artistas que hoje apresentam
recortes de seus processos de imersão neste contexto.
Gabriel Bicho - Porto Velho (RO); Marie Carangi
- Recife (PE); Raphíssima - Belém (PA); e Ulysses
Bôscolo - São Paulo (SP) foram recebidos e convidados
a atuar junto ao Coletivo e à rede de agentes que se
articulam em torno da iniciativa do projeto. O convite
a artistas que não tenham nenhuma familiaridade ou
contato prévio com o lugar, veio como um incentivo
a propor novos olhares sobre o contexto do Porto do
Sal, olhares que atualizem a nossa própria forma de
vivenciar as experiências desenvolvidas até aqui,
e que a partir do encontro possam se diluir, se
atravessar e se potencializar.

Durante o período de realização, foi possível avaliar,
experimentar e colocar em prática estratégias que
possibilitassem/provocassem encontros entre os
envolvidos, refletindo sobre qual o papel do artista
neste contexto e como se dão as relações de troca de
afetos, de convívio e de experiências entre artistas,
moradores e trabalhadores: como cada um pode estar e
interagir nestes espaços.
Neste sentido, os trabalhos e ações apresentadas hoje
são fruto destes atravessamentos de percepções, dessas
diferentes formas de se agir frente ao desafio de ser
e estar em um lugar desconhecido - ou como se (re)
conhecer nas paisagens do outro, nas margens do simesmo - e através deste encontro as propostas ganham
corpo, ocupam a rua e os espaços com atividades que
fortalecem o sentido de pertencimento ao local, o
sentido de reconhecimento das próprias dinâmicas, e o
sentido de ativação de potencialidades que culminem no
encontro e na partilha de saberes e de vivências.
Ocupar no sentido de celebrar os espaços com ações,
com corpos, com olhares, com afetos e com novos
sentidos.
Ruli Moretti
Curadora do projeto
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Exposição Porto do Sal:
Uma Experiência Estética e Política
Centro Cultural São Paulo
CCSP
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Liberdade Poética.
Cartografia afetiva do
Coletivo Aparelho em
exposição no Centro
Cultural São Paulo.
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Instalação Sonora do Mestre João.

Caderno de Passagem Série_ Ensaio de vidas póstumas
de Débora Oliveira
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Elaine Arruda e Débora Oliveira.

Visão geral da exposição Porto do Sal: Uma Experiência Estética e Política.
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O Aparelho está inserido nessa paisagem social
complexa: a Amazônia contemporânea urbana e
ribeirinha. Nossas ações são atravessadas pelo
intuito de democratização da arte, cuja presença é
negociada pelas relações por ela estabelecidas. Como
artistas, nosso modo de operação é estar em relação,
tecer os nós; pois em rede, a trama é uma cadeia, uma
sequência, um conjunto de nós.
Nossa estratégia é atuar como uma rede pulverizada de
artistas, em diálogo com os moradores, no contexto
portuário de Belém. Trocar conhecimento, documentar
ações, realizar atividades educativas com as
crianças, dar visibilidade à uma realidade peculiar e
potencializar seus agentes.
O nome do projeto advém do contexto da ditadura
militar no Brasil, no qual os ‘aparelhos’ eram
pontos de encontro, locais onde fervilhavam idéias,
discussões e práticas de resistência.
Elaine Arruda
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