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D
esde os primór-
dios o ser hu-
mano se desloca
pela Terra. Pode
ser daí que veio o

termo de que “somos todos ci-
dadãos do mundo”, mas de
onde vem a posse dos espaços
que deveriam ser de todos?
Como proibir que alguém ha-
bite determinado lugar? Como
uma pessoa se sente quando
lhe é negado o direito de liber-
dade de ir e vir? Para propor
reflexões sobre a imigração e
principalmente sobre os limites
entre o eu e o outro, é que os ar-
tistas plásticos Letícia Barreto
e Joaquim Marques realizam
no Sesc Sorocaba até o dia 1º
de maio a exposição Nós os ou-
tros, seguida de uma série de
ações educativas como ofici-
nas de artes visuais, bate-papo
com imigrantes e encontro de
diálogo inter-religioso. Algu-
mas atividades serão realiza-
das em parceria com Regina
Proença. 

Natural de Sorocaba, Letí-
cia, que estudou Artes Plásti-
cas no Instituto Lorenzo de
Medici, na Itália, e morou por
seis anos em Portugal, onde fez
mestrado em Artes Visuais,
afirma que o fato de ter expe-
rienciado a imigração a ajudou
a criar consciência sobre o que
é ser “o outro”. “Mais impor-
tante pra mim é entender a di-
ficuldade em lidar com a dife-
rença. Nosso projeto fala não
apenas da imigração, mas
também envolve questões éti-
cas e raciais. No fundo, é sem-
pre essa dificuldade de lidar
com aquilo que não é igual a
nós mesmos, isso é humano,
mas é necessário pensar de
forma diferente”, diz ela.

Conforme a artista, tam-
bém faz parte do projeto uma
série de intervenções, que se-
rão feitas nos espelhos e ele-
vadores de forma que as pes-

soas se coloquem no lugar do
outro. “Não queríamos apenas
fazer uma exposição e pronto.
A ideia é iniciar um processo
de reflexão sobre o que é esse
papel. No fundo o outro é
nosso espelho e isso é tão difí-
cil de ver, mas dizem que
quando estamos numa situa-
ção de confronto, o mais im-
portante é tentar entender o
por que aquilo nos incomoda.”

Filho de imigrantes, Joa-
quim nasceu na Alemanha e
viveu durante muitos anos em
Portugal. “Sou sempre o outro,
em qualquer parte do mundo”,
desabafa. O artista comenta
que um de seus trabalhos foi
inspirado numa fotografia que
viu no jornal, mostrando um
muro e de um lado os africa-
nos tentando escalar para en-
trar na cidade e de outro gente
rica jogando golfe. “Achei gro-
tesco, uma aberração. Fiz para
mostrar o que está aconte-
cendo na Europa. É uma refle-
xão sobre a divisão entre o in-
terior e o exterior, entre nós e
os outros. Os outros estão fora
e nós, dentro.” 

Joaquim observa que no
caso específico do Brasil, é
possível observar a variedade
de sobrenomes europeus. “O
país é o resultado de uma his-
tória de imigração, aliás desde
a idade da pedra o ser humano
está sempre deslocando-se, de
um lado para outro, volunta-
riamente ou
involuntariamente.”

Exposição e atividades

Conforme o material de di-
vulgação enviado para a im-
prensa, os trabalhos que com-
põem a exposição Nós os ou-
tros contemplam, em várias
linguagens artísticas, uma
aproximação à temática da al-
teridade. Convidam ainda à re-
flexão sobre a ideia de fron-
teira, física e simbólica, de se-
paração entre as pessoas. 

As obras remetem não ape-

nas a episódios recentes envol-
vendo imigrantes e refugiados,
mas também a questões auto-
biográficas, onde os artistas
refletem sobre suas experiên-
cias migratórias. Os pais de
Joaquim, de Portugal, imigra-
ram clandestinamente para a
Alemanha, onde ele nasceu.
Alguns tios fugiram para a en-
tão colônia portuguesa Angola,
durante a ditadura, mas tive-
ram que voltar a Portugal,
onde os chamados “retorna-
dos” foram considerados como
uma ameaça pelos próprios
conterrâneos. Já Letícia foi
imigrante na Itália e em Portu-
gal, onde foi estudar artes. Du-
rante os seis anos que viveu
em Lisboa, realizou um projeto
artístico sobre sua experiência
como imigrante brasileira.
Confira as atividades:

OFICINAS DE 
ARTES VISUAIS

* Cor da pele de quem, cara pá-
lida? 
Com Letícia Barreto 
Dia 10 de março, das 19h às
22h 
Partindo da reflexão do con-
ceito de “cor da pele” e das im-
plicações simbólicas e socio-
culturais, os participantes te-
rão a oportunidade de experi-
mentar na prática como obter
possibilidades de representa-
ção das mais diversas cores da
pele. A oficina terá três horas de
duração e é direcionada a jo-
vens e adultos. 15 vagas. 

* Pensamento não linear. Da
ideia à prática nas artes vi-
suais
Com Letícia Barreto 
Dias 17, 24 e 31 de março e 6
de abril 
Encontro para discussões so-
bre o fazer artístico, com ati-
vidades práticas para desen-
volver o processo de criação e
pesquisa dos artistas parti-
cipantes. Oficina voltada a
artistas, amadores, profissio-

nais e estudantes de arte a
partir dos 18 anos que já te-
nham prática em desenho e
pintura. 12 vagas 

BATE-PAPO
* Sobrevivência, Convivência e
Transcendência 
Convidados: Bachar Al Nee-
meh (sírio), Eduardo Ruz Tor-
res (chileno) e Eiko Matayoshi
(japonesa) 
Mediação: Letícia Barreto
19 de março, das 16h às
18h30 
Encontro de diálogo entre pes-
soas que deixaram seu país de
origem e apresentam uma re-
flexão sobre as dificuldades de
adaptação à uma nova reali-
dade e cultura, a convivência e
a aceitação da diferença. 50
vagas 

MESA REDONDA

* Diálogo inter-religioso 
Convidados: Pai Paulinho de
Ogum - Sacerdote da tradição
africana do Axé Ogum Odé;
Carlos Eduardo Xavier - Pro-
fessor da tradição Cristã Fran-
ciscana; e Priscila Veltri - re-
presentante do Budismo Tibe-
tano do templo Odsal Ling de
Cotia 
Mediação: Regina Proença
7 de abril, às 19h 
Vivemos num mundo onde
os principais conflitos da hu-
manidade estão relacionados
com a intolerância religiosa.
A falta de compreensão e dis-
torção dos ensinamentos das
diferentes religiões nos levou
a horrores e mortes na anti-
guidade e continua a nos as-
sombrar, especialmente em
episódios muito recentes na

Nigéria, no Bangladesh e na
França. Como podemos en-
contrar algo em comum en-
tre o Budismo, Cristianismo
e o Candomblé? Qual é a es-
sência de seus ensinamen-

tos e práticas? Como pode-
mos viver juntos e aprender
a respeitar, aceitar e admi-
rar a beleza da espirituali-
dade e das religiões sem dis-
córdia? 

Para marcar o Dia da
Mulher, comemorado em 8
de março, o Pátio Cianê
Shopping sedia a exposição
da artista plástica soroca-
bana Daiane Oliveira, co-
nhecida no meio artístico
como Dah Fiore, que iniciou
como grafiteira, o que in-
fluencia a estética de seu
trabalho. A mostra, intitu-
lada A face dos sentimen-
tos, será aberta amanhã e
entre as obras podem ser
conferidas pinturas em
aquarela que exploram a
delicadeza do universo fe-

minino, mas inspiradas nos
próprios sentimentos da
autora. 

Graças ao grafite, Dah
começou a pintar bonecas
Catrinas, influenciada pe-
las artes do diretor de ci-
nema Tim Burton. A artista
cita que outra grande refe-
rência, vinda especifica-
mente do grafite, é Nina
Pandolfo. 

Dah ficou conhecida por
alguns projetos organizados
pela Prefeitura, como o Big
Draw, e também por ter
pintado bueiros na cidade,

num movimento que ga-
nhou bastante notoriedade
na época. A artista também
participou do projeto Va-
raU, do Sesc Sorocaba. 

A mostra pode ser vista

até o dia 3 de abril no Es-
paço Cultural do Pátio
Cianê, no Bloco A. O shop-
ping fica na avenida Afonso
Vergueiro, ao lado do termi-
nal Santo Antonio. 
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Exposição da artista plástica Dah Fiore
faz homenagem ao Mês da Mulher

A mostra 
“A face dos 

sentimentos”
começa amanhã

no Pátio Cianê
Shopping

DIVULGAÇÃO 

Este trabalho faz parte da série chamada Stained ocean (oceano manchado). Foi produzido com
base em fotografias sobre a imigração clandestina. Na confecção da obra, Letícia usou água sa-
nitária sobre tecido para fazer manchas, numa referência aos acontecimentos envolvendo os re-
fugiados. “A água sanitária é uma metáfora para tratar essa mentalidade do branqueamento. Parto
do simbolismo da cor branca, associada à pureza, limpeza, inocência, mas apesar de toda essa
simbologia, ela não é tão inocente. Essa cor revela ao longo da história o lado mais obscuro do
instinto humano, do totalitarismo, da separação, do preconceito e intolerância.”

FOTOS: DIVULGAÇÃO 

‘Nós os outros’ propõe reflexão sobre a imigração
Letícia Barreto e Joaquim Marques expõem trabalhos no Sesc. Oficinas de artes, 

bate-papo com imigrantes e diálogo inter-religioso estão na programação

ARTES VISUAIS

Esta obra, intitulada A redenção de Cam, conforme Letícia Bar-
reto, é uma releitura do trabalho do pintor espanhol Modesto
Brocos, datado de 1895. Modesto viveu no Brasil e mostra na
obra três gerações de uma família, sendo que a avó é negra, a mãe
mulata e a criança branca. A avó agradece pela criança ter nas-
cido branca. “O quadro desse pintor é um ícone das teorias ra-
ciais e da busca do embranquecimento gradual da população bra-
sileira por conta da miscigenação. O governo acreditava que in-
centivando a miscigenação, em alguns anos o Brasil seria
branco. A obra faz ainda referência a uma passagem bíblica en-
volvendo Noé e seu filho Cam, que tem sido usada ao longo da
história para justificar o racismo”, comenta a artista 

Joaquim explica que esse trabalho foi inspirado numa fotografia que viu no jornal, mostrando um muro:
de um lado os africanos tentando escalar para entrar na cidade e de outro gente rica jogando golfe


