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Resumo 
Cães sem plumas (2013), exposição coletiva realizada com curadoria de Moacir dos Anjos, 
partiu do poema homônimo de João Cabral de Melo Neto como metáfora para lançar um 
olhar sobre como a arte contemporânea tem, no Brasil, discutido a questão dos 
“despossuídos”, categoria entendida pelo curador como aquela relativa aos sujeitos que 
vivem em situação liminar quanto ao acesso a direitos e à cidadania. Mobilizando diversos 
critérios, entre eles o racial, étnico, gênero e classe, ao mesmo tempo em que enuncia, 
também molda a ideia de “despossessão”. Tendo essa exposição como objeto, 
pretendemos discutir como a curadoria de Anjos tensiona a construção identitária dos 
“despossuídos”, enquanto um aspecto de classe, ao agenciá-la a partir das obras expostas. 
Para isso, empregaremos um referencial teórico pós-colonial e decolonial para confrontar 
a narrativa curatorial com as obras expostas.  
 

Palavras-chave: Cães sem plumas; Moacir dos Anjos; curadoria; identidade de classe. 
 
 
Abstract: Cães sem plumas (Dogs without feathers) (2013), it’s a collective exhibition 
curated by Moacir dos Anjos, started from João Cabral de Melo Neto’s homonymous poem 
as a metaphor to shed some light on how contemporary art in Brazil has discussed the 
issue of "dispossessed", a category understood by the curator as the one related to the 
subjects who live without rights and citizenship. Mobilizing some subjects, including race, 
ethnicity, gender and class, at the same time as he states, also shapes the idea of 
"dispossession." Having this exposure as a object, we intend to discuss how the curatorship 
of Anjos stresses the "dispossessed" identity construction as an aspect of class, by 
managing it from the works exposed. For this, we will use a postcolonial and decolonial 
theoretical framework to confront the curatorial narrative and the works on display. 
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Desde 2013, o curador Moacir dos Anjos tem realizado uma série de 

exposições interessadas em como a arte contemporânea tem se aproximado de 



certas questões associadas às “políticas da identidade”1, por vezes abarcadas, em 

certos contextos, sob a área de Direitos Humanos. São elas Cães sem plumas 

(Galeria Nara Roesler, São Paulo, 2013; Museu de Arte Moderna Alosio 

Magalhães, Recife, 2014), A queda do céu (Paço das Artes, São Paulo, 2015; 

SESC Rio Preto, São José do Rio Preto, 2016; Caixa Cultural Brasília, 2019) e Arte 

Democracia Utopia: quem não luta tá morto (Museu de Arte do Rio, Rio de Janeiro, 

2018). São exposições nas quais a curadoria toma posição à favor dos 

“despossuídos”, isto é, de sujeitos cujos direitos e cidadanias são diariamente 

ameaçados: indígenas, moradores de ruas, internos de instituições psiquiátricas, 

trabalhadores rurais, entre outros. 

A enunciação desses sujeitos por parte da curadoria pressupõe a invenção 

dessas alteridades. Ao falar em “despossuídos”, a narrativa curatorial mobiliza de 

forma provisória um conjunto de obras que passa a ser percebido a partir dessa 

abordagem identitária. Nesse caso, a invenção identitária nos diz mais sobre sua 

relação com a arte e com os seus propositores do que sobre aqueles que seriam 

dela representantes.  

Tendo como objeto a exposição Cães sem plumas, propomos discutir nesse 

trabalho como a proposta curatorial de Moacir dos Anjos, ao debater e agenciar 

questões identitárias e políticas nos conjuntos de obras expostas, tensiona a 

construção identitária dos “despossuídos” enquanto uma representação de classe. 

Para isso, analisaremos algumas das obras expostas e as confrontaremos com a 

proposta curatorial. Tendo como referencial teórico perspectivas pós-coloniais e 

decoloniais, discutiremos como essa exposição interpela obras a partir de questões 

identitárias relativas à classe. 

Em Cães sem plumas2, Anjos parte de uma imagem do poema homônimo 

do poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto como metáfora para discutir 

                                                
1 Mari Carmen Ramírez afirma que a prática curatorial tem sido impactada pelas “políticas da 
identidade”. Esse termo se refere aos recentes “novos movimentos sociais” constituídos por aqueles 
que se encontram às margens dos centros hegemônicos de poder, tais como mulheres, negros, 
grupos étnicos e aqueles abarcados sobre a sigla LGBTQIA+. Em comum, manifestam-se 
empregando o discurso simbólico da cultura (RAMÍREZ, 2008, p. 9). 
2 A exposição foi realizada entre 23 de abril e 6 de julho de 2014 no Museu de Arte Moderna Aloisio 
Magalhães (MAMAM), em Recife. No entanto, teve uma edição anterior, mais compacta, sob o título 
Cães sem Plumas [plólogo], realizada em 2013 na Galeria Nara Roesler, em São Paulo (ANJOS, 
2015, p. 168).  



como um conjunto selecionado de obras de arte contemporânea lida com “aqueles 

que, no Brasil, vivem na iminência de perder o que lhes confere humanidade, 

embora pudesse ser sobre moradores de outros cantos que subsistem sob 

condições igualmente precárias.” (2013, n.p.). Citando o sociólogo português 

Boaventura de Souza Santos, Anjos acrescenta que a exposição trata da 

representação dos “despossuídos”, daqueles que estão do lado de lá da “‘linha 

abissal’, que é aquela linha invisível que ‘separa o domínio do direito do domínio do 

não direito’” (apud ANJOS, 2015, p. 170). 

Sob a imagem poética do “cão sem plumas”, o curador abarca indígenas, 

loucos, presidiários, crianças e adolescentes moradores de ruas, sem-terra e sem-

teto – aqueles que, no campo e na cidade, são expulsos de suas moradias e de 

suas atividades produtivas por conta da especulação urbana, de alterações bruscas 

dos sistemas produtivos ou da violência no campo –, torturados pelo Estado e 

aqueles que sofrem com a violência pelo fato de serem negros, homossexuais, 

mulheres ou pobres (ANJOS, 2013, n.p.). 

O poema de João Cabral de Melo Neto foi pulicado originalmente em 1950. 

De modo geral, o texto trata de Recife de meados do século XX e de sua relação 

ribeirinha com o rio Capibaribe. Após ressaltar sua “secura” e “agudeza”, Anjos faz 

a seguinte leitura do poema:  

Na visão crítica e concisa do poeta, [Recife cortado pelo rio 
Capibaribe] era ambiente que tinha algo “da estagnação / do 
hospital, da penitenciária, dos asilos, / da vida suja e abafada / (de 
roupa suja e abafada) / por onde se veio arrastando” o rio. Ao longo 
do poema, o curso do Capibaribe e o curso das vidas dos que vivem 
próximos às suas águas e lamas se tornam, no encadeamento de 
palavras, progressivamente indistintos, fazendo da descrição de 
uma paisagem de penúria a narração simultânea de ruínas 
pessoais daqueles que a habitam. (ANJOS, 2015, p. 169). 

 

As obras expostas compartilham algumas questões com o poema, se 

aproximando de distintos modos da questão dos “despossuídos”. Cabeças (1968) 

(figura 1) de Antonio Dias consiste em um conjunto de cubos negros de madeira. 

Fendas localizadas na parte superior evidenciam que os cubos são urnas onde 

podem ser depositadas algum tipo de mensagem, provavelmente escrita. Inserções 

em circuitos ideológicos – projeto cédula (1970-2013) de Cildo Meireles também 



disponibiliza meios para que o espectador possa se manifestar por meio da 

inserção direta de alguma mensagem em um circuito preexistente, carimbando 

mensagens de protesto em cédulas de dinheiro. Amarésimples e Amarécomplexo 

(2011), de Marcos Chaves, propõe jogos de palavras que exploram a polissemia 

de frases relativas ao Complexo da Maré. A comunidade suburbana do Rio de 

Janeiro convive com ações de policiais e do exército que, em nome da segurança 

pública, levam seus moradores a situações limites quanto aos direitos e à 

cidadania. O trabalho de Chaves transita entre espaços institucionais da arte, uma 

vez que está vinculado à tradição da poesia visual, e outros espaços públicos 

consagrados às manifestações políticas, eventos nos quais costumeiramente seus 

participantes portam mensagens e palavras de ordem geralmente concisas e de 

grande impacto simbólico. 

 

 

Figura 1. Antonio Dias, Cabeças, 1968, madeira pintada, 30 x 30 x 30 cm cada. 

 

Outros trabalhos estão associados a linguagens que podemos considerar 

como de caráter documental3. Seus meios técnicos e procedimentos sugerem uma 

                                                
3 Segundo Paula Alzugaray van Steen (2008, p. 9), o termo documentum, derivado do latim decore, 
adquiriu nos meios policial e jurídico, os sentidos de indício, sinal, indicação, prova e amostra a partir 
do início do século XIX. No início do século XX, o termo passou a sinalizar, para os positivistas, a 



relação menos mediada com aquilo que consideramos como “realidade”. São 

trabalhos que recorrem à fotografia e ao vídeo para produzir registros de internos 

de hospitais psiquiátricos, crianças e adolescentes moradores de ruas e povos 

indígenas. As fotografias de Claudia Andujar – Juqueri (1963) (figura 2) mostram 

internos do Hospital Psiquiátrico do Juqueri, uma das mais antigas instituições 

desse tipo no país. O uso do plongée acentua a condição degrada de sujeitos cujos 

rostos e corpos estão ocultados por suas próprias roupas. 

 

 

Figura 2. Claudia Andujar, Juqueri, 1963, fotografia, 111 x 66 cm. 

 

Em Contos de passagem (2000-2001) (figura 3), Paula Trope faz um arquivo 

audiovisual com depoimentos de adolescentes que vivem e trabalham nas ruas do 

Rio de Janeiro. Os depoimentos produzem uma cartografia de um lugar que é 

escamoteado por versões autorizadas da cidade. A substituição das lentes das 

câmeras por superfícies com orifícios realizada pela artista resulta em imagens 

distorcidas nas quais, assim como as fotografias de Andujar, não é possível 

identificar em detalhes seus protagonistas. 

                                                
condição de prova histórica enquanto testemunho escrito. Nas décadas seguintes, o sentido de 
documento se ampliou para outros meios como imagem e som. Na arte contemporânea, o interesse 
por práticas documentais foi expresso pelo paradigma do “artista etnógrafo” de Hal Foster (2014), o 
qual se refere a artistas que, entendendo a arte como parte do campo ampliado da cultura, domínio 
supostamente atribuído à antropologia, se interessam por procedimentos etnográficos para a 
investigação de alteridades.    



 

 

Figura 3. Paula Trope. série Contos de Passagem (fragmento, 16’), 2000/2001, vídeo (imagens 
originais captadas em super-8 mm, 16 mm, VHS e Hi-8, editadas digitalmente). 

 

Também na forma de vídeo, Armando Queiróz registrou depoimentos de 

indígenas em Ymá Nhandehetama (Antigamente fomos muitos) (2009). No 

trabalho, Almires Martins, membro do grupo guarani, distingue o que seria o índio 

exótico, cultuado em certos espaços “para turista ver”, daquele “real”, o qual seria 

“invisibilizado” devido às constantes ameaças sofridas pelas atividades predatórias 

do “homem branco”, todos esses termos empregados pelo próprio Almires Martins. 

Na segunda metade do vídeo, seu protagonista repete o gesto consagrado pelo 

deputado federal indígena Ailton Krenak no seu depoimento na tribuna da 

Assembleia Constituinte em 1987, quando pintou seu rosto com jenipapo enquanto 

pronunciava seu discurso. Assim como Krenak, Martins também pinta seu rosto de 

negro e se funde com o fundo escuro do vídeo, metáfora da sua própria 

“invisibilidade”. 

Outros trabalhos parecem se aproximar dos “despossuídos” de modo menos 

transparente. As fotografias de João Castilho, Terra dada (2012-2013) (figura 4), 

formam um díptico no qual percebemos, na imagem da esquerda, uma cova aberta 

em um terreno de terra vermelha, enquanto que, à direita, a mesma cova aparece 



preenchida por terra. Embora não seja explícita, Castilho nos apresenta um 

trabalho altamente violento que evoca as mortes provocadas pelas disputas por 

terra no campo. Esse mesmo tema aparece na obra de José Rufino, Lexicon Silentii 

(2013), um amontoado ordenado de pedras e restos de construções de alvenaria 

provenientes de locais que foram palco de embates que tentaram repreender as 

Ligas Camponesas, movimento social que atuou em regiões do nordeste brasileiro 

e que reivindicava a reforma agrária e melhores condições de trabalho no campo. 

Ao optar por representações codificadas, ou seja, ao deslocar o intolerável na 

imagem para o intolerável da imagem, ambos os trabalhos alteram nosso “olhar e 

a paisagem do possível” ao não antecipar seus sentidos e, portanto, efeitos 

(RANCIÈRE, 2012, p. 87; 101-102). 

 

 

Figura 4. João Castilho, Terra Dada, 2012-2013, fotografia (díptico), 80 x 120 cm. 

 

Também distante da linguagem documental é a série Fábula do olhar (2013) 

(figura 5) de Virgínia de Medeiros. Realizado em parceria com o mestre Júlio 

Santos, o trabalho consistiu na produção de retratos de moradores de rua por meio 

da fotopintura, técnica com a qual é possível colorir e retocar fotografias por meio 

do acréscimo de acessórios e roupas nos retratados. As imagens foram expostas 

acompanhadas de textos nos quais os retratados narravam suas histórias trágicas 

que os levaram a viver na rua. Assim como os retoques realizados nas imagens, os 

relatos também expressavam anseios dos retratados por serem percebidos de 

outra forma, com menos aversão pela sociedade. 

 



 

Figura 5. Virginia de Medeiros, Jessica da série Fábula do Olhar, 2013, fotopintura digital, 120 x 

90 cm. Fotopintura: Mestre Júlio Santos. 

 

Para Diana Beatriz Wechsler (2010, p. 69-70), exposições são tomadas de 

posição frente a um conjunto de obras, o qual será discutido a partir de aspectos 

definidos por determinada abordagem provisória. Tal procedimento consiste em 

uma ação política que constrói representações socioculturais relativas a noções 

identitárias de gênero, nação, região, classe, entre outras.  O conjunto de obras 

expostas em Cães sem plumas, evidencia escolhas realizadas pelo curador para 

representar quem seriam os “despossuídos” em nosso país a partir do cruzamento 

de critérios relativos a raça, classe, etnia e gênero. Essa trama identitária é 

agenciada nas obras de modo que valores como exclusão, violência, fragilidade, 

entre outros, sejam nelas ressaltados. Diante dessa análise e do conjunto de obras, 

propomos a seguinte questão: como a proposta curatorial de Cães sem plumas 

tensiona a construção identitária dos “despossuídos”? 

O critério que atravessa as obras e que deveria dar unidade ao conjunto, o 

de “despossessão”, é um aspecto de classe. Isso significa que ele diz respeito à 

distribuição desigual de valor simbólico a pessoas “(des)valorizadas”, isto é, “corpos 

particulares que circulam junto a outras formas de valor (econômico, social).” 

(SKEGGS, 2016, p. 148, 162). 



Como demonstra Beverley Skeggs, a noção de classe pressupõe uma 

disputa complexa pela sua definição e pela sua forma de operação. Seu sentido, 

aqui, ultrapassa a concepção marxista de consciência e “descrição das condições 

de existência do trabalho no capitalismo” (SKEGGS, 2016, p. 149). Para além disso, 

ainda segundo a autora, é importante entender classe como identidade e enquanto 

“performatividade”, isto é, enquanto agente causal daquilo que nomeia. 

Considerando que classe é uma categoria que diz respeito à distribuição desigual 

de valor, entendê-la como relativa à exploração, luta política, hierarquia e 

classificação diz mais sobre quem classifica do que sobre os sujeitos objetos da 

classificação (2016, p. 153-154).  

Dito isso, a narrativa curatorial de Cães sem plumas, partindo do 

pressuposto de que a cidadania e certos direitos são garantias fundamentais, ao 

representar os “despossuídos”, toma partido e reivindica uma distribuição mais 

igualitária desses valores mencionados. Chegamos aqui aos limites entre 

voluntarismo e arte e política4. A curadoria, de certa forma, pressupõe a relevância 

desses valores para os sujeitos representados nas obras, entendendo-os como 

corpos desvalorizados e demandantes de direitos e de cidadania.  

É possível afirmar que, ao operar dessa forma, a  curadoria nivela grupos de 

sujeitos muito distintos em torno da ideia de “despossessão”. Tal operação é 

problemática porque, como demonstra Skeggs, historicamente as reivindicações 

de reconhecimento de classe são modos de legitimação diante do Estado e, 

consequentemente, modos de estabelecer distâncias, inclusive morais, de outras 

classes, o que explicita ganhos de uma classe às custas de outras (2016, p. 152). 

A exposição de Anjos, de certa forma, não explora eventuais embates entre os 

grupos representados pelas obras expostas, presumindo o compartilhamento de 

expectativas sociais e simbólicas entre aqueles integrantes do grupo identitário dos 

“despossuídos”. No entanto, é necessário questionar até que ponto esses sujeitos 

                                                
4 Para Rancière, a arte é considerada política quando visa nos mobilizar ou provocar uma reação 
de revolta por meio da mostra de elementos revoltantes, nos colocando na posição de oponentes 
do sistema dominante. Geralmente, essa arte recorre a estratégias como a mostra de estigmas da 
dominação, ridicularização de ícones hegemônicos e abandono de espaços consagrados à arte 
para transformar-se em prática social (2012, p. 52). Para Agnaldo Farias, a arte política vem dando 
margem a ações discutíveis na primeira década dos anos 2000 nas quais “a ingenuidade e o 
voluntarismo anda de braços dados com problemas de má consciência pequeno burguês – em que 
a arte converte-se no estandarte de ações beneficentes” (2010, p. 37-38). 



se percebem enquanto membros de uma mesma classe e compartilham crenças e 

valores. 

Considerando essa discussão, percebemos que há entre as obras 

analisadas de Cães sem plumas uma variedade de modos de tomada de posição 

e de tensionamento frente à construção identitária “despossuídos”. Algumas, 

inclusive, flertam com o voluntarismo ao construir representações de alteridade 

aparentemente cristalizadas. As fotografias dos internos de Juqueri de Claudia 

Andujar aparentemente negam a agência aos representados. A ideia de 

“despossessão” é reiterada e amplificada pelo ângulo de enquadramento da 

imagem e pelo ocultamento dos rostos dos retratados, negando a eles certa 

humanidade. Podemos afirmar que a obra propõe uma construção identitária 

aparentemente pronta e o trabalho passa a operar também como denúncia.  

De outro modo, trabalhos como os de Armando Queiróz, Paula Trope e 

Virgínia de Medeiros agenciam, até certo ponto, os corpos que representam: 

indígenas falam sobre sua situação subalternizada, adolescentes e adultos 

moradores de rua instituem uma cidade não oficial e produzem suas subjetividades 

ao falar sobre seus cotidianos, desejos e frustrações. Há aqui uma mudança de 

lógica na medida em que a alteridade não é apenas objeto de apreensão, mas é 

protagonista de sua própria agência. É possível afirmar que esses trabalhos 

investigam a própria construção das identidades em questão. Entretanto, essas 

alteridades são interpeladas a partir da subalternidade, o que implica em limites 

para esses agenciamentos. 

Essa análise nos remete aos debates costumeiramente protagonizados por 

aqueles que tratam de arte e política e que especulam sobre as eventuais 

possibilidades de transformação e de engajamento possíveis a partir da arte. Nas 

últimas décadas, a assimilação de textos relacionados aos Estudos Culturais, ao 

pós-colonialismo e ao decolonial pela História da Arte, Teoria da Arte e pela prática 

de alguns curadores5 parece ter reformulado e colocado em novos termos debates 

                                                
5 Segundo Kusuk Yun (2018, p. 365), a exposição Magiciens de la terre (Centre Georges Pompidou, 
Paris, 1989) do curador Jean-Hubert Martin marca o “turning point” nas práticas curatorias, que 
passaram a se interessar pela diferença e pelo multiculturalismo em detrimento de abordagens 
totalizantes de viés modernista. Além do próprio Martin, podemos mencionar outros curadores cujos 
trabalhos, a partir de diferentes perspectivas, discutem questões identitárias a partir de diálogos com 



sobre a autonomia da arte, isto é, sobre a relação entre arte e vida e arte e cultura, 

outrora discutida por algumas das vanguardas modernas do início do século XX. 

As mudanças epistemológicas propostas por autores vinculados ao pós-

colonial e ao decolonial – como o questionamento do lugar da subalternidade, o 

alargamento da linguagem para abarcar outras epistemes, a mudança de 

perspectiva dos outrora objetos de estudo que passam à condição de loci de 

enunciação, a crítica a valores ocidentais como o “progresso” – altera nossa tomada 

de posição frente a trabalhos artísticos e a imagens em geral, especialmente quanto 

ao modo de interpela-las a partir de aspectos identitários. A noção de “reação” é 

comumente expressa por alguns desses autores, entre eles Walter Mignolo, que 

compreendem a abordagem decolonial como uma forma de reagir a discursos e 

perspectivas hegemônicas protagonistas nas enunciações sobre a alteridade6. 

Em termos identitários, menos autoritária será a curadoria que compreender 

e acionar, a partir das obras, o caráter provisório de homogeneidades ao dar 

espaço para o questionamento dessas invenções. Em nossa análise de Cães sem 

plumas, percebemos que a aproximação empreendida pela curadoria entre obras 

contrastantes quanto ao modo de compreender identidade pode ressaltar a 

dimensão polissêmica da arte ao explorá-la enquanto espaço de investigação e de 

desdobramento contínuo do outro. 
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