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RESUMO: ESTA PESQUISA EM ARTES PROPÕE QUESTIONAR O TERMO PARDO 
COMO CLASSIFICAÇÃO DE ‘COR E RAÇA’ AO DESENVOLVER UM TRABALHO 
ARTÍSTICO COM PAPEIS QUE REMETAM A TONS DE PELE, PRINCIPALMENTE 
O PAPEL PARDO, DEVIDO SEU CARÁTER SIMBÓLICO. ELA ESTÁ DIVIDIDA EM 
TRÊS ETAPAS: NA PRIMEIRA MOSTRO DE ONDE SURGIU A RELAÇÃO PELE E 
PAPEL; NA SEGUNDA ABORDO O DESLOCAMENTO DE QUEM ESTÁ A MARGEM 
DO SISTEMA DE REPRESENTATIVIDADE BINÁRIO PRETO/BRANCO E AS 
MEMÓRIAS AFETIVAS NO ÂMBITO FAMILIAR E, NA ÚLTIMA COMO CONSTRUIR 
UMA POÉTICA VISUAL QUE DIALOGA COM O CONCEITO DE MESTIÇAGEM NA 
ARTE CONTEMPORÂNEA.

PALAVRA CHAVES: IDENTIDADE, PARDO, MESTIÇAGEM,  ARTE CONTEMPORÂNEA.

PARDO: UM MESTIÇO SEM IDENTIDADE 
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INTRODUÇÃO

“O papel nem sempre
é branco como

a primeira manhã.
É muitas vezes

o pardo e pobre
papel de embrulho”

João Cabral de Melo Neto

Esta pesquisa surgiu da uma experiência de 
vida aliada à reflexão mais acerca de como 
o mestiço brasileiro ‘pardo’ não possui uma 
identidade racial consolidada, o que ocasiona 
constantes deslocamentos: físicos, simbólicos, 
sociais, afetivos, etc. Correlaciono a cor de 
pele ao papel de descarte, ambos com o mes-
mo nome e tonalidade, em uma produção artís-
tica na qual busquei unir a temática à técnica. 
Mestiçagem não está restrita ao sentido racial, 
pois na arte contemporânea ela tem um caráter 
híbrido possibilitando misturar as linguagens. 
Inclusive absorvo o duplo sentido das palavras.

Através do método sociobiográfico, poético e 
científico¹ pude mesclar minhas vivências ao 
contexto social. “Reconhecer-se numa identida-
de supõe estabelecer um sentido de pertenci-
mento a um grupo de referência. Somos sujeitos 
de muitas identidades com o caráter fragmenta-
do, instável e plural.” (LOURO, 2000, p.6). Falar 

1. Terminologia adotada por Raquel Salimeno de Sá para designar um 
método de pesquisa relativamente imetódico elaborado a partir do diálogo 
entre Beatriz Sarlo, Michael de Certeau, Paul Veyne, Paul Ricquer, Humberto 
Eco e Boaventura Santos e a própria autora. A sociobiografia, ora sutilmente 
infiltrada, ora assumidamente evidente, favorece a compreensão das 
intenções e intensidades criativas, investigativas e poéticas do autor na 
realização da pesquisa e na elaboração da tese. Compreensão, bastante 
positiva demonstrando que a poética científica é possível. (SÁ, 2016)

de si opera no contato com os outros. Cada his-
tória pessoal carrega um pouco outras histórias. 
Ao tratar de mestiçagem no Brasil, elas muitas 
vezes encontram-se diluídas ou apagadas. 

A ‘escrita’ de artista é uma maneira de contar 
sua intenção ao criar algo sem limitar o ex-
pectador a apenas essa leitura compreendo a 
importância dos ‘não ditos’ como espaços de 
abertura para novas interpretações.  Encontrei 
reforço no campo das Poéticas Visuais para 
expressar o meu processo criativo e o resul-
tado dele. TESSLER (2002, p. 109) ao falar 
do seu trabalho argumenta que “esta pesquisa 
me fez optar por um método de trabalho que 
unia a leitura de escritos de artistas, ensaios 
críticos, estudos filosóficos e a continuidade do 
trabalho de atelier, construindo formas que me 
ensinassem sobre o assunto tanto quanto ou 
mais que a leitura de certos textos.”

Nesse artigo irei demonstrar um pouco meu pro-
cesso de trabalho e reflexões que o assunto me 
instigou. Como uma colagem de palavras e ima-
gens, de referências teóricas e artísticas, de ex-
periências pessoais e experimentos com os mate-
riais que no convívio se transformaram em obras 
de arte. Ele está organizado em três tópicos, são 

eles: (1) a cor ocre, o não pertencimento e a rela-
ção pele e papel, (2) deslocamento e acolhimento: 
as fronteiras in-visíveis entre o social e o pessoal 
e (3) coleta, catalogação e matéria: do descarte à 
ressignificação dos de lugares de passagem.

A cor ocre, o não pertencimento e a rela-
ção pele e papel

A cor ocre sempre apareceu nos meus tra-
balhos anteriores à faculdade e durante a 
graduação. Para OSTROWER (1995, p.4) 
“devemos entender que, embora os acasos 
jamais possam ser planejados, programados 
ou controlados de maneira alguma eles acon-
teceram às pessoas porque de algum modo 
já eram esperados”. Assim, pude estabelecer 
ligações entre épocas diferentes.

Em 2018 propus para o ateliê de desenho fazer 
algo com algumas fotos de família. Inicialmente 
havia pensado em um tratamento figurativo feito 
em lápis de cor devido à facilidade de identifica-
ção pelo aspecto realista. No entanto, notei que 
a foto é a captura de um momento e o desenho 
a expressão do gesto. Duas linguagens artísticas 
que carregam semelhanças como o uso do papel. 
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Muitas fotografias de família se perderam nas 
mudanças. Restou pouca documentação visual 
e física como resquícios de antigos álbuns e por-
ta retratos. Isso gerou em mim a preocupação 
com resgate e preservação de tais momentos, 
pois tendem a desaparecer, assim como os 
registros orais diante das perdas de entes que-
ridos. “Na maioria das vezes, lembrar não é re-
viver, mas refazer, reconstruir, repensar, com 
imagens, ideias de hoje, as experiências do pas-
sado”.  (BOSI, 1994, p. 55). Transportá-las para 
o desenho era, então, uma maneira de tirá-las 
da gaveta e torná-las visíveis.

Em outra etapa do meu processo no ateliê, 
apresentei algumas experimentações realiza-
das em 2016 na qual testava novas soluções 
plásticas para o papel (Fig. 2). Reparti o for-
mato retangular da folha, fiz uso de recortes 
e colagens e do amassado para criar volume 
e textura, o que conferiu materialidade e tridi-
mensionalidade ao que antes era apenas 
um entendimento de desenho sobre um 
suporte bidimensional. 

E utilizei papeis de tonalidades diferentes, dei-
xando de lado o uso de materiais de colorir para 
absorver a própria cor deles. O título Alteridade 
surgiu posteriormente, pois as duas figuras su-
gerem um convívio tensionado de dependência 
e de desejo de se desprender uma da outra.

Nessa abordagem inicial eu estava preocupa-
do com as questões técnicas quando me dei 
conta do potencial contido em uma das foto-
grafias (Fig. 1). A imagem amarelada trazia 
à tona novamente a relação com a cor como 
uma sugestão a ser apreendida. Não era mais 
eu escolhendo o material de colorir. Era a pró-
pria imagem impondo sua presença conferindo 
como um fio condutor da narrativa.

Fig. 1: Fotografia dos bisavós e avó materna. Fig. 2: MARCELO, Victor. Alteridade. Técnica mista, 2016.

Este trabalho me fez recordar uma situação 
que vivenciei em 2012 ao ser rejeitado por 
uma banca de ações afirmativas, cotas ra-
ciais, e ter a vaga em outra instituição de ensi-
no federal negada. O grupo avaliador era for-
mado por um professor da minha cor de pele 
e três convidados mais escuros.

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística) utiliza cinco categorias para definir 
‘cor e raça’ no Brasil: indígena, branco, preto, 
pardo e amarelo. Para o mesmo órgão, pretos 
e pardos compõem, socioeconomicamente, o 
grupo Negro. 
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A banca considerava as características fenotí-
picas. Estava diante de um júri argumentando o 
motivo de ter concorrido via cotas raciais e ouvi 
frases como: “você não tem traços negros.”, “não 
importa se na sua família há negros, estamos 
avaliando você” e “como vamos justificar que 
você ingressou por cotas raciais se não se pare-
ce negro?”. Como se estivesse em um casting de 
modelos e não atender ao ideal esperado. 

Por possuírem uma aparência mestiça, os indiví-
duos como eu são frequentemente questionados 
se realmente podem se autodeclararem negros. 
Do mesmo modo que a autodeclaração possui 
subjetividades, o julgamento do outro também é 
influenciado por questões de cunho subjetivo e 
ideológico por quem está avaliando. 

Para muitos a identidade racial nunca foi discuti-
da em suas casas, tão pouco nas escolas. Isso 
revela conflitos em um grupo heterogêneo. Se 
afirmar negro tendo a pele mais clara se torna 
uma repetida performance discursiva diante de 
um sistema complexo que classifica, avalia e le-
gitima ou não identidades frágeis.

Alguns estudiosos e militantes acabam 
conduzindo a discussão racial envolvendo 
os pardos às cotas, o que não pretendo enfati-
zar aqui. Contudo, não poderia deixar de situar 
minha experiência que foi determinante para a 
elaboração dessa pesquisa ao me fazer perce-

ber que sou um corpo racializado em desloca-
mento que participa desse sistema simbólico 
que ora agrupa e ora separa. 

De acordo com MUNANGA (2008, p.15), “dife-
rentemente dos EUA, onde não existe pessoa 
intermediária (é preto ou é branco), a maioria 
da população brasileira vive numa “zona vaga 
flutuante” oriunda dos fundamentos da ideologia 
racial de branqueamento elaborada a partir do 
fim do século XIX e meados do século XX pela 
elite brasileira.”. O autor ressalta que essa ideo-
logia roubou dos movimentos negros o ditado ‘a 
união faz a força’ ao dividir negros e mestiços e 
ao alienar o processo de identidade de ambos.

Esses sujeitos transitórios ora estão presen-
tes nos discursos raciais vistos como negros, 
ora são rejeitados, inclusive pelos negros. A 
principal justificativa é que eles circulam entre 
diferentes espaços sociais sem sofrer tanta 
discriminação como ocorre com pessoas mais 
retintas, suscetíveis ao racismo. Entretanto, tal 
argumento não evidencia o não-lugar, a au-
sência de um referencial como há nos mode-
los de representatividade, e a discussão acaba 
por classificá-los pelas características físicas e 
através de uma escala tonal. 

“[No Brasil] (a) a “cor” e a “aparência” são mais impor-
tantes do que a “raça”; (b) a noção de cor é ambígua, 
existindo um contínuo de cor; (c) a polaridade branco/

negro organiza o gradiente de cor e de prestígio so-
cial; (d) o embranquecimento, que antes significava tão 
somente substituição da população negra pela branca 

ou, miscigenação biológica, passa a significar ascensão 
social e aculturação dos negros e mulatos; (e) de que não 
existem, propriamente falando, grupos raciais ou comuni-

dade negra (...)” 
(GUIMARÃES, 2000, p.22).

Da sensação de não-pertencimento ao gru-
po negro, de estar à margem, acompanhada 
da persistência da cor ocre na minha produção 
artística surgiu a investigação que propõe dis-
cussão envolvendo a relação pele e papel por 
terem o mesmo nome e cor, ‘Pardos’, e serem 
sujeitos e objetos que circulam. 

Deslocamento e acolhimento: as fronteiras 
in-visíveis entre o social e o pessoal

Como já dito essa pesquisa em artes teve a 
finalidade de gerar uma produção artística 
pensando a relação entre a pele e o papel na 
qual a mestiçagem no Brasil é vista a partir 
de uma abordagem sócio-biográfica, poética 
e científica. Esclareço que o meu trabalho 
não é uma ilustração da temática racial. A 
discussão teórica acompanha as narrativas 
visuais e os relatos que trago da minha ex-
periência de vida. 
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CATTANI (2006, p. 1-2) defende “a mestiçagem 
na arte contemporânea como cruzamentos (de 
linguagens, técnicas, suporte, materiais e meios 
de expressão) que ocorrem através da tensão, 
não da fusão, e geram novos sentidos. Eles se 
opõem aos paradigmas do novo, do original, do 
único, juntamente com o princípio da pureza.”.

Mestiço não é sinônimo para Pardo. Pardo é 
uma categoria genérica, a caixa que restou, para 
englobar todos aqueles que não se enquadram 
nas outras. Esse jogo complexo ora te escurece, 
ora te embranquece, e em muitos momentos te 
camufla. O que me leva a questionar se “Tenho 
obrigação de me afirmar de acordo com um 
modelo ou outro se na verdade não estou fixado 
a nenhum, encontro-me no ‘entre’?”.

Fazer uma pesquisa em Poéticas Visuais en-
volve questões pessoais, uma abordagem de 
arte e vida, e não dá para dissociar a razão 
da emoção. Segundo BONDÍA (2002, p.19) 
“a experiência é o que nos acontece, e se o 
sujeito da experiência é um território de passa-
gem, então a experiência é uma paixão. E só 
é possível captar a experiência a partir de uma 
reflexão do sujeito sobre si mesmo.”.

Paradoxo é um elemento presente na pesqui-
sa. Entre imagem e texto, entre as linguagens 
artísticas e, sobretudo, na questão racial por 

“ser claro demais para ser negro e escuro 
demais para ser branco”, nem isso nem 
aquilo.Se no contexto social eu trânsito entre 
espaços devido minha cor de pele é no res-
gate da memória afetiva familiar que encontro 
abrigo. Através das fotografias pude observar 
como eram meus antepassados e quais as 
misturas étnico-raciais existiram para que eu 
me tornasse quem sou. Logo, entendi que há 
semelhanças e distanciamentos ao entrecru-
zar a história do país com narrativas pessoais. 
Ambas deixam vestígios do wpassado que 
nos permitem acessar até certo ponto. É na 
incompletude que arte contemporânea faz sua 
morada ao possibilitar múltiplas de leituras da 
obra. A bagagem do outro que dará sentido à 
fruição do trabalho artístico.

Em termos históricos a mestiçagem possui um 
passado violento desde a colonização como 
visto na obra Filho Bastardo (Fig. 3) da artis-
ta Adriana Varejão. Crianças que não são nem 
negras nem indígenas, tão pouco brancas, 
mas resultados de abuso dos corpos femini-
nos. Elas não se parecerão com os irmãos que 
aparecem na pintura. Serão mestiças.

Outro trabalho que toca na miscigenação é a 
tela a Redenção de Cam (Fig. 4) realizada no 
fim do século XIX para defender a política de 
embranquecimento da população brasileira. “O 

Fig. 3: VAREJÃO, Adriana – Pintura [série Terra Incógnita] “Filho 
bastardo II” - cena de interior, 1995.

Fig. 4: BROCOS, Modesto. A Redenção de Cam. 1895. Rio 
de Janeiro. Museu Nacional de Belas Artes. 
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país era descrito como uma nação composta 
por raças miscigenadas, porém em transição. 
Essas, passando por um processo acelerado 
de cruzamento, e depuradas mediante uma 
seleção natural (ou quiçá milagrosa), levariam 
a supor que o Brasil seria, algum dia, branco.” 
(SCHWARCZ, 1993, p.2).

Na tela de Brocos há uma saudação da avó ne-
gra pelo neto ter nascido claro, filho de uma mãe 
mestiça com um homem branco, provavelmente 
um imigrante europeu pobre. Uma das minhas 
primeiras obras dialoga com essa pintura. Em 
Colo de Vó (Fig. 5) há justamente o oposto. Minha 
avó materna, Benedita, me aproxima de forma 
aconchegante das matrizes negra e indígena. Eu 
e grande parte da população somos resultados 
da história do apagamento dessas culturas.

Acredito que a tensão que existe entre pretos 
e pardos, entre outros fatores, ocorre pela as-
sociação a esse passado no qual a mestiçagem 
era uma política de embranquecimento. Somos 
vistos como a personificação na aparência dessa 
construção histórica. Por isso não fazemos parte 
do modelo de representatividade negra, mesmo 
que sejamos marcados como negros em deter-
minados espaços ou dados estatísticos. 

Os meus trabalhos irão transitar entre vários 
deslocamentos identitários, mas tive a preo-
cupação de não conduzi-los apenas pelo viés 

da violência. Acredito ser importante ter um 
olhar para a mestiçagem, esse processo que 
ora separa ora mistura, com uma carga emo-
cional e afetiva.

Coleta, catalogação e matéria: do descarte 
à ressignificação na construção de lugares 
de passagem

Nessa última etapa irei comentar um pou-
co do meu processo de criação em alguns 
trabalhos e como se desenrolou a pesquisa 
com os materiais. 

Primeiramente tive que recorrer à coleta dos 
papeis, pois aqueles encontrados na papelaria 
eram muito limitados. Isso me levou a ter um 
olhar sensível para a variedade de tonalidades 
que existem em embalagens descartadas que 
se tornam lixo. Sacolas de lojas, caixas, saco 
de pão, envelopes, entre outros, possuem uma 
diversidade de cores e texturas. 

Andar pela cidade e perceber nas coisas outro va-
lor sem ser aquele da função prática de embrulhar 
se tornou uma prática corrente para mim. Assim, 
fui acumulando os de papeis que depois foram 
organizados em uma escala cromática como um 
degradê do claro ao escuro. Nessa atividade notei 
que nem mesmo o papel pardo, reconhecido por 
ter uma cor característica, é homogêneo.

Fig. 5: MARCELO, Victor. Colo de vó. Técnica mista. 2019.
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Fig. 6:  MARCELO, Victor. Melanina. 2019. Fig. 7: Giz de cera Pintkor Tons de pele.

O que antes seria um mostruário dos papeis 
virou um trabalho intitulado Melanina (Fig. 6). 
Na mesma época do ateliê de desenho em 
2018, estava fazendo a disciplina Arte no Bra-
sil, o professor percebeu algo etnográfico na 
imagem e sugeriu que aquilo fosse uma obra. 
Observei um diálogo com o material didático 
feito para questionar o lápis ‘cor de pele’ (Fig. 7).

Acho válido quando criamos novas ferramen-
tas educativas, no entanto, tenho algumas 
colocações a fazer. Nas localidades com maior 
predominância de pretos e pardos, escolas pú-
blicas em regiões periféricas, há dificuldade de 
possuírem uma caixa comum, portanto, esse 
novo produto torna-se algo de difícil acesso. 
Como alternativa desenvolvi uma proposta para 
oficina chamada de Tonais (Fig. 8) que reutiliza e 
ressignifica o material descartado recolhido das 
embalagens. Trata-se de fazer um desenho do 
contorno do rosto com caneta permanente sobre 
um plástico transparente e sobrepor a um recorte 
com a forma da face em uma cor da escala que 
se aproxime do tom de pele de cada um.

Fig. 8: Demonstração da proposta para ação educativa.
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Minha critica ao uso do giz não é contra o ma-
terial como uma ferramenta lúdica, contudo 
não pode ser um trabalho isolado de formação 
étnico-racial. Do que adianta fazer isso com a 
criança e quando ela se tornar jovem querer 
catalogá-la através de uma banca de ação afir-
mativa que lhe diz ‘você não se parece negro’? 
Diversidade e diferença são marcadores so-
ciais que caminham juntos.

Por fim, irei retornar à obra Colo de Vó (Fig 
5) e à fotografia dos meus bisavós maternos 
(Fig. 1). Em ambas recortei apenas a figura 
removendo o fundo que havia nas imagens 
originais. Na primeira queria criar algo em 
maior dimensão e fora do formato retangular 
da folha. A experiência anterior em Alteridade 
(Fig 2) colaborou com a materialidade dada 
ao papel. Amassando-o para criar a figura da 
avó observei que textura rugosa lembrava pele 
envelhecida. Dai em diante cada parte seguiu 
essa lógica: a parte interna dos óculos com um 
acetato para parecer vidro, o papel que embru-
lhava o papel pardo num tom cinza simula os 
cabelos grisalhos, os anéis foram feitos do pa-
peis metálicos encontrado no interior das cai-
xas de cigarro etc. Para contrastar, a criança 
fiz em um papel marfim utilizando a técnica 
de aquarela com café.

A cena me remetia à Pietá do Michelangelo, 
mas também rebatia o quando da Redenção 
de Cam (Fig. 4), que possui na imagem da mãe 
mestiça segurando a criança uma relação 
iconográfica com Maria e o menino Jesus. 
Essa minha avó costumava nos Natais montar 
presépios. Lembro-me dela amassando papeis 
para dar um efeito parecido com rochas para 
a ornamentação do cenário. Uma memória 
afetiva conectada ao fazer manual.

Já “Vendo Memórias” (Fig. 9) possui uma 
relação de ambiguidade com as palavras. 
Não se trata de algo à venda, mas de ver. No 
entanto, o resultado plástico em que cheguei 
para lembra uma caixa de brinquedo com as 
figuras tridimensionais dentro embaladas. 
Antes eu desejava um tratamento realista no 
desenho para poder identificar os retratados na 
fotografia de família. Ao passar para a colagem 
não fiz as feições. Foi intencional deixar a au-
sência nos rostos para que o público pudesse 
compreender a imagem como qualquer família.

Como disse, o duplo sentido das palavras foi 
um elemento importante. Mestiçagem tem 
conotação racial e se refere ao hibridismo de 
linguagens na arte contemporânea, sendo que 
considero a maioria dos trabalhos como técni-
cas mistas. Pardo é papel e cor de pele. E o 
próprio papel se refere ao material e à atuação, 

Fig. 9: MARCELO, Victor. Série ‘Vendo Memórias’. Técnica mista, 2019.

uma performance. KI-ZERBO (2006, p. 12) ar-
gumenta que “sem identidade, somos um objeto 
da história, um instrumento utilizado pelos ou-
tros. E a identidade é o papel assumido: é como 
numa peça de teatro em que cada um recebe 
um papel para desempenhar.”.



60 61     edição 8 / junho 2020

CONCLUSÃO

Tentei com essa pesquisa complementar à mi-
nha produção artística demonstrar que o mes-
tiço - pardo no Brasil vive um deslocamento 
identitário e que autodeclaração carrega sub-
jetividades da mesma forma que as avaliações 
sociais, sendo estes mecanismos de aceitação 
ou não-pertencimento promovidos por determi-
nados grupos. Se o indivíduo mestiço se coloca 
como negro ele estará suscetível a ouvir frases 
do tipo “você não é negro, é moreno, pardo” 
como se quem está de fora tivesse o direito de 
definir quem ele é. Preconceitos que perpetu-
am de um histórico de uma país que produziu 
apagamentos e invisibilidade a grupos étni-
co-raciais resultando em ações cotidianas de 
segregação entre eles.

De acordo com RIBEIRO (1995, p. 224), 
“posto entre dois mundos conflitantes, o do 
negro e o do branco, o mulato se humaniza 
no drama de ser dois e ao mesmo tempo não 
ser ninguém.” É alguém à margem, que não 
se identifica. Atualmente, não consigo me 
afirmar em uma categoria, uma vez que não 
me identifico com nenhuma.

Antes dizia que era negro e era acusado de 
apropriação cultural. Pardo para mim é o pa-
pel de descarte, tão bonito quanto os demais, 
mas relegado à função de embalagem barata. 
Branco jamais serei. Se for para ter uma desig-
nação acho a mais pertinente a de inter-racial, 
pois sou um corpo que transita ‘entre’ vários 
meios sem se fixar.

Produzi outras obras, além das mostradas 
aqui, que se desdobrarão no meu trabalho de 
conclusão de curso. Espero que o meu traba-
lho sensibilize as pessoas e traga a discussão 
desse tema que me parece tabu porque mexe 
numa ferida mal resolvida da nossa socieda-
de. Até quando iremos ignorar que somos um 
país miscigenado e as consequências desse 
passado? A diversidade enorme de tons de 
pele no Brasil tem que ser debatida ao invés 
de romantizada ou deixada em segundo plano 
nos debates raciais. Contudo, a meu ver ape-
nas tratá-la pela ótica da violência irá perpetuar 
as separações. Se as famílias brasileiras são 
multicolores, procuremos o lado afetivo para 
lidar com a mestiçagem.
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