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RESUMO: O IMMIGRANT’S IMAGERY MUSEUM (Museu de Ima-
gens do Imigrante) é um projeto desenvolvido durante a Residência 
Occupy Baltan, na cidade de Eindhoven, entre agosto e novembro 
de 2021. O projeto contou com um curso gratuito sobre curadoria, 
chamado Curadoria em Campo Expandido, ministrado entre os dias 
4 e 25 de novembro do mesmo ano. O projeto surgiu de uma pes-
quisa iniciada ainda em solo brasileiro a respeito de novas formas de 
ensinar e difundir o conhecimento da Arte para pessoas que vivem 
na periferia das metrópoles, como Rio de Janeiro e São Paulo, e 
apresentou como resultado final uma curadoria em Realidade Virtual.
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Apesar de comumente pensarmos que as barreiras do 
acesso à Arte se dão principalmente na arena da edu-
cação, a distância física entre espaços culturais, traba-
lhadores e grupos empobrecidos além do tempo de 
deslocamento até os centros culturais e museus são fa-
tores, ao meu ver, tão importantes quanto nessa equa-
ção. A partir de 2020, com o advento da pandemia, as 
restrições impostas pelos governos para garantir a se-
gurança física dos cidadãos se apresentaram como uma 
barreira a mais nessa dificuldade de acesso; no entanto, 
em razão disso,  a difusão da tecnologia para a criação 
de ambientes virtuais - assim como o acesso online 
facilitado aos acervos museais- abriu-se como um pon-
to positivo para a pesquisa sobre o acesso remoto às 
obras de Arte. 

Diversas instituições como museus e galerias imple-
mentaram visitas 360 graus em seus espaços físicos 
por meio do uso de câmeras panorâmicas, como o 
StraatMuseum, em Amsterdã, e a Galeria Estação, em 
São Paulo, configurando uma nova maneira de visita 
às suas coleções. Neste ínterim, o Museu de Imagens 
do Imigrante como proposta de uma residência de de-
sign social – que promove o design como ferramenta 
de mudanças políticas e sociais – pretendeu ampliar o 
acesso do público a obras de arte produzidas em países 
não-europeus e gerar uma reflexão a respeito do aces-
so que temos à produção visual de nossos próprios lo-
cais de origem. Para tanto, procurei de alguma maneira 
mesclar a Pedagogia do oprimido, de Paulo Freire, com 
a Metodologia/Proposta Triangular, de Ana Mae Barbosa. 



A partir da fusão dos conceitos apresentados pelos dois autores, criei 
uma metodologia própria a que chamei de Metodologia das três linhas. 
A proposta era ampliar o conhecimento das participantes em Histó-
ria da Arte e Curadoria em apenas quatro encontros. Além disso, ao 
invés de abordar a História da Arte a partir de imagens pré-selecio-
nadas, meu interesse foi buscar um diálogo com o qual eu, que estava 
mediando os encontros, pudesse apreender a bagagem cultural das 
participantes por meio de breves propostas que as levassem a refletir 
sobre a experiência imigrante.

Meu intuito era o de que a partir das palavras nós pudéssemos nave-
gar na questão dos contextos de linguagem e tradução. Como disse 
Ana Mae Barbosa, “Problemas semânticos nunca são apenas proble-
mas semânticos, mas também envolvem conceituação” (BARBOSA, 
2014, p.14). De acordo com esse princípio, convidei as participantes 
para fazer o link entre as palavras “imigrante”, “expatriado”, “colono”, 
“emigrante” e “refugiado” com os seus respectivos significados segun-
do o dicionário. Depois dessa atividade, assistimos a um vídeo da ar-
tista Voluspa Jarpa sobre a exposição En nuestra pequeña región e por 

acá, trabalho arquivístico que busca ressaltar a intervenção estaduni-
dense na latinoamérica através de documentos descartados pela CIA. 
Colombiana, a artista documentou em vídeo suas aulas particulares 
de inglês, idioma que ela precisou aprender para acessar a história de 
sua própria região. 

Ao final do primeiro módulo, contudo, percebi que as atividades 
propostas, apesar de serem objetivas, afastaram as participantes do 
processo de aprendizagem a partir da participação ativa. A primei-
ra dificuldade que tive como mediadora do processo foi me colocar 
numa posição de horizontalidade em relação àquelas que aceitaram 
participar do curso Curadoria em Campo Ampliado. Acontece que, 
ao incentivá-las a participar das propostas que montei, eu me colo-
quei numa posição muito mais professoral do que a de mediadora do 
curso. Outra coisa que não levei em consideração, naquele momento, 



foi que, ao se tratar de um grupo diverso etnicamente, as normas e 
comportamentos seriam diversos do público brasileiro com o qual eu 
estava acostumada.

Concluí neste primeiro momento que, apesar de eu poder aplicar 
a proposta triangular de maneira autônoma, faltou a inclusão frei-
riana neste processo. Sem ambas as abordagens a minha proposta 
seria ineficiente. Para o segundo módulo, então, decidi convidá-las a 
trazerem imagens que remetessem à cultura de seus países. A partir 
desse ponto, abandonei a apresentação e as atividades prévias e de-
cidi construir o curso de acordo com os temas que as participantes 
relatassem em sua primeira curadoria de imagens. Devido às medidas 
restritivas por causa do COVID-19, a disponibilidade de lugares no 
curso era reduzida. Foram no total sete participantes: três delas fre-
quentaram o curso integralmente, sendo habilitadas, portanto, segun-
do determinado no processo de seleção, a concluir todos os módulos 
e apresentar a curadoria final. 

Segundo o meu projeto inicial, o conceito da exposição viria atra-
vés das discussões de grupo baseadas nas atividades propostas. No 
entanto, a partir do momento em que a abordagem foi mudada e 
possibilitou a escolha ativa das imagens estudadas, houve um salto na 
qualidade do debate e nas correlações que as participantes puderam 
fazer a respeito de sua cultura – integrada aos problemas que as mes-
mas queriam ressaltar. A partir desse ponto, a ordem de abordagem 
dos temas na Metodologia das três linhas mudou. Verifiquei não ser 
aplicável, dentro do projeto, o ensino de Artes cujo princípio não 
seja a imagem. Ao contrário das outras metodologias, porém, essas 
imagens não foram determinadas por mim, a mediadora do processo, 
mas pelas participantes do curso.

No segundo encontro, algumas participantes trouxeram apenas uma 
imagem e através da apresentação sentiram a necessidade de pesqui-
sar, durante a apresentação, mais figuras que contextualizassem suas 
escolhas. Todas elas trouxeram imagens relacionadas às artes visuais, 



fossem registros de performance ou vídeos de dança, fosem imagens 
de obras digitalizadas para o catálogo de exposições em museus ou 
de acervos virtuais.

Para o terceiro módulo, pedi às participantes que trouxessem um 
notebook a fim de que aprendessem a lidar com o software escolhido 
para abrigar o Museu Virtual. Para este projeto, usei o Homestyler, 
por causa da qualidade da renderização das imagens, e o Sketchup, 
para exportar os arquivos de imagens em extensões compatíveis ao 
primeiro. O intuito do terceiro módulo foi ressaltar a importância da 
tecnologia como maneira de ampliar as ferramentas que temos dis-
poníveis, tanto para desenvolver nossos projetos pessoais como para 
apresentar novas maneiras curar imagens. Por fim, durante o quarto 
e último módulo, as participantes apresentaram a curadoria final e 
discursaram a respeito da temática que perpassou essa escolha. 

O museu concebido inteiramente em Realidade Virtual foi lançado 
online durante a primeira semana de dezembro e conta com quatro 
curadorias independentes: Chen Yu Wang, com THE FACT STORIES, 
(Histórias sobre fatos), que explora questões a respeito do Sistema 
Capitalista e de como ele afeta nossas escolhas diárias e modos de 
vida;  Anna Buyvid traz para sua exposição CO-RESISTANCE (Co-re-
sistência), a interconexão entre cor, revolução e liberdade através do 
olhar do artista bielorusso Semyon Motolyanets; DEPCTING VIOLEN-

CE (Retratando a violência), de curadoria de Elena Albuerne, fala so-
bre a violência contida no processo de colonização do México, e a 
minha exposição, COLONIZERS AND PORTRAITISTS (Colonizadores e 
retratistas), apresenta uma possível perspectiva a respeito de como 
as missões artísticas francesa e holandesa ao Brasil podem ter servido 
como propaganda pró-colonização.

O museu pode ser visitado pelo link 
https://panorama.homestyler.com/v2?sid=gGE1Wjn9tkpxs7EWh7PtWN
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