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Apresentação
O Centro Cultural TCU tem o prazer de receber a

As ações promovidas

exposição Em três tempos: memória, viagem e água, uma

pelo Centro Cultural TCU

inédita reunião de vídeos e fotografias de Aline Motta.

oferecem a estudantes e ao

Ao retratar o levantamento sobre as raízes de sua família
conduzido em Estados brasileiros e em países da Europa
e da África, Aline Motta aborda questões relevantes da
condição humana, como o apagamento e o resgate da
memória familiar.

grande público oportunidades
de acesso à história, à arte
e a outras manifestações
culturais. Tais atividades

O Centro Cultural TCU revela uma atenção, compar-

têm a aptidão e o propósito

tilhada pela artista, com a visibilidade da produção artísti-

de explicar o papel do

ca negra, em especial no campo das artes visuais. Essa é a

Tribunal e de aproximá-lo

segunda mostra, no ano de 2019, a exibir a produção de

dos cidadãos, aos quais já

artistas negros, com o objetivo de difundir esses trabalhos
por toda a sociedade.
As ações promovidas pelo Centro Cultural TCU ofere-

se dedica em sua missão
institucional de aperfeiçoar

cem a estudantes e ao grande público oportunidades de

a administração pública em

acesso à história, à arte e a outras manifestações culturais.

benefício da sociedade.
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Tais atividades têm a aptidão e o propósito de explicar o
papel do Tribunal e de aproximá-lo dos cidadãos, aos quais
já se dedica em sua missão institucional de aperfeiçoar a
administração pública em benefício da sociedade.
As atividades culturais são atendidas pelo Programa
Educativo do TCU, um projeto que promove a inserção
e o contato de alunos, professores e do público em
geral com a arte. A iniciativa visa promover um encontro
que possibilite compartilhar experiências entre arte e
educação, bem como apresentar a importância do papel
do TCU.
Com a realização de visitas mediadas por arteeducadores e em suas demais atividades, como oficinas
e workshops, o Programa Educativo do TCU contribui
diretamente para a visão crítica e a formação cidadã de
alunos das escolas das redes pública e privada de ensino
do Distrito Federal.
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Caro(a) Educador(a),
Esse material foi elaborado como objeto de apoio
para ser utilizado por educadores (as) no espaço
expositivo e na sala de aula. Acreditamos que os textos,
atividades, imagens, referências e proposições aproximem
os debates em sala de aula com as questões e a poética
da artista Aline Motta, com o trabalho desenvolvido pelo
Tribunal de Contas da União. O Centro Cultural TCU
contribui para o acesso à informação através de um
espaço de educação não formal, que busca a partir da
cultura e da arte, fomentar a cidadania, instrumento tão
importante na consolidação das instituições brasileiras e
consequentemente da democracia.
Assim como o TCU trabalha pela boa aplicação dos
recursos públicos, ajudando a combater as disparidades
socioeconômicas do país, o trabalho de Aline Motta
busca, sobretudo, revisitar a história da formação das
famílias afro-brasileiras, examinando resquícios dessas
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O Centro Cultural TCU
contribui para o acesso à
informação através de um
espaço de educação não
formal, que busca a partir da
cultura e da arte, fomentar a
cidadania, instrumento tão
importante na consolidação
das instituições brasileiras
e consequentemente
da democracia.

disparidades e expondo a dívida histórica a que foram
submetidas
O Programa Educativo se coloca à disposição para
conversas e encontros com a equipe educativa, através
de visitas mediadas e demais atividades que possam ser
desenvolvidas em conjunto.

Programa Educativo
Centro Cultural TCU
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Texto curatorial
A água pode destruir documentos históricos em papel, mas mesmo molhados muitos deles podem voltar à
vida: são tecnicamente enxugados e continuam desempenhando suas funções como fontes de informação sobre o passado. No fundo do mar, perdido entre os restos
do Titanic, foi encontrado um caderno que pertenceu ao
jovem Edgardo Samuel Andrew (1895-1912), com suas
anotações legíveis feitas a lápis, ainda que alguns pequenos danos. O mesmo não ocorre com o fogo que,
uma vez desperto, se espalha destruindo o que toca e de
seu trajeto sobram cinzas. Foi isso que aconteceu com
grande parte do acervo do Museu Nacional do Rio de
Janeiro, em 2018 e não atingiu apenas papéis, fechando
definitivamente os caminhos para o passado.
Os arquivos e museus que guardam memórias materiais devem ao máximo evitar o contato com agentes de
deterioração, dos quais umidade e fogo são apenas dois
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exemplos, já que eles estão prontos para o ataque. Mas
enquanto existem, quais os usos podemos fazer destas

Agindo como uma catadora

memórias que guardamos? Memória, esquecimento, es-

de farrapos orais, visuais

cavação paciente e descoberta estão entre os assuntos

e escritos das histórias

que aparecem na obra de Aline Motta, artista fluminense,
44 anos, que mora e trabalha em São Paulo.
Três anos após realizar a instalação e o livro de
artista Escravos de Jó (2016), a artista segue interessada

encobertas de sua família,
Aline Motta faz uma
incursão a lugares distantes

nas histórias ligadas à escravidão negra, e de como sua

entre si, aproximados,

família, de um lado portuguesa, de outro, africana e afro-

entretanto, pelo oceano

brasileira, é atravessada por essas relações desiguais que

atlântico, alinhando-os

definem as particularidades da sociedade brasileira.
Agindo como uma catadora de farrapos orais, visuais
e escritos das histórias encobertas de sua família, Aline
Motta faz uma incursão a lugares distantes entre si, aproximados, entretanto, pelo oceano atlântico, alinhando-os
em uma obra repleta de água – salgada, doce, transpa-
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em uma obra repleta de
água – salgada, doce,
transparente ou poluída.

rente ou poluída. Essa substância aparece como um elemento estrutural na trilogia de vídeoinstalações – Pontes
sobre abismos (2017), Se o mar tivesse varandas (2017) e
Outros fundamentos (2019), pela primeira vez apresentadas juntas. Seu fio condutor é um pequeno acervo de
retratos fotográficos familiares. São pessoas com quem
teve ou tem alguma proximidade física, sobre quem ouviu
falar ou sobre quem existem papéis que hoje pertencem
aos arquivos públicos e circulam pela internet.
As/os retratadas/os, nesses vídeos, retornam como
substitutos dos antigos viventes para a acompanharem
em viagens por localidades como Vassouras no Rio de
Janeiro, Cachoeira na Bahia, Serra Leoa na costa africana,
Lagos/Nigéria, e áreas rurais na fronteira entre Portugal
e Espanha. A busca de sua genealogia e raízes familiares
tem um marco importante - Doralice, bebê de cor parda
que nasceu em 1911 no Rio de Janeiro, e que, um dia, se
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viria a ser sua avó materna. Avançando para o passado,
sem se perder nele, Aline Motta encontra outros nomes
de pessoas, como sua bisavó, Mariana (1888-1960),
nomes de ruas, produtos do comércio, notícias da
imprensa e eventos históricos que se atravessam. Tais
descobertas sinalizam o modo que a artista encontrou
para lidar com os fatos étnico-raciais em sua família, ou
seja, o gosto por saber do passado, com vistas a melhor
entender seus efeitos no presente. Essa vontade de saber
a engaja em viagens nas quais conhece pessoas e lugares,
matéria prima da trilogia na qual emerge um efeito de
vaivém entre lugares.
Alguém em Serra Leoa banha os retratos impressos
em tecidos brancos na água, uma jangada carrega os
rostos de um casal. Noutro momento o retrato em
tecido de Wilma (1939-2011), mãe da artista, é segurado
por outrem em Lagos/Nigéria dentro de uma pequena
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embarcação, noutras vezes essas imagens moles, posto
serem os tecidos muito delicados, são penduradas em
varais, o vento as movimenta sob as ruínas do que outrora
fora um lugar habitado. Uma vez ampliados em relação
aos originais, esses retratos ganham uma vida nova, saem
das gavetas, álbuns ou caixas de sapato, lugares nos quais
vivem silenciosamente recolhidos à espera de quem, com
curiosidade e rigor, lhes interpele sobre quem e de onde
eram, e o que legaram a nós, os vivos.

Alexandre Araújo Bispo
Curador
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Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS)
Em setembro de 2015, por ocasião da Cúpula das
Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável,
foram adotados os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), que deverão orientar as políticas
nacionais e as atividades de cooperação internacional
até 2030.
Compostos por 17 objetivos e 169 metas, os ODS
abrangem questões de desenvolvimento social e econômico, incluindo pobreza, fome, saúde, educação, aque-

Exemplos de ODS:
Objetivo 4 – Assegurar
a educação inclusiva,
equitativa e de qualidade,
e promover oportunidades
de aprendizagem ao longo
da vida para todos;

cimento global, igualdade de gênero, água, saneamento,
energia, urbanização, meio ambiente e justiça social.
São exemplos de ODS:
Objetivo 4 – Assegurar a educação inclusiva,
equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida para todos;
Objetivo 5 – Alcançar a igualdade de gênero e
empoderar todas as mulheres e meninas;
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Objetivo 5 – Alcançar
a igualdade de gênero
e empoderar todas as
mulheres e meninas;

Objetivo 10.2 – Até 2030, empoderar e promover
a inclusão social, econômica e política de todos,
independentemente da idade, gênero, deficiência, raça,
etnia, origem, religião, condição econômica ou outra.
Em fevereiro de 2016, o Conselho Diretivo da
International Organization of Supreme Audit Institutions
(Intosai) comunicou oficialmente ao Secretário-Geral
da ONU a intenção de que as Entidades de Fiscalização
Superiores (EFS) 1 trabalhem conjuntamente para
atendimento dos ODS.
Na ocasião, a Intosai ressaltou que as EFS buscarão
garantir, por intermédio de trabalhos de auditoria, monitoramento e avaliação, o progresso do desenvolvimento
sustentável e inclusivo de pessoas e regiões.
A intenção declarada do governo federal brasileiro
de ser signatário do alcance dos ODS da ONU exige
uma agenda integrada entre as ações dos governos
____________
1 . O Tribunal de Contas da União é uma Entidade de Fiscalização Superior.

Exemplo de ODS:
Objetivo 10.2 – Até 2030,
empoderar e promover a
inclusão social, econômica
e política de todos,
independentemente da
idade, gênero, deficiência,
raça, etnia, origem,
religião, condição
econômica ou outra.

federal, estaduais e locais, assim como de organismos
multilaterais, da iniciativa privada e da sociedade civil
organizada.
Uma administração pública apta a lidar com questões
trazidas no bojo dos ODS deve buscar integração, eficiência e honestidade em seus processos. Para se alcançar o
desenvolvimento sustentável e inclusivo, o Estado deverá
ser estratégico, aberto, íntegro e ágil. Para construção
desse contexto, o papel do TCU é de máxima relevância
ao fiscalizar a aplicação dos recursos públicos federais,
principalmente com medidas preventivas, antecipativas
e corretivas, para cumprir de forma plena sua missão de
contribuir para o aperfeiçoamento da administração pública em benefício da sociedade.
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Para se alcançar o
desenvolvimento sustentável
e inclusivo, o Estado deverá
ser estratégico, aberto,
íntegro e ágil [...] e o papel
do TCU é [...] contribuir
para o aperfeiçoamento da
administração pública em
benefício da sociedade.

Glossário
Apagamento
Ato ou efeito de apagar, fazer desaparecer. Apagamento
histórico: processo pelo qual os acontecimentos ficam
definitivamente para trás, caídos no esquecimento. O
apagamento relega ao passado não apenas fatos históricos, mas também todas as lições que carregam consigo.
Isso ocorre para que determinados episódios se percam,
comprometendo a veracidade e a integridade dos fatos.
Diáspora Negra
Dispersão de pessoas do continente africano para outras
regiões do mundo, principalmente devido às relações coloniais e ao escravagismo mercantil. Fenômeno histórico
e social que teve início na Idade Moderna e se estendeu
até o final do século XIX.
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Escravidão
Sistema socioeconômico baseado na escravização de
pessoas. É reconhecido como a prática social em que um
ser humano adquire direitos de propriedade sobre outro
denominado escravo, ao qual é imposta tal condição por
meio da coerção violenta.
Identidade
Conjunto de características que distinguem uma pessoa,
por meio das quais é possível individualizá-la. As identidades étnico-raciais são formadas historicamente mediante
a construção de imagens e representações sociais.
Lugar de fala
O termo que define a localização social do sujeito que
fala e como ela afeta a maneira como é ouvido. O lugar
de fala confere uma ênfase ao lugar social ocupado pelos
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sujeitos numa matriz de dominação e opressão, dentro
das relações de poder, ou seja, as condições sociais que
autorizam ou negam o acesso de determinados grupos
a lugares de cidadania.
Memória
Capacidade de adquirir, armazenar e recuperar (evocar)
informações, vivências e experiências, seja internamente,
no cérebro ou também no armazenamento de informações e fatos historicamente registrados. Reação instintiva
do corpo (memória corporal); conexão afetiva com os
antepassados (memória ancestral).
Pertencimento
Quando o sujeito se sente parte de um todo e se identifica com o contexto em que está inserido. Quando pensa
em si mesmo como membro de uma coletividade na
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qual símbolos expressam valores, medos, aspirações,
características culturais e étnico-raciais.
Racismo estrutural
Processo histórico e político que reproduz estruturalmente os privilégios ou as subalternidades de um sujeito com
base em sua cor, raça e etnia.
Representatividade
Ato ou efeito de representar com efetividade e qualidade
um segmento ou grupo que pretende se constituir e/
ou se afirmar. A representatividade é fundamental para
alcançar mudanças de caráter social de um indivíduo e
consequentemente dentro de uma sociedade.
Raízes
Origem ou ancestralidade do sujeito, trajetória familiar,
memória, história de um povo, ouvidas ou vividas.
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Atividades

– ATIVIDADE I

MINHA ÁRVORE
GENEALÓGICA

Converse com seus pais ou parentes próximos
para descobrir o maior número de nomes de
pessoas de sua família que conseguir.
Escreva o seu nome e o nome de seus pais em
uma folha – sua mãe à direita e seu pai à
esquerda. Ligue os nomes com traços. Em
seguida, escreva o nome dos pais de seus pais
(seus avós paternos e maternos) sobre seus
nomes.
Continue preenchendo sua árvore com o
máximo de nomes que conseguir.

Nesta atividade, propomos um
exercício de reconhecimento
pessoal feito a partir da
construção de sua própria
árvore genealógica.

– ATIVIDADE I

MINHA ÁRVORE
GENEALÓGICA

Agora que você tem sua árvore pronta,
reflita e responda as seguintes questões:

Quais estratégias você utilizou e com quem você
conversou para preencher sua árvore?

Houve alguma dificuldade para preencher sua árvore?
Quais?

Em sua família, há alguém cujo nome do pai não pôde ser
identificado? De que forma isso interferiu na vida dessa pessoa?

Esta atividade te ajudou a saber mais sobre você?
De que forma?

– ATIVIDADE II

MEMÓRIA E DESENHO
A História e a Arte ligam
passado, presente e futuro de
diversas formas. Dessa
maneira, podemos pensar a
respeito do que iremos deixar
para as próximas gerações.
Você acha importante
que as memórias sobre as suas
vivências sejam contadas aos
seus irmãos, sobrinhos e
filhos? Acredita que podem
ajudar na construção da
identidade deles?
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Escolha uma memória significativa
sua que gostaria de preservar e
passar adiante dentro da sua família.
Por meio de desenho, em uma folha,
retrate uma cena ou elementos que
representem essa memória, a fim de
iniciar a prática do registro que pode
colaborar com a conexão do
passado-presente-futuro
para as próximas gerações.

– ATIVIDADE III

PERSONALIDADES
Dentre as iniciativas propostas pela Organização das Nações
Unidas (ONU) para que os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) superem os desafios encontrados pelos Objetivos
de Desenvolvimento do Milênio (ODM) está o Objetivo 10.2:

Até 2030, empoderar e promover a
inclusão social, econômica e política
de todos, independentemente da
idade, gênero, deficiência, raça,
etnia, origem, religião, condição
econômica ou outra.
A partir deste objetivo, investigue ao menos 2
(dois) nomes de mulheres negras da lista ao lado.
A que se dedicam ou se dedicaram as mulheres que
você pesquisou? O que elas têm em comum?
Colabore incluindo nesta lista mais personalidades
negras femininas.
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– ATIVIDADE IV

MEMÓRIA E FOTOGRAFIA
Trabalhar a memória
a partir do resgate de
fotografia dos nossos
parentes é uma forma
de arte que requer
afeto e esforço.
De quais modos você
usa ou pode usar a
fotografia como
ferramenta para se
conhecer melhor?
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Com a ajuda de revistas,
em uma folha, busque
construir uma colagem
com imagens de coisas
que você gosta, como
comida, lugares, objetos.
Em seguida pesquise na sua
família o que eles gostam e
compare com os elementos que
você escolheu.

– ATIVIDADE V

Reflexão a partir do caça-palavras

CAÇA-PALAVRAS

Experimente criar frases usando o
vocabulário encontrado no caça-palavras.

wpdiásporayuioprtimen
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uitrepresentatividade
Vocabulário do caça-palavras: Diáspora | Lugar de fala | Raízes | Memória | Pertencimento | Racismo estrutural | Representatividade | Identidade | Apagamento | Escravidão | Apagamento

– ATIVIDADE V

CAÇA-PALAVRAS

Pensando no trabalho da artista Aline
Motta, reflita a respeito das questões a
seguir utilizando o vocabulário do
caça-palavras.

É possível aprender mais
sobre nós mesmos a partir
do conhecimento sobre os
nossos antepassados?

De que forma o
reconhecimento da
ancestralidade da artista é
feito em seu trabalho?

Converse com seus pais ou
parentes mais próximos
sobre histórias e origem de
parentes mais distantes avós, bisavós. O que você
descobriu sobre você?

Quais recursos são usados
pela artista para resgatar
memórias e de que forma
eles se materializam?

Em algum momento você já
teve dificuldades em se
reconhecer? A que atribuiu
esse sentimento?

Por que somos o que somos?

Quais são as pessoas de sua
família nas quais você se
reconhece - seja pelo jeito ou
pela aparência? Dê exemplos.

Sua pele tem memória?

Como e por que o
reconhecimento de nossa
ancestralidade pode nos
ajudar a entender quem
somos?
O que no seu corpo tem
memória?
Sua memória faz parte de
quem você é?
Você seria a mesma pessoa
se perdesse a memória?

O que é identidade para
você? Como podemos
percebê-la?

O que precisamos lembrar
sobre nossa história?

Quantas versões de uma
mesma história podem
existir?

A forma como você aprende
sua história faz diferença
para quem você é?
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