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Em 2014 recebi um convite do Sesc – Par-

naíba (PI), para propor uma exposição que

abriria na inauguração do seu centro cul-

tural. Logo me veio à cabeça o trabalho de

um artesão da cidade,no mínimo extraor-

dinário: o mestre Francisco Ribeiro, que lê

cachorros nos galhos de árvores da catan-

duva (no popular: catanduba) e apenas

com leves toques na madeira os traz ao

mundo do visível ordinário.
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na primeira visita à casa do mestre fui recebido em seu

quintal, e enquanto ele fazia o acabamento em uma

peça, respondia, com muita simpatia, a algumas per-

guntas sobre o processo de escolha do galho e do trata-

mento posterior, entre outras coisas. o mestre Fran-

cisco é analfabeto, mas como fui descobrindo, sabe ler

cachorros nos galhos de árvores, criando obras de uma

força plástica única. conta que é indígena do ceará,

vindo muito pequeno para o piauí, sem muitas outras

informações sobre seu povo.  seus cachorrinhos de

madeira são testemunhas de um pacto de coautoria

entre homem e natureza, onde o primeiro, ao invés de

dominar a segunda, comunga do seu fluxo formal de

possibilidades de sentidos e traz, assim, antes de tudo,

uma outra leitura do mundo. 

muito distante do universo do mestre, mas nem por

isso sem instigantes porosidades, rodavam em minha



cabeça algumas ideias do ensaísta Walter benjamin

sobre o mimetismo ancestral, das culturas não letradas.

enquanto o mestre narrava suas experiências absorvido

no seu trabalho manual, eu me lembrava que benjamin

dizia que mesmo que essa percepção tenha se en-

fraquecido nos homens da civilização, inconsciente-

mente a mimese codetermina os sentidos que damos

ao mundo. chegando a apostar que não haja nenhuma

faculdade superior no homem atual que não seja code-

terminada por essa percepção, significar é intrinseca-

mente conexo ao assemelhar. 

benjamin pensa a mimese como uma das possibili-

dades de significação não baseada na causa e efeito:

as tais imagens dialéticas. nesse ponto talvez seja

possível se aventurar a pensar, com as devidas li-

cenças poéticas, que esse ler-fazer dos cachorrinhos

do mestre Francisco pode disparar em nós caminhos

para uma crítica à interpretação racional do discurso

curatorial (?). e o não menos importante nisso, é o

fato dessas obras se distanciaram muito até mesmo

de grande parte da tradição da escultura popular em

madeira (que traz o ímpeto de dominação eficaz da

matéria), fato que faz desses cachorros uma das

peças mais ricas em sentidos produzidas pelo arte-

sanato piauiense ou até mesmo brasileiro.

A conversa foi ótima, sua narrativa é fragmentada,

às vezes até mesmo sem nexo, como se falasse so-

mente o essencial. percebi a dificuldade de comuni-

cação à distância que eu teria pela frente com esse

simpaticíssimo senhor que morava em parnaíba, a
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uns 400 km de distância de

minha casa, em teresina. era

urgente ter também nessa

conversa um outro artista

daquela cidade, que atraves-

sasse o processo com a cau-

tela devida, e fosse me devol-

vendo suas experiências pa-

ra que pudéssemos construir

uma exposição.

o encontro do popular com o

contemporâneo é um campo

que me interessava há muito

tempo. A essa altura já estava

ensaiando uma pesquisa que

depois se aprofundou – sobre

diferentes regimes de leitura. 

também acompanhei os profe-

tas da chuva do piauí em suas

leituras da natureza, além de

uma outra exposição sobre

mapa astral, no espaço inde-

pendente chamado Balde que

deixou saudade em teresina, e

fica aqui meu registro afetivo. 
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enfim, me interessa compreender tanto os diferentes

sistemas da arte com suas práticas de legitimação e

trocas entre seus agentes, quanto os diferentes sis-

temas de leitura e interpretação do mundo que são en-

gendrados nos distintos sistema. 

convidei um artista que trabalha com vídeo e super 8 da

cidade de parnaíba, danilo carvalho, para entrar no pro-

jeto e experimentar comigo essa leitura mimética do

mestre Francisco ribeiro. como as obras do centro cul-

tural atrasaram muito, tivemos muitos meses de trocas,

Mestre Francisco Ribeiro                                                                                                                    Foto: Morais Brito 
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culminando em incontáveis horas de captação em super

8 e digital, tanto com o velho Francisco, como com seus

filhos, toinho e dimas ribeiro, herdeiros da tradição.

mesmo sendo uma exposição muito mais sobre a

leitura da árvore da catanduva que os vídeos-teste-

munhas buscavam trazer, encomendamos muitos ca-

chorros para os três artesãos. 

danilo dispôs projeções de vídeos no espaço, além de

utensílios simples do mestre, como facas, em exposi-

tores horizontais. e argumentava comigo o que

faríamos com as peças de madeira, uns trinta cachor-

rinhos. essa foi a última e mais difícil decisão da ex-

pografia. A solução foi erguer uma árvore-matilha-

-instalação de cachorros para todos nós, analfabetos

na leitura mimética da catanduva. teia estranha de sig-

nificados ancestrais, filosóficos e artísticos plasmada

numa atmosfera/tubo de ensaio. vislumbre efêmero

de uma possibilidade de outra construção de sentidos,

mesmo que estes sejam para nós quase inalcançáveis. 

na minha percepção é justamente aí que reside a

potência do encontro de três muito distintos pontos de

vista: chegar ao lugar onde a arte contemporânea, com

sua pretensão interpretativa, não alcançará a comple-

xidade do fazer popular. e não aponto esse limite de-

vido à exaltação a uma pseudoingenuidade que seria

então “problematizada”  pelo fazer contemporâneo ou

então apropriada através da simplicidade da forma “de-

sacademicista”, como  tantas vezes se deu desde do

século passado. Antes disso, como choque de visões de

mundo, na evidência aos limites da nossa inferência

conceitual e, por que não dizer, artística e curatorial,

sobre outros sentidos alheios. 

não alcançamos, como reflete benjamin, esse outro

dom mimético que é uma espécie de raiz do sentido.

Apesar do autor acreditar que não seja a mimese 

arcaica a ideal, mas isso é ossada de outro assunto.

Aqui basta apontar os limites. 

nesse outro sistema de leitura, uma árvore, muito além

da forma, também uma matilha é. um galho, muito

além de uma solução escultórica, fala a quem sabe lê-lo

que um cachorro é. A tentativa de apropriação dá-se

na leitura e não no texto, no fazer e não na forma ime-

diata. porém, só nos é possível agora pegar um pe-

queno e quase invisível fio da narrativa da experiência

de outras leituras.  

*guga carvalho é pesquisador e curador de arte visuais, 

residente em teresina/pi. idealizou e coordena desde 2016, 

o “Prêmio Residência de Criação em Artes Visuais”, da prefeitura

de teresina. É diretor da Galeria de Artes Visuais do Mercado

Velho de Teresina (2017-atual). dirigiu – junto com danilo 

carvalho – o documentário “Torquato Imagem da 

Incompletude” (2020) para o canal curta!.


