


FURTACOR emerge no encontro entre es artistas-educadores, pesquisadores e curadores independentes Amanda 
Amaral e Lindomberto Ferreira Alves, com o intuito inquirir, compreender e visibilizar a arte em suas instâncias educativas e, 
consequentemente, a educação como práxis artística e transformadora. Em seu ano de formação, 2018, propuseram a 
instalação homônima que passou a nominar às ações do então duo, integrando a exposição coletiva "MERGULHO_estratégias 
para emergir" [2018], no Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo (MAES), Vitória/ES, Brasil - durante a 3ª edição da 
Virada Cultural Vitória, nos dias 7 e 8 de setembro de 2018. Detalhes sobre a instalação FURTACOR  [2018] foram publicadas 
no volume 6, número 16 da Revista Arte ConTexto: Reflexões em Arte [2019]. Juntes, atuaram como mediadores das 
exposições "Sensibilidades Reveladas" [2018], "O Grande Veleiro" [2018] e "A Maré da Vida" [2018] - todas realizadas no Centro 
Cultural SESC Glória, Vitória/ES, Brasil. O duo participou como co-curadores do "Fórum da Imagem: Construção de Imagens 
Urgentes" [2020], promovido pela Galeria Homero Massena, Vitória/ES, Brasil. Integraram as exposições coletivas "3ª Edição da 
Mostra Videografias - Videografias do Convívio" [2021], promovida pela Galeria Homero Massena & TVE, Vitória/ES, Brasil; 
e "Continuidades: Mostra de Arte Contemporânea no Espaço On-line" [2020], promovida pela Galeria de Arte e Pesquisa (GAP-
UFES), da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Vitória/ES, Brasil. Ainda promoveram e foram curadores da 
exposição "Do escuro do nosso tempo" [2020], primeira individual dos artistas Esther Almeida e Luis Maria, veiculada ao projeto 
"Curadorias em rede" do website "Plataforma de Curadoria". Desenvolveram e ministraram a formação artístico-cultural "LIMBO 
| Laboratório de Investigações de Processos Criativos em Tempos Pandêmicos" [2021] - projeto premiado e realizado com 
recursos do Edital de Chamamento Público nº 005/2020 de Seleção de Proposta de Apresentação e Formação Artístico-
Cultural, por intermédio da SEMC-PMV. Promoveram e foram curadores da exposição "LIMBO | Experimentações em tempos 
pandêmicos" [2021], em exibição no Instagram do FURTACOR; além de terem participado da Residência 
Artística/Online "F(r)icções: Experiências de Fronteiras" [2021], promovida pelo Intervalo - Fórum de Arte (PPGAV-UFBA) & 
Goethe Institut, Salvador/BA, Brasil. Elaboraram, coordenaram e executaram o projeto educativo e o programa público da 
exposição coletiva "Projeto Tirante" [2021], realizada no Museu de Arte do Espírito Santo - MAES, Vitória/ES, Brasil. Mais 
recentemente, no final do ano de 2021, o duo tornou-se trio com o ingresso da artista-educadora, pesquisadora e curadora 
independente Phoebe Coiote. Desde então, o agora trio, vem intensificando o compromisso em afirmar FURTACOR como um 
organismo rizomático vivo e em processo de expansão, que perscruta as fronteiras entre o trabalho de arte, a pesquisa, a 
historiografia, a crítica, a curadoria e a educação, via processos poéticos-políticos cujas táticas visam irromper perturbações nos 
cânones das narrativas hegemônicas que orbitam os campos da arte e da cultura na contemporaneidade. 
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Acervos compartilhados é parte integrante de uma pesquisa homônima que especula acervos íntimos de colecionadores locais, da Região Metropolitana de Vitória, Espírito 
Santo. O vídeo é ambientado no espaço interno de uma casa. Espaço-tempo em que a coleção se instaura e, também, esfera com a qual temos nos tornado cada vez mais 
íntimos, em tempos de refreamento social em virtude da pandemia do COVID-19. Abre-se, aqui, caminhos para percepções distintas sobre o cotidiano, deslocando junto à 
trajetória de câmera, objetos comuns e ordinários, a fim de ficcionalizar uma narrativa que conduza à possibilidades outras de partilhas do que é habitual, porém íntimo, 
privado e subjetivo. Nesses termos, este vídeo lança a seguinte questão: o que podemos fazer para que o espaço habitual se transfigure em lugar de provocação e 
questionamento, dando a ver outras dimensões do estético no vivido?  

Lindomberto Ferreira Alves & Amanda Amaral, Acervos compartilhados (2020-), Vídeo, Dispositivo Portátil, Dimensões Variáveis, Widescreen [cor] 4'04''. 
3ª Edição da Mostra Videografias – Videografias do Convívio, Galeria Homero Massena & TVE, Vitória/ES. Brasil, 2021.  
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Trata-se de uma série experimental que traz para o cerne da visualidade reflexões 
de pesquisadores, autores, artistas e pensadores que atuam e operam suas 
práticas no entrecruzamento dos campos da arte e da educação. Referências para 
as experimentações e inflexões poéticas e estéticas do duo FURTACOR 
(Lindomberto Ferreira Alves & Amanda Amaral), o objetivo desta série é de 
colocar essas reflexões em diálogo, promovendo assim a construção de um texto 
fragmentário, de finitude indeterminada. Visa-se, portanto, a instauração de uma 
conversa infinita cujo tom tem como horizonte a afirmação da arte em suas 
instâncias educativas e, consequentemente, a educação como práxis artística e 
transformadora.  

Lindomberto Ferreira Alves & Amanda 
Amaral, Referências (2020 -), Texto, 
Dimensões Variáveis. Referências #1 -
 GONÇALVES, Juan. Sou artista enquanto 
mediador? Sou mediador enquanto artista? A 
mediação como prática artística em Vitória (ES). 
2018. 136 f. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Bacharelado em Artes Plásticas) - 
Departamento de Artes Visuais, Centro de 
Artes, Universidade Federal do Espírito Santo, 
Vitória, 2018 | Referências #2 - CAMNITZER, 
Luis. Introdução. In: CAMNITZER, Luis; 
PÉREZ-BARREIRO, Gabriel. (org.). Arte para a 
educação / educação para a arte. Porto Alegre: 
Fundação Bienal do Mercosul, 2009. p. 13-24 
| Referências #3 - MÖRSCH, Carmen. Numa 
encruzilhada de quatro discursos. Mediação e 
educação na documenta 12: entre afirmação, 
reprodução, desconstrução e transformação. 
In: Periódico Permanente, n. 6, p. 1-32, fev. 
2016. 
 

https://www.instagram.com/_furta_cor/
https://www.instagram.com/_furta_cor/


 

Opacidade & transparência (2020) ficcionaliza uma narrativa visual possível a respeito de outros olhares sobre a questão do colecionismo, olhares que buscam exceder e 
desestabilizar o exercício de poder discursivo do colecionismo atrelado ao contexto das políticas macroestruturais do sistema da arte. Ao dispor em primeiro plano um 
objeto que prefigura e demarca a contagem e a passagem do tempo, provocamos a visualização tanto das esferas íntima, privada e subjetiva do colecionador quanto da 
própria coleção como reflexibilidade. Jogo irreconciliável de opacidade e transparência que aponta a obra de arte como um dos itens de ficcionalização e de deslocamento 
do imaginário da própria prática colecionista, bem como de seu dispositivo imagético. Ao distender a imagem-tempo e a imagem-movimento, esticamos o ritmo com que 
enxergamos o objeto, constituindo e remontando uma manifestação particular que preserva a tensão e direciona o olhar para além dele. Entendendo a prática de coleção 
como espaço de disputas, atritos e rupturas, este vídeo nos questiona: quais os possíveis caminhos para se compor narrativas sobre a complexidade do fenômeno do 
colecionismo como prática social nos trânsitos contemporâneo? 
. 

Lindomberto Ferreira Alves & Amanda Amaral, Opacidade & transparência (2020), Vídeo, Dispositivo Portátil, Dimensões Variáveis, Widescreen [cor] 3'00''. Exposição Continuidades: Mostra 
de Arte Contemporânea no Espaço On-line. Galeria de Arte e Pesquisa (GAP-UFES). Vitória/ES. Brasil. 
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Motivado pelas investigações des arte-educadores, a alemã Carmen Mörsch e 
o uruguaio Luis Camnitzer, o trabalho problematiza o lugar ocupado pelo 
sujeito lançado à condição de mediador cultural, estabelecendo, pelo viés 
estético, uma autocrítica sobre os processos em arte-educação explorados 
pelas instituições de cultura na contemporaneidade. A obra se consistiu na 
inserção de um objeto - uma cadeira reversível para uma escada - 
posicionado no espaço contíguo à janela localizada a frente da escada de 
acesso para o espaço expositivo do Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio 
Del Santo (MAES). A janela permaneceu aberta durante todo o período de 
duração da exposição, com a cadeira disposta entre suas folhas, inicialmente 
com seu encosto junto à parede. Ao chão, uma faixa de sinalização foi fixada, 
estabelecendo, assim, um perímetro no qual a proposta se realizou. 
Dispersas, dentro e fora do espaço expositivo, foram distribuídas frases, 
impressas em plotagem de tipo recorte, e que só puderam ser lidas com o 
auxílio de dois binóculos, colocados à disposição do espectador-participador 
sobre o acento da cadeira. Junto aos binóculos um mapa, que orientou o 
fruidor da obra acerca da localização das frases, cuja narrativa, lida em 
sequência, conduziria à reversão da cadeira em escada. Assim, a obra buscou, 
por meio de uma experiência temporária de inflexão plástica, poética e 
estética, visibilizar através do corpo do espectador-participador os possíveis 
que orbitam o imaginário da prática da mediação - sempre cambiante, cuja 
abordagem é alterada conforme o sujeito que a ocupa. 

Lindomberto Ferreira Alves & Amanda Amaral, Furtacor (2018), Objeto/Instalação (cadeira reversível para 
escada em madeira, binóculos, plotagem em tipo recorte, faixa de sinalização e mapa instrutivo), dimensões 

variáveis. Exposição Coletiva MERGULHO_estratégias para emergir. Museu de Arte do Espírito Santo 
Dionísio Del Santo (MAES). Vitória/ES. Brasil. 
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Lindomberto Ferreira Alves & Amanda 
Amaral, Acervos compartilhados (2020-
), Vídeo, Dispositivo Portátil, Dimensões 

Variáveis, Widescreen [cor] 4'04''. 3ª Edição da 
Mostra Videografias – Videografias do Convívio, 

Galeria Homero Massena & TVE, Vitória/ES. 
Brasil, 2021.  

 

Lindomberto Ferreira Alves & Amanda 
Amaral, Opacidade & 

transparência (2020), Vídeo, Dispositivo 
Portátil, Dimensões Variáveis, Widescreen [cor] 

3'00''. Exposição Continuidades: Mostra de 
Arte Contemporânea no Espaço On-

line. Galeria de Arte e Pesquisa (GAP-UFES). 
Vitória/ES. Brasil. 
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Lindomberto Ferreira 
Alves & Amanda 
Amaral, Furtacor (2018), 
Objeto/Instalação (cadeir
a reversível para escada 
em madeira, binóculos, 
plotagem em tipo 
recorte, faixa de 
sinalização e mapa 
instrutivo), dimensões 
variáveis. Exposição 
Coletiva 
MERGULHO_estratégias 
para emergir. Museu de 
Arte do Espírito Santo 
Dionísio Del Santo 
(MAES). Vitória/ES. Brasil. 
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Com curadoria de Amanda Amaral e Lindomberto Ferreira Alves, a mostra teve 
o objetivo de compartilhar com o público mais abrangente um pequeno recorte 
da produção des artistas João Vitor Soares (ES), Josélia Andrade (BA/ES), Mara 
Perpétua (ES), Maria Ramos (MG/ES), Marina da Silva (SP), Pedro Lima Santos 
(SP), Phoebe Coiote (RJ/ES), Stéfani Agostini (RS) e Vivian Siqueira (ES), durante 
a pandemia provocada pela COVID-19, a fim de confrontarmo-nos com 
algumas das linhas de força poética, ético-estética e sócio-política que perfizeram, 
e ainda perfazem, os processos de criação por eles mobilizades, desde março de 
2020. Dividida em três núcleos, a exposição percorre, de modo sequencial, os 
trabalhos produzidos por cada um desses artistas em diferentes momentos do 
isolamento social - correspondentes, respectivamente, aos estágios inicial, 
intermediário e atual da pandemia. Núcleos que, no seu conjunto, permitem-nos 
cotejar as transformações dos deslocamentos poéticos trilhados em tempos 
pandêmicos, no âmbito dos percursos de suas pesquisas artísticas e de seus 
processos criativos. A exposição foi um desdobramento da formação artístico-
cultural "LIMBO | Laboratório de Investigações de Processos Criativos em 
Tempos Pandêmicos", uma realização do FURTACOR, financiada com recursos 
do Edital de Chamamento Público nº 005/2020 de Seleção de Proposta de 
Apresentação e Formação Artístico-Cultural - Lei Aldir Blanc | Secretaria 
Municipal de Cultura da Prefeitura Municipal de Vitória (SEMC-PMV). 
 Amanda Amaral & Lindomberto Ferreira Alves. Exposição Virtual Limbo | Experimentações 

em tempos pandêmicos (2021), exposição coletiva com João Vitor Soares, Josélia Andrade, 
Mara Perpétua, Maria Ramos, Marina da Silva, Pedro Lima Santos, Phoebe Coiote, Stéfani 
Agostini e Vivian Siqueira. Múltiplas linguagens. Dimensões variáveis. Exposição Virtual Limbo 
| Experimentações em tempos pandêmicos (2021) - Mostra de Artes Visuais. Instagram do 
FURTACOR. Vitória/ES. Brasil.  
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O projeto se desenvolveu, em sua primeira etapa, por produção crítica textual de 
artistas/pesquisadores selecionados por meio de chamamento público para 
submissão de artigos. Foram seis autores que apresentaram cinco textos 
discutindo questões pertinentes da produção da imagem fotográfica no 
contemporâneo. Com isto posto, propôs-se uma dinâmica de interação e 
correspondência, em que artistas enviaram suas imagens que respondem, de 
certa forma, ao tema discutido pelos artigos. A seleção das imagens aconteceu por 
etapas, em que os autores dos textos críticos selecionados foram os responsáveis 
pela curadoria juntamente com a Coordenação da Galeria Homero Massena 
(GHM), Vitória/ES, Brasil. O acúmulo de imagens pretendeu dialogar de forma 
direta com os conteúdos propostos publicados periodicamente, estimulando, 
assim, a reflexão crítica por meio de texto e leitura de imagens. Todo material 
encontra-se em processo de compilação e publicação, através do catálogo 
do Fórum da Imagem GHM - Construção de Imagens Urgentes, referente ao 
Programa de Pesquisa e Formação 2020, da Galeria Homero Massena, contendo 
os textos críticos e as imagens enviadas. O texto de autoria do FURTACOR 
(Lindomberto Ferreira Alves & Amanda Amaral), intitulado "A imobilidade na 
produção e o que isso diz sobre os artistas contemporâneos", recebeu imagens 
dos artistas: Ana Luíza Pio (ES), Camila Beatriz (GO), Carol Muñoz (ES), CASÜ 
(ES), Charles Cunha (MG/SP), Duda Viana (BA/SP), Gabi Faryas (RS), Gabriel 
Lordêllo (ES), Heitor Andrade (ES), João Vitor Soares (ES), Larissa Godoy (ES), 
Leonardo Sousa (MT/SP), Liliana Sanches (ES), Marcos Martins (CE/ES), Maria 
(MG/ES), Powllak (ES) e Rebecca França (ES). 
 
 

Lindomberto Ferreira Alves & Amanda Amaral. A imobilidade na produção e o que diz sobre os 
artistas contemporâneos (2020), exposição coletiva com Rebecca França, Duda Viana, Heitor 
Andrade, Leonardo Sousa, Carol Muñoz, CASÜ, Camila Beatriz, João Vitor Soares, Charles 
Cunha, Liliana Sanches, Maria, Marcos Martins, Gabriel Lordêllo, Gabi Faryas, Larissa Godoy, 
Powllak e Ana Luíza Pio. Fotografia. Dimensões variáveis. Fórum da Imagem GHM - Construção 
de Imagens Urgentes (2020) - Mostra de Artes Visuais. Galeria Homero Massena. Vitória/ES. 
Brasil.  
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Do escuro do nosso tempo apresenta a série fotográfica intitulada Bucólico 
Marginal (2020), de Esther Almeida e Luis Maria. Artistas que flertam com 
diferentes linguagens e expõem em seus trabalhos uma tendência silenciosa, mas 
não por isso menos pulsional, em operar uma poética autobiográfica, urdida no 
entrecruzamento da escuta aos processos cotidianos do 'tempo vivido nas 
dimensões do mundo' - para falar como Friedrich Hölderlin - com suas próprias 
narrativas pessoais de vida. Esta exposição perscruta, junto a estes jovens artistas, 
as possibilidades de experimentações artísticas em tempos de refreamento social 
e seus desdobramentos nos processos de criação, produção e circulação em 
âmbito virtual. Entretanto, indo um pouco mais além, ao trazer para o cerne da 
visualidade registros de Esther Almeida e Luis Maria - que manifestam e 
condensam reflexões estéticas, sociológicas e subjetivas em torno do tempo que 
vivemos - a mostra Do escuro do nosso tempo se constitui como uma 
oportunidade para pensarmos duas questões que parecem ser urgentes quando o 
tempo vivido assume as dimensões do mundo: como viver o tempo que 
vivemos? Ou, ainda, sendo este, o tempo que vivemos, o tempo do "fim" - para 
não perder de vista os ultimatos do pensamento indígena contemporâneo, em 
autores como Davi Kopenawa e Ailton Krenak - como sobreviver a ele? Reune-
se, aqui, 10 fotografias - acompanhadas ou não por pequenos textos - que juntas 
compõem a série Bucólico Marginal  (2020), elaboradas nos meses de maio e 
junho de 2020 e, cujo desenvolvimento é instaurado no contexto de quarentena 
provocada pela COVID-19. Assim, se através da série Bucólico Marginal (2020), 
Esther Almeida e Luis Maria nos lembram que é preciso "atrever a criar moradas 
nas contradições"; Do escuro do nosso tempo tem por objetivo sublinar: é 
urgente "seguir se aventurando nesse fim de mundo. O nosso fim do mundo". 
Essa exposição acontece como parte da ação Curadoria em rede, realizada pela 
Plataforma de Curadoria, e está disponível no site e no instagram da Plataforma. 
 
 

Lindomberto Ferreira Alves & Amanda Amaral. Do escuro do nosso tempo (2020), exposição 
individual de Esther Almeida & Luis Maria. Bucólico Marginal (2020). Fotografia/Texto. Dimensões 
variáveis. Mostra Virtual de Artes Visuais. Plataforma de Curadoria (DAV-UFES). Vitória/ES. Brasil.  

https://www.plataformadecuradoria.com/
https://www.instagram.com/curadoriaufes/
https://www.plataformadecuradoria.com/post/curadoriasemrede-doescurodonossotempo
https://www.plataformadecuradoria.com/




Espera é uma curadoria educativa desenhada por Amanda Amaral e Lindomberto Ferreira Alves, em 
colaboração com es artistas que integraram o projeto Tirante (Anton Steenbock [DE], Clara Sampaio 
[ES/PT], Felippe Moraes [SP/PT], Fredone Fone [ES], Marcelo Venzon [ES/SP] e Raquel Garbelotti 
[ES/SP]), e pesquisadores convidades (Gabriela Leandro Pereira [BA/ES], Juan Gonçalves [ES/SP], 
Mauro Neri [SP], Rebeca Ribeiro [ES], Ricardo Basbaum [RJ] e Thiara Pagani [ES]). Aposta que mobiliza 
um convite processual à atenção, uma solicitação à espera. Um modo singular de explorar o exercício 
curatorial no âmbito dos processos educativos não a partir de um circuito cognitivo determinado; mas, 
sim, a partir de circuitos abertos às instâncias e dimensões processuais do seu constructo. Evoca 
processos criativos de singularização, no qual o público é convidado a se debruçar em experiências 
heterogêneas de aprendizagem – via através da qual a educação seja encarada efetivamente como um 
programa público. Em outras palavras, onde todes se sintam responsáveis em contribuir poética e 
criticamente para a educação como práxis que, fundamentalmente, explore o compartilhamento de 
uma polifonia de repertórios, lugares de fala e visões de mundo. 

ALVES, Lindomberto Ferreira & AMARAL, Amanda (org.)  Educativo como 
programa público: proposições educativas em espera. Exposição virtual 
“PROJETO TIRANTE" – Arte-educação (Publicação). Exposição coletiva – 
Artistas: Clara Sampaio, Felippe Moraes, Raquel Garbelotti, Anton Steenbock, 
Marcelo Venzon e Fredone Fone. Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio 
Del Santo (MAES), Vitória/ES, Brasil. 

https://furtacor.webnode.com/_files/200000123-db977db978/Tirante - Material Educativo.pdf
https://furtacor.webnode.com/_files/200000123-db977db978/Tirante - Material Educativo.pdf
http://tirante.org/




Furtacor (Lindomberto Ferreira Alves & Amanda Amaral) foi um dos 
artistas selecionados da Residência Artística/Online – F(r)icções: 
experiências de fronteiras. A residência foi uma iniciativa do Intervalo - 
Fórum de Arte (PPGAV-UFBA), com apoio institucional do Goethe 
Institut, e teve coordenação das curadoras Ines Linke e Lia Krucken, 
além da assessoria da assistente de curadoria Laura Benevides. Tratou-
se de um espaço-tempo para trocas e compartilhamento de 
processos, diálogos com curadores e orientação para 
desenvolvimento de trabalhos. Oportunizou tanto a discussão em 
torno dos trânsitos e transbordamentos entre espaços e fronteiras, 
quanto a experimentação e intervenção no repertório de percepções 
naturalizadas do que são territorialidades, identidades e cosmovisões. 
 
 
Ines Linke & Lia Krucken (Org.). Residência Artística/Online – F(r)icções: 
experiências de fronteiras. Salvador: Intervalo - Fórum de Arte (PPGAV-UFBA) & 
Goethe Institut, 2021. 

https://forumdearteintervalo.wordpress.com/
https://forumdearteintervalo.wordpress.com/
https://forumdearteintervalo.wordpress.com/
https://forumdearteintervalo.wordpress.com/




Espera é uma curadoria educativa desenhada por Amanda 
Amaral e Lindomberto Ferreira Alves, em colaboração com es 
artistas que integraram o projeto Tirante  (Anton Steenbock 
[DE], Clara Sampaio [ES/PT], Felippe Moraes [SP/PT], 
Fredone Fone [ES], Marcelo Venzon [ES/SP] e Raquel 
Garbelotti [ES/SP]), e pesquisadores convidades (Gabriela 
Leandro Pereira [BA/ES], Juan Gonçalves [ES/SP], Mauro Neri 
[SP], Rebeca Ribeiro [ES], Ricardo Basbaum [RJ] e Thiara 
Pagani [ES]). Aposta que mobiliza um convite processual à 
atenção, uma solicitação à espera. Um modo singular de 
explorar o exercício curatorial no âmbito dos processos 
educativos não a partir de um circuito cognitivo determinado; 
mas, sim, a partir de circuitos abertos às instâncias e 
dimensões processuais do seu constructo. Evoca processos 
criativos de singularização, no qual o público é convidado a se 
debruçar em experiências heterogêneas de aprendizagem – 
via através da qual a educação seja encarada efetivamente 
como um programa público. Em outras palavras, onde todes 
se sintam responsáveis em contribuir poética e criticamente 
para a educação como práxis que, fundamentalmente, explore 
o compartilhamento de uma polifonia de repertórios, lugares 
de fala e visões de mundo. 

ALVES, Lindomberto Ferreira & AMARAL, Amanda (orgs.)  Educativo como programa público: proposições educativas em 
espera. Exposição virtual “PROJETO TIRANTE" – Arte-educação (Publicação). Exposição coletiva – Artistas: Clara Sampaio, 
Felippe Moraes, Raquel Garbelotti, Anton Steenbock, Marcelo Venzon e Fredone Fone. Museu de Arte do Espírito Santo 
Dionísio Del Santo (MAES), Vitória/ES, Brasil. 

https://furtacor.webnode.com/_files/200000123-db977db978/Tirante - Material Educativo.pdf
https://furtacor.webnode.com/_files/200000123-db977db978/Tirante - Material Educativo.pdf
http://tirante.org/




ALVES, Lindomberto Ferreira & AMARAL, 
Amanda. Eu, fragmento. In: ALVES, Lindomberto 
Ferreira & AMARAL, Amanda (Orgs.). Educativo 
como programa público: proposições educativas 
em espera. Vitória: Museu de Arte do Espírito 
Santo Dionísio Del Santo (MAES), 2021, p. 35. 

ALVES, Lindomberto Ferreira & AMARAL, 
Amanda. Organizar o curso. In: ALVES, 
Lindomberto Ferreira & AMARAL, Amanda 
(Orgs.). Educativo como programa público: 
proposições educativas em espera. Vitória: 
Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del 
Santo (MAES), 2021, p. 34. 

ALVES, Lindomberto Ferreira & AMARAL, 
Amanda. Sobre o tempo que resta. In: ALVES, 
Lindomberto Ferreira & AMARAL, Amanda 
(Orgs.). Educativo como programa público: 
proposições educativas em espera. Vitória: 
Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del 
Santo (MAES), 2021, p. 33. 

ALVES, Lindomberto Ferreira & AMARAL, 
Amanda. Janelas que projetam outras coisas: ou 
notas sobre a espera. In: ALVES, Lindomberto 
Ferreira & AMARAL, Amanda (Orgs.). Educativo 
como programa público: proposições educativas 
em espera. Vitória: Museu de Arte do Espírito 
Santo Dionísio Del Santo (MAES), 2021, p. 4-6. 

https://furtacor.webnode.com/_files/200000123-db977db978/Tirante - Material Educativo.pdf
https://furtacor.webnode.com/_files/200000123-db977db978/Tirante - Material Educativo.pdf
https://furtacor.webnode.com/_files/200000123-db977db978/Tirante - Material Educativo.pdf
https://furtacor.webnode.com/_files/200000123-db977db978/Tirante - Material Educativo.pdf
https://furtacor.webnode.com/_files/200000123-db977db978/Tirante - Material Educativo.pdf


ALVES, Lindomberto Ferreira & AMARAL, 
Amanda. A imobilidade na produção e o que isso 
diz sobre os artistas contemporâneos. In: 
SOARES, Nicolas (Org.). Fórum da Imagem: 
Construção de Imagens Urgentes. Vitória: Gráfica 
Aquarius, 2020, p. 118-125. 

ALVES, Lindomberto Ferreira & AMARAL, 
Amanda. ISTO NÃO É UM TEXTO 
CURATORIAL! In: Exposição "Fórum da imagem: 
construção de imagens urgentes". 2020. 
Exposição coletiva - Artistas selecionados por 
edital. Galeria Homero Massena & SECULT/ES, 
Vitória/ES, Brasil. 

ALVES, Lindomberto Ferreira & AMARAL, 
Amanda. Outro chão para se pousar o pé: ou, 
seis gestos provisórios para sobreviver ao 
tempo do "fim". In: Revista NAVA (UFJF). Juiz 
de Fora/MG, v. 05, n. 1 e 2, p. 18-27, dez. 
2020. 

ALVES, Lindomberto Ferreira & AMARAL, 
Amanda. Do escuro do nosso tempo: ou, seis 
notas sobre como sobreviver ao tempo do "fim" 
em Bucólico Marginal (2020), de Esther Almeida 
e Luis Maria. In: Jornada da Associação Brasileira 
de Críticos de Arte 2020 | Resistências Poéticas: 
Arte, Crítica e Direitos Humanos, 2020, 
Itabuna. Anais da 61ª Jornada da Associação 
Brasileira de Críticos de Arte | Resistências 
Poéticas: Arte, Crítica e Direitos Humanos. 
Itabuna: UFSB, 2020, p. 152-159. 

https://forumdaimagem.files.wordpress.com/2020/08/5a-imobilidade-na-producao-e-o-que-isso-diz-sobre-os-artistas-contemporaneos.pdf
https://forumdaimagem.files.wordpress.com/2020/08/5a-imobilidade-na-producao-e-o-que-isso-diz-sobre-os-artistas-contemporaneos.pdf
https://furtacor.webnode.com/_files/200000122-07db807dbb/ISTO N%C3%83O %C3%89 UM TEXTO CURATORIAL _ EXPOSI%C3%87%C3%83O F%C3%93RUM DA IMAGEM - CONSTRU%C3%87%C3%83O DE IMAGENS URGENTES.pdf
https://furtacor.webnode.com/_files/200000122-07db807dbb/ISTO N%C3%83O %C3%89 UM TEXTO CURATORIAL _ EXPOSI%C3%87%C3%83O F%C3%93RUM DA IMAGEM - CONSTRU%C3%87%C3%83O DE IMAGENS URGENTES.pdf
https://periodicos.ufjf.br/index.php/nava/article/view/32620/21934
https://periodicos.ufjf.br/index.php/nava/article/view/32620/21934
https://periodicos.ufjf.br/index.php/nava/article/view/32620/21934
http://abca.art.br/httpdocs/wp-content/uploads/2021/06/Jornada-ABCA-2020.pdf
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http://abca.art.br/httpdocs/wp-content/uploads/2021/06/Jornada-ABCA-2020.pdf


ALVES, Lindomberto Ferreira & AMARAL, 
Amanda. Outro chão para se pousar o pé: ou, 
seis gestos provisórios para sobreviver ao tempo 
do "fim". In: Exposição "Do escuro do nosso 
tempo". Individual dos artistas Esther Almeida & 
Luis Maria. 2020. WEB SITE Plataforma de 
Curadoria (DAV-UFES), Vitória/ES, Brasil. 

ALVES, Lindomberto Ferreira & AMARAL, 
Amanda. Furtacor. In: Revista Arte ConTexto. 
Porto Alegre/RS, v. 6, n. 16, dez. 2019.  
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https://revistas.ufrj.br/index.php/ae/article/view/0000-0001-7832-1734/20520
https://artcontexto.com.br/portfolio/furtacor-lindomberto-ferreira-alves-amanda-amaral/




Com condução de Amanda Amaral e Lindomberto Ferreira Alves, esta formação se deu em 
duas etapas, ambas realizadas de modo remoto, via plataforma GOOGLE MEET. A primeira 
consistiu em três encontros online, com duração média de uma hora cada, realizados nos dias 
24, 25 e 26 de fevereiro de 2021. A segunda consistiu em um encontro online, com duração 
de uma hora, realizado no dia 31 de março. Primeira etapa: a) No primeiro encontro, 
realizado no dia 24 de fevereiro, os artistas-educadores apresentaram um conjunto de 
questões a partir dos agenciamentos tensionados pela mostra, pelos trabalhos em exibição, 
bem como pela poética dos artistas que integram a exposição; b) no segundo encontro, 
realizado no dia 25 de fevereiro, o grupo discutiu coletivamente as questões apresentadas no 
primeiro encontro. Ademais, os artistas-educadores propuseram a realização de um exercício, 
desenvolvido pelo grupo de modo offline; c) no terceiro encontro, realizado no dia 26 de 
fevereiro, o grupo apresentou o exercício desenvolvido extra-formação e, coletivamente, 
discutiu as táticas de elaboração de projetos educativos/pedagógicos que poderiam ser 
explorados em sala de aula, junto a seus estudantes, a partir dos conteúdos trabalhados 
durante os três encontros. Segunda etapa: o encontro realizado no dia 31 de março, tratou-
se de um encontro de retorno dos professores que participaram da primeira etapa da 
formação. Buscou-se, com a realização desse encontro extra, formentar um espaço de 
partilha no qual os professores puderam trocar, entre si, os desdobramentos em sala de aula, 
desenvolvidos junto às propostas de projetos educativos/pedagógicos esboçadas no último 
encontro da primeira etapa. 

ALVES, LindombertoFerreira & AMARAL, Amanda. Educativo como programa 
público: proposições educativas em espera. In: Exposição virtual “PROJETO 
TIRANTE" –Arte-educação. Exposição coletiva –Artistas: Clara Sampaio (ES), 
FelippeMoraes (RJ/SP), Raquel Garbelotti(SP/ES), Anton Steenbock(Alemanha), 
Marcelo Venzon(ES/SP) e Fredone(ES). Museu de Arte do Espírito Santo 
Dionísio Del Santo (MAES), Vitória/ES, Brasil. 

http://tirante.org/programa-publico/
http://tirante.org/programa-publico/


Com condução de Amanda Amaral e Lindomberto Ferreira Alves, e com foco em artistas 
visuais de todas as idades e dos mais diversos territórios, esta formação teve como ênfase a 
investigação, a discussão e a reflexão de novos procedimentos criativos explorados no âmbito 
das artes visuais durante a pandemia provocada pelo COVID-19. O objetivo foi estabelecer 
um espaço coletivo e transversal de compartilhamento de questões ético-estéticas e sócio-
políticas que perpassaram, e ainda perpassam, os processos de criação agenciados, desde 
março de 2020, por 9 (nove) artistas que, inscrites e selecionades, compuseram o grupo 
desta formação: João Vitor Soares (ES), Josélia Andrade (BA/ES), Mara Perpétua (ES), Maria 
Ramos (MG/ES), Marina da Silva (SP), Pedro Lima Santos (SP), Phoebe Coiote (RJ/ES), Stéfani 
Agostini (RS) e Vivian Siqueira (ES). Es 9 (nove) artistas selecionades participaram de uma 
formação que consistiu em 3 (três) encontros online (com duração média de duas horas cada) 
– realizados nos dias 13, 20 e 27 de fevereiro de 2021 –, voltados ao diálogo, ao convívio e, 
sobretudo, à troca de experiências sobre os princípios táticos minoritários estabelecidos por 
essxs artistas para agenciar sua produção e a circulação dos seus trabalhos em tempos 
pandêmicos. Assim como para o aprofundamento prospectivo de seus desdobramentos 
criativos, no que tange à interlocução dos trabalhos produzidos neste período, com as 
instâncias da pesquisa, da crítica, da curadoria e da arte-educação. Esta formação artístico-
cultural foi uma realização do FURTACOR (Amanda Amaral e Lindomberto Ferreira Alves), e 
é financiada com recursos do Edital de Chamamento Público nº 005/2020 de Seleção de 
Proposta de Apresentação e Formação Artístico-Cultural – Lei Aldir Blanc | Secretaria 
Municipal de Cultura da Prefeitura Municipal de Vitória (SEMC-PMV). 

Amanda Amaral & Lindomberto Ferreira Alves. Workshop “LIMBO | 
Laboratório de investigações de Processos Criativos em Tempos Pandêmicos”. 
2021. [FORMAÇÃO ARTÍSTICO-CULTURAL ON-LINE]. Lei Aldir Blanc & 
FUNCULTURA-SEMC/PMV. Vitória/ES. Brasil. 

https://furtacor.webnode.com/workshop/
https://furtacor.webnode.com/workshop/




Com condução de Amanda Amaral e LindombertoFerreira Alves, e com foco em artistas 
visuais de todas as idades e dos mais diversos territórios, este workshop teve como ênfase a 
investigação, a discussão e a reflexão de novos procedimentos criativos explorados no âmbito 
das artes visuais durante a pandemia provocada pela COVID-19. O objetivo foi estabelecer 
um espaço coletivo e transversal de compartilhamento de questões ético-estéticas e sócio-
políticas que perpassaram, e ainda perpassam, os processos de criação agenciados, desde 
março de 2020, por nove artistas que, inscrites e selecionades, compuseram o grupo focal do 
workshop: João Vitor Soares (ES), Josélia Andrade (BA/ES), Mara Perpétua (ES), Maria Ramos 
(MG/ES), Marina da Silva (SP), Pedro Lima Santos (SP), Phoebe Coiote (RJ/ES), Stéfani 
Agostini (RS) e Vivian Siqueira (ES). Es artistas participaram de um processo formativo 
constituído por três encontros online (com duração média de duas horas cada) - realizados 
nos dias 13, 20 e 27 de fevereiro de 2021 - voltados ao diálogo, ao convívio e, sobretudo, à 
troca de experiências sobre as táticas poéticas estabelecidas por esses artistas para agenciar 
sua produção e a circulação dos seus trabalhos em tempos pandêmicos. Assim como para o 
aprofundamento prospectivo de seus desdobramentos criativos, no que tange à interlocução 
dos trabalhos produzidos neste período, com as instâncias da pesquisa, da crítica, da curadoria 
e da arte-educação. Este workshop foi uma realização do FURTACOR (Amanda Amaral e 
LindombertoFerreira Alves), e financiada com recursos do Edital de Chamamento Público nº 
005/2020 de Seleção de Proposta de Apresentação e Formação Artístico-Cultural -Lei Aldir 
Blanc | Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura Municipal de Vitória (SEMC-PMV). 

Amanda Amaral & Lindomberto Ferreira Alves. Workshop LIMBO | 
Laboratório de investigações de Processos Criativos em Tempos Pandêmicos. 
2021. [FORMAÇÃO ARTÍSTICO-CULTURAL ON-LINE]. Lei Aldir Blanc & 
FUNCULTURA-SEMC/PMV. Vitória/ES. Brasil. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fX0ozqgAn2E&t=7s&ab_channel=duoFURTACOR//
https://www.youtube.com/watch?v=fX0ozqgAn2E&t=7s&ab_channel=duoFURTACOR//




AMARAL, Amanda; ALVES, Lindomberto Ferreira; BORGES, Esther Almeida; 
ALVES, Luis Fernando Lopes; SOARES, Nicolas; MARQUES, Gleicimar. Mesa 

Redonda "A imobilidade na produção e o que isso diz sobre os artistas 
contemporâneos". In: Fórum da Imagem: Construção de Imagens Urgentes. 

2020. Galeria Homero Massena. Vitória/ES. Brasil. 
 
 

BORGES, Esther Almeida; ALVES, Luis Fernando Lopes; AMARAL, Amanda; 
ALVES, Lindomberto Ferreira; SOARES, Nicolas; MARQUES, Gleicimar. Mesa 
Redonda “Bucólico Marginal: uma experimentação em tempos pandêmicos”. 

In: Fórum da Imagem: Construção de Imagens Urgentes. 2020. Galeria 
Homero Massena. Vitória/ES. Brasil. 
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Amanda Amaral é artista multimídia, arte-educadora, pesquisadora e curadora independente. Residindo em São Paulo-SP, mas com 
constantes trânsitos por Vitória/ES, Amanda Amaral compõe a equipe do Programa Educativo do Museu da Língua Portuguesa, São 
Paulo-SP; bem como integra o núcleo de direção de arte, como assistente de direção de arte, da Santa Companhia de Teatro (Santa 
Cia.), de São Paulo-SP. Graduada em Artes Visuais pela Universidade Federal do Espírito Santo [2018], suas práticas tensionam às 
noções de site/non-site (estudos relativos à espaço, lugar, cidade e comunidade). Mobiliza o vídeo, a fotografia e outras linguagens tanto 
como campo de tensão e disputas políticas que perscruta o registro, a documentação e o lugar da produção imagética na atualidade, 
quanto como via de reflexão sobre o estatuto da imagem no mundo contemporâneo. Participou dos projetos de 
pesquisa "ORGANON (Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão em Mobilizações Sociais)" (UFES/CNPq) [2014], como editora de 
vídeo e pesquisadora no núcleo de gênero e sexualidade, com mulheres transexuais no estado do Espírito Santo; "VÃO" [2017-2018], 
vinculado ao grupo de pesquisa "PLACE: Plano Conjunto de Espacialidades" (UFES/CNPq), projeto que implementou o debate e a 
exibição de recortes da produção de arte contemporânea em meios audiovisuais. Como artista, destaca-se as seguintes participações 
em exposições coletivas: "3ª Edição da Mostra Videografias - Videografias do Convívio" [2021], "RESISTIR PARA EXISTIR" 
[2021], "Continuidades: Mostra de Arte Contemporânea no Espaço On-line" [2020], "I Mostra Nacional de Audiovisual ES: Há um lugar 
para a arte?" [2019] e "MERGULHO_estratégias para emergir" [2018]. Foi co-curadora das exposições "LIMBO | Experimentações em 
tempos pandêmicos" [2021], "Fórum da Imagem: Construção de Imagens Urgentes" [2020] e "Do escuro do nosso tempo" [2020]. Foi 
uma das artistas-educadoras responsáveis pelo projeto educativo e programa público da exposição "Projeto Tirante" [2021], no Museu 
de Arte do Espírito Santo - MAES. Desde 2018 integra o FURTACOR - em parceria com es artistas Lindomberto Ferreira 
Alves e Phoebe Coiote. Atualmente, dedica-se à investigação dos entrecruzamentos das artes visuais com o cinema, considerando 
tipologias, contra-tipologias e narrativas como convite à atenção às arquiteturas de ruína, ao corpo e seus agenciamentos afetivos. 
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Lindomberto Ferreira Alves é artista-educador, pesquisador, crítico e curador independente. Vive e trabalha entre Vitória/ES e Belém/PA. 
Doutorando em Artes pelo PPGArtes-UFPA [2021-] e bolsista da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (FAPESPA). 
Mestre em Artes pelo PPGA-UFES [2020]. Licenciado em Artes Visuais pelo Centro Universitário Araras Dr. Edmundo Ulson - 
UNAR/SP [2020] e Bacharel em Arquitetura e Urbanismo pela FAUFBA [2013]. É membro do grupo de pesquisa "Curadoria e Arte 
Contemporânea" (UFES/CNPq) e integra a equipe editorial do website "Plataforma de Curadoria" (DAV-UFES). Possui textos publicados 
em eventos, catálogos e revistas especializados nos campos da história, teoria e crítica de arte. Foi um dos artistas-educadores 
responsáveis pelo projeto educativo e programa público da exposição "Projeto Tirante" [2021]. Atuou como mediador cultural das 
exposições: "Cidades Abstratas" [2019], "Sensibilidades Reveladas" [2018], "O Grande Veleiro" [2018] e "A Maré da Vida" [2018]. 
Participou, como artista, das exposições coletivas: "3ª Edição da Mostra Videografias - Videografias do Convívio" [2021], "Continuidades: 
Mostra de Arte Contemporânea no Espaço On-line" [2020], "CTRL ZIL | Davisuais 2019" [2019] e "MERGULHO_estratégias para 
emergir" [2018]. Foi curador da exposição "No tempo da espera" [2020], e co-curador das exposições "Mulheres Artistas no Acervo da 
UFES" [2021], "LIMBO | Experimentações em tempos pandêmicos" [2021], "Fórum da Imagem: Construção de Imagens Urgentes" 
[2020], "Do escuro do nosso tempo" [2020], "GRADUARTES 2019: Limiares labirínticos" [2019], "I Mostra Nacional de Audiovisual ES: 
Há um lugar para a arte?" [2019] e "Sobre a pele da cidade" [2013]. Desde 2018 integra o FURTACOR - em parceria com as 
artistas Amanda Amaral e Phoebe Coiote. Autor do livro "Rubiane Maia: corpo em estado de performance" [2021] - obra realizada com 
recursos da Lei Aldir Blanc, via Edital de Seleção de Projetos e Concessão de Prêmio Artes Integradas 2020, por intermédio da 
SECULT/ES. Tem se dedicado à investigação das relações entre modos de subjetivação e processos de criação na arte contemporânea, 
de modo especial em produções que exploram a interdependência entre arte, vida e obra. Além de, atualmente, investigar a dimensão 
prático-discursiva de perspectivas contemporâneas contra-hegemônicas de escritas críticas da arte. 
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Phoebe Coiote Degobi é mulher transvestigênere carioca. Atua como curadora independente, arte-educadora, artista visual e 
pesquisadora entre os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Graduada em Licenciatura em Artes Visuais pela Universidade 
Federal do Espírito Santo (2021) e mestranda no Programa de Pós-Graduação em Artes da UERJ (2022-) na linha de pesquisa Arte, 
Imagem e Escrita. É vinculada aos grupos de pesquisa "Curadoria e Arte Contemporânea" (UFES/CNPq), "Grupo Entre - Educação e 
arte contemporânea" (UFES/CNPq) e "Frestas: Imagens técnicas e dispositivos errantes" (UFES/CNPq). Atuou como monitora do 
projeto de extensão "Processos de Criação em Curadoria" (PROEX-UFES) entre fev/2020 e set/2021, produzindo ensaios críticos sobre 
exposições no Espírito Santo, laboratórios de formação em curadoria e arte contemporânea e produzindo encontros com convidades. 
Durante sua graduação realizou a pesquisa de iniciação científica "Corpos alhures: exílio, desenraizamento e imigração na arte 
contemporânea" (PIIC-PRPPG-UFES/ 2020-2021). Atuou como curadora adjunta na exposição "Mulheres Artistas no Acervo da 
Ufes" entre 2020 e 2021, pela Galeria de Arte Espaço Universitário (Vitória, ES), e atuou como assistente de curadoria na 
exposição "Limiares Labirínticos: Graduartes 2019", pela Galeria de Arte e Pesquisa da Ufes. Foi selecionada para integrar a "Bienal de 
Fotografia do Sertão" em sua edição de 2021, com quatro dípticos artístico-fotográficos, e recentemente integrou o corpo da exposição 
itinerante "Invólucros" (realizada inicialmente via Ocupação Piracema - Casa de Cultura da América Latina - e, em seguida, na Galeria de 
Arte e Pesquisa da Ufes) com a fotoperformance Confessional (2021). Ainda em 2021, foi artista residente selecionada para o 
workshop "LIMBO: Laboratório de Investigações de Processos Criativos em Tempos Pandêmicos", realizado 
pelo FURTACOR (enquanto ainda não fazia parte do coletivo), onde atuou como curadora e arte-educadora na mostra resultante do 
processo; bem como integrou, como artista, a mostra coletiva "LIMBO | Experimentações em tempos pandêmicos". Desde 2021 
integra o FURTACOR - em parceria com es artistas Amanda Amaral e Lindomberto Ferreira Alves. Atualmente, investiga a prática 
curatorial como dispositivo estético-político e as implicações de corpos dissidentes, suas profanações do/no CIStema de arte, 
atravessando problemas da cultura e da arte a partir de arqueologias críticas. 
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E-mail: enviaparaofurtacor@gmail.com 
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