
em resposta a uma entrevista, a artista multidisciplinar 

Grada Kilomba sugeriu: Creio que há uma nova geração que 

precisa urgentemente de uma nova linguagem e que sabe que 

as linguagens antigas não são críveis e não tem legitimidade. 

Sabem que a glorificação colonial não é crível, sabem que a 

demonização e a patologização de suas questões não é crível. 

Os discursos normativos que nós temos na academia, nas es-

truturas, nos currículos e nos sistemas de arte não são mais 

críveis nem compatíveis com o presente. É necessária uma 

nova linguagem que pertença ao presente.

Somos um grupo que partilha deste mesmo incomodo.
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o que é?

Práticas Desobedientes é um 
programa de formação para 
jovens artistas com foco em 
aprendizagem coletiva e 
pedagogias libertarias 
baseado em Cachoeira - 
cidade do recôncavo baiano;

//.

Práticas Desobedientes utiliza 
estratégias e metodologias 
através dos processos de 
criação em arte para construir 
experiências interessadas em 
liberação cognitiva, 
desobediência epistêmica e 
auto emancipação;

.../

+metodologias
+aprendizagem coletiva
+liberação cognitiva
+autoemancipação

Práticas Desobedientes
é um programa conceitual
interessado na composição
de novas línguas
endereçadas ao presente;



01 02 03 04
LÍNGUAS E LINGUAGENS SAÍDAS E SAÚDESLIBERDADE COGNITIVAEPISTEMOLOGIAS INCOMENSURÁVEIS
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território

+intercâmbios
+labs
+residências
+projetos coletivos
+novas centralidades

+ práticas

de atelier 2019 - 2020

.../

Práticas Desobedientes é um 
projeto independente fruto 
das ações de extensão da 
Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia (UFRB),  
concebido em formato de 
grupo de estudos e segue 
trabalhando na formação de 
jovens artistas a partir do 
desenvolvimento de 
linguagens e epistemologias 
incomensuráveis;

Práticas Desobedientes deseja 
dividir, multiplicar e pensar 
arte contemporânea a partir 
de novas centralidades para o 
conhecimento;



estamos em um território onde a experiência estética é um dos 

elementos fundantes para a compreensão de nossa 

comunidade. Através do impacto arquitetônico, histórico, 

religioso, musical, ritualístico, escultórico e material temos 

a oportunidade de experimentar uma rotina permeada por 

visualidades que reforçam a singularidade expressiva em 

nosso dia a dia. As duas configurações do grupo (2019 e 2020) 

já trabalhou com 20 jovens artistas e nossas ações 

coletivas mobilizaram cerca de 600 pessoas com variados 

interesses e formações, priorizando grupos locais, 

estudantes acadêmicos, escolas secundaristas e grupos 

culturais.
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artistas

+jamile cazumbá
+allan da silva
+kaick rodrigues
+george teles
+michele nascimento
+marcos da matta
+arifrost
+julia imbroisi
+larissa neres

2019 - 2020

-

+ processos
em performance
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porque?

Línguas e linguagens,
saídas e saúdes passam
a permitir que o corpo
reaprenda seus próprios
meios de expressão.
Uma pedagogia emancipadora é 
aquela que considera a 
autodeterminação dos corpos 
que nela se envolvem. 
Experimentamos, seja através de 
exercícios formais ou do 
aprofundamento epistêmico, 
uma ação que garante 
interlocução, dúvidas e 
afirmações.  

A consciência produzida pelo 
processo em artes nos permite 
habitar geografias mais 
compatíveis com nossas 
urgências, proporcionado 
possibilidades de 
desprogramação de hábitos 
codificados, dilatando, 
sobretudo, nossa compreensão e 
atuação artística. 

+ processos
coletivos em fotografia

e vídeo



+ estudos
do corpo/voz

+ pesquisa de
materialidades escultóricas

+ ações
com o território



+ pesquisas
em superfícies

+ nós



tnks.

+www.praticasdesobedientes.com
+@praticasdesobedientes
+praticasdesobedientes@gmail.com

- 2019

Allan da Silva, André Luís,
Ari Frost, Eduarda Gama,
George Telles,
Jamile Cazumbá,
Kaick Rodrigues, Larissa Neres,
Lorena Leão, Marcos da Matta,
Michele Nascimento,
Rafael Santos, Vinny Nepomuceno.

- 2020

Allan da silva, jamile cazumbá,
marcos da matta,
michelle nascimento,
arifrost, julia imbroisi, kaick rodrigues,
larissa neres, george telles.

Coordenação: Tarcísio AlmeidA

cachoeira - bahia


