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Sou artista visual, sociólogo digital e ativista gráfico. Brasileiro, negro, 
queer a viver em Lisboa desde 2007. Atualmente desenvolvo uma pesquisa como 
pós-doc no Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade do Instituto de 
Ciências Sociais da Universidade do Minho com uma bolsa da Fundação para 
a Ciência e Tecnologia. Minha pesquisa é voltada para as intersecções entre a 
economia da partilha e o racismo algorítmico através de plataformas digitais 
da Internet. Como artista visual  desenvolvo um trabalho com foco na crítica 
decolonial a partir do uso de técnicas diversas, desde a pintura, o desenho, o 
video, o grafismo e a construção de instalações a fim de lidar com as estrutu-
ras culturais de poder, a sexualidade queer e a identidade negra. Parte do meu 
trabalho utiliza uma estética que prioriza a linguagem e os símbolos como 
ponto de partida para a produção de obras elaboradas a partir de técnicas de 
comunicação direta e mensagens assertivas. 

Participei de diversas exposições coletivas e exibições a solo, como na 
Feira Gráfica de Lisboa (2020), na Casa do Capitão (2021), no Espaço Damas 
com apoio da Dgartes (2021), no Festival Bairro em Festa do Largo Residências 
(2021), na Galeria Not a Museum (2021), além de participar de festivais e projetos, 
como por exemplo, o Festival Walk Talk Açores 2020 e do projeto Comunidade 
enquanto Imunidade, com curadoria de Ana Cachola e apoio da Dgartes e do 
Projeto, Projeto “Primeiro Rascunho” do Teatro do Bairro Alto, e do Campo de 
Treino (2021), com curadoria de Jota Mombaça e Filipa César. 

Tenho doutorado em Sociologia, com especialização em Sociologia da 
Comunicação, Cultura e Estilos de Vida pelo Instituto de Ciências Sociais da 
Universidade de Lisboa e mestrado em Comunicação e Cultura pela Faculdade 
de Letras da mesma Universidade. Tenho publicado a nível internacional em 
diversas revistas académicas, livros, revistas de divulgação científica e periódi-
cos de arte e ativismo. Entre as suas múltiplas publicações destacam-se o liv-
ro ”A construção do imaginário social dos imigrantes brasileiros em Portugal 
nas redes sociais da internet: o caso do Orkut (2016) e “A Política dos Piratas: 
Informação, culturas digitais e identidades políticas (2017)”. 

Colaboro ainda como designer gráfico para projetos focados na cele-
bração da cultura negra e no combate ao racismo como a Festa Bee, Projeto 
Morar - Movimento de Rua Antirracista, Grupo Educar e o Nneka – Gabinete 
Virtual de Apoio às Mães, DJASS, Associação de Afrodescendentes, UNA – 
União Negra das Arte, entre outras. 

Sou membro da DJASS, Associação de Afrodescendentes, da Asso-
ciação Alkantara e co-fundador e membro da UNA – União Negra das Artes. 
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1. artes visuais
2. artes gráficas
3. projetos artísticos
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artes visuais1
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Instalação realizada no contexto do Festival Bairro em 
Festa 2021, realizada pelo Largo Residências.

A partir da minha experiência como artista urbano, nesta obra 
eu mobilizei o conceito de sobreposição como ponto de parti-
da para criar camadas simbólicas de ontologias coloniais que 
se justapõem às identidades das pessoas negras. 

A efemeridade de uma obra dura o tempo de ser coberta por 
outro objeto qualquer. A sua existência permanece disponível 
até que seja suprimida por uma nova camada de papel ou de 
tinta. 

Ao utilizar o grafismo das palavras e de símbolos ao se apropri-
ar de materiais transparentes e opacos, consegui elaborar um 
objecto estético que convoca a justaposição de imagens como 
elemento central que se cola e ofusca a minha própria figura. 
No jogo das camadas, eu quis provocar a sensação de den-
sidade e de bloqueio da visão causada por simbologias que se 
põem à frente da figura humana das pessoas negras como um 
muro de papéis embaçados. 

Neste jogo entre a transparência e a opacidade tentei trazer à 
reflexão uma questão fulcral do trabalho de Édouard Glissant: 
o opaco revela-se como protesto ao mito da clareza como sím-
bolo de clarividência social sobre a vida. Assim, Injustaposição 
é também um convite à escavação social. A supressão das 
camadas, torna mais visível o que está encoberto.

------------

“Injustaposição” teve apoio de produção do Largo Residências 
e foi exibida no Festival Bairro em Festa, organizado pela mes-
ma instituição em Setembro de 2021 em Lisboa.  

ROD, 2021. "Camadas". Prolipropileno, vinil recortado, tinta acrílica
Foto: Edoardo Brusco

Concepção: ROD 
Montagem e Instalação: Pedro Jardim  e Dusty Whistles 
Foto: Bruno Saavedra 
Realização: Largo Residências 
Fotografias: Edoardo Brusco;  
Agradecimentos: Corvus; Vitor Sérgio Ferreira; Camila Teles.

INJUSTAPOSIÇÃO

instalação 
bairro em

 festa, lisboa 
23 a 26-09-2021
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ROD, 2021. "Unfair Graphic". Impressão em fotocópia preto e branco. 

Foto: Edoardo Brusco

ROD, 2021. "Camadas". Prolipropileno, vinil recortado, tinta acrílica
Foto: Edoardo Brusco
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“O que importa é que eu sou sobrevivente e testemunha de algo. (…) Nenhum de vocês sabe 
ainda quem é este negro desconhecido. E a batalha é sobre isso. Não sou o que pensam que 
sou – um sobrevivente exótico – e sim algo muito diferente.”  

I AM NOT 
YOUR ARTIST

As palavras de James Baldwin no documentário “Meeting the Man” deram o mote a I AM 
NOT YOUR ARTIST. Nesta exposição, eu e a Gisela Casimiro e Rod levamos para dentro de 
portas o universo da arte de rua, da poesia e dos memes como ponto de partida para uma 
reflexão estética e crítica sobre o papel da arte como lugar de extrativismo social. O ativismo 
gráfico foi ferramenta e condição nesta curadoria conjunta que denunciou e dialogou sobre 
questões culturais e societais prementes ligadas a identidade, pertença, naturalidade e 
nacionalidade – sejam elas reais, imaginárias, impostas, efectivas ou afectivas

Gisela Casimiro + ROD // "Café Colonial", 2021 
Cerâmica e autocolante. 
Foto: Ana Viotti

exposição coletiva 
casa do capitão, lisboa 
25.08 a 05.09.21



1312

ROD, 2021.  Frame de"Explodindo com a história", 2021 // 
GIF Animado. 
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Nesta instalação, conectei o universo popular das salas dos ex-votos e a 
estética dos talhos para criar um manifesto contra o genocídio dos corpos 
de pessoas negras ao redor do mundo. A obra usa materiais diversos para 
dar origem a formas corpóreas e invoca o luto e a perda de um corpo que 
foi destruído pelo sistema racial, do qual Portugal é um dos países centrais 
desse processo. É um corpo despedaçado pelo massacre. Costurado por 
mim num processo de desmebramento gradual e criação de órgão por 
orgão. Esse corpo é um milagre quebrado em luta para conectar as partes 
de si que foram estilhaçadas pela violência colonial. Um corpo que podia 
viver mais, mas que pela força da brutalidade ainda serve como matéria 
para alimentar uma indústria do consumo do Outro, como se ele fosse a 
carne mais barata e mais disponível.

A obra foi exposta no contexto do projeto "Os cânones existem para 
serem libertados", realizado pelo Damas com apoio da Dgartes no mês de 
Setembro. Posteriormente, a obra foi emprestada à Galeria Not a Museum 
para compor a exposição coletiva "Pedágio de Mim", com curadoria de 
Hugo Dinis, realizada em Outubro e Novembro de 2021.

ISTO É MEU CORPO

Foto: Arquivo pessoal
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ROD, 2021. "Isto é Meu Corpo", 2021. Tecido, 
metal, plástico, madeira, tinta acrílica, papel. 



FICHA TÉCNICA: 
Concepção: ROD 
Montagem e Instalação: Raphael Soares e Dusty Whistles 
Leitura e cânticos: Gisela Casimiro; Diego Cândido e 
Carolina Elis; 
Fotos: Edoardo Brusco e Di Cândido  
Realização: Damas 
Apoio: DgArtesFotografias: Edoardo Brusco; Diego Cândido 
Agradecimentos: Camila Teles, Trabalhadores do Damas

1918
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ATELIER ABERTO
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Atelier Aberto é uma instalação que fiz para o Largo 
Residências no contexto do evento promovido pela 
Associação Castelo D'if. Uma experiência  de revisão 
do meu processo criativo que iniciei em 2017 enquan-
to artista visual. 

FICHA TÉCNICA: 
Criação: ROD 
Produção: Largo Residencias  
Realização: Associacão Castelo D'iff  
Agradecimentos: Dusty Whistles
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ROD, 2021. "Pink Flag". Tinta acrílica, marcadores e 
tecido. Largo Residências
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Este projeto integra-se na proposta do Teatro do Bairro Alto (TBA) que se chama “Primeiro Rascunho”. Um artista 
convida outro para continuar (ou não) o seu rascunho criativo. Este, por sua vez, convida um terceiro para também 
participar (ou não) neste cadeia. À convite de Lolo Arziki (convidade do TBA) criei “Você tá melhor”. Uma obra 
audiovisual que se desdobra numa publicação tipo encarte que reflete sobre o cansaço. A partir de desenhos 
realizados após 20 de dias de tensão entre a possibilidade de estar infectado pelo Covid-19 e apenas ter contraí-
do uma forte gripe, “Você tá melhor” é um exercício mântrico que utiliza a repetição de frases e palavras como 
espaço de busca da cura, de afirmação dessa cura em forma da repetição do artista que diz para si mesmo “você 
tá melhor, vamos de férias”, mas que também se materializa de modo externo a partir das perguntas de amigos e 
familiares na busca ansiosa dessa cura. É um processo de cansaço corporal que se externaliza por essa fórmula 
hipnótica do mantra na esperança que ele produza um efeito esperado e que trate não só da doença, mas também 
da inquietação do afeto alheio.

VOCÊ TÁ MELHOR
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Ficha técnica 
Criação e concepção: Rod 
Captação de som: Xin Yum 
Edição de som: Dusty Whistles  
Agradecimentos: Edoardo Brusco 
Produção: Teatro do Bairro Alto

ROD, 2021. "Você tá melhor" 2021. 
audio art + desenhos
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2 artes gráficas
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Decolonial Cards é uma série de postais que utilizam frases curtas a fim de 
estabelecer uma comunicação direta com o público. O formato pode ser 
considerado com um desdobramento do Agitprop que utiliza a propaganda 
como meio de  promulgar ideias através de mensagens explícitas. A série é 
composta por 20 cartões postais e incluem frases com teor antirracista, contra 
a homofobia e contra a colonialidade.

DECOLONIAL CARDS

ROD, 2020. Série: Decolonial Cards // impressão 10 x15 cm empapel ISO 300gr. 
Foto: Arquivo pessoal
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ROD, 2020. Série: Decolonial Cards // impressão 10 x15 cm empapel ISO 300gr. 
Foto: Arquivo pessoal

ROD, 2020. Série: Decolonial Cards // impressão 10 x15 cm empapel ISO 300gr. 
Foto: Arquivo pessoal
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Como parte do projeto criativo que iniciei em 2018 no contexto do curso de pintura realizado duran-
te 3 anos na Sociedade Nacional de Belas Artes, em Lisboa, o meu trabalho de ilustração e pintura 
reflete-se no estudo da simplificação das formas e no uso de cores vibrantes como meio de criação 
para elementos figurativos. Este processo tem sido orientado por uma busca referencial a partir da 
cultura negra, nomeadamente a sua relação com a cores, com a sexualidade e com as cosmologias 
que integram a diversidade espiritual e cultural afro-brasileira. 

ILUSTRAÇÃO E PINTURA

ROD, 2021. "Iansã" // Desenho digital. 
Foto: Arquivo pessoal
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3 projetos artísticos
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Alguns projetos no campo da arte que já participei: 

2021 - Primeiro Rascunho, Teatro do Bairro Alto, com Lolo Arziki e Sara Fonseca da Graça.

2021 – Campo de Treino  // Com  SOS Racismo e Casa T, Mamadou Ba (activista), Filipa César (cineasta e 
artista), Jota Mombaça (artista), Gisela Casimiro (escritora e artista), José Lino Neves (dirigente na associação 
Batoto Yetu), Rodrigo Ribeiro Saturnino (pesquisador da Universidade do Minho e artista) e a plataforma de 
produção de cinema Stenar Projects (com especial enfoque em temáticas queer e decoloniais).

2021-  Comunidade enquanto Imunidade – Revista Comteporânea // Março a Novembro. Curadoria de Ana 
Cachola

2020-  Walk&Talk Azores // Ana Cristina Cachola & Rodrigo Saturnino – Onsite e Online: Entre a restrição 
do(s) espaços e o sedentarismo digital 

2020 – Fazer da Casa Labirinto. Balcony Gallery – Lisboa // 25 de Julho a 16 de Setembro. Curadoria de Ana 
Cachola e Sérgio Fazenda

2020  – “sou esparsa, e a liquidez maciça” – Gestos de Liberdade – Ciclo BUALA no MAAT, Lisboa. 
Comentário da obra “Museu Pessoal”, de Gisela Casimiro. Curadoria de Marta Lança.

2020, Comentário da obra “Museu Pessoal”, de Gisela Casimiro. Foto: MAAT// Divulgação
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Para acesso ao meu currículo completo (acadêmico, artístico e ativista) visite: rodrigoribeirosaturnino.net
E-mail: rodrigoribeirosaturnino@gmail.com // Tlm: 351 917 239 058 // IG: rod_lx


