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sobre TIAGO SANT’ANA

Tiago Sant’Ana (Santo Antônio de Jesus, 1990) é 
artista da performance, doutorando em Cultura e 
Sociedade pela Universidade Federal da Bahia. 
Desenvolve pesquisas em performance e seus 
possíveis desdobramentos desde 2009. Seus 
trabalhos como artista imergem nas tensões e 
representações das identidades afro-brasileiras – 
tendo influência das perspectivas decoloniais.  Foi 
um dos artistas indicados ao Prêmio PIPA 2018. 

Realizou recentemente a exposição solo “Casa de 
purgar” (2018), no Museu de Arte da Bahia e no 
Paço Imperial, no Rio de Janeiro. Participou de 
festivais e exposições nacionais e internacionais 
como “Histórias Afro-atlânticas” (2018), no MASP e 
no Instituto Tomie Ohtake, “Axé Bahia: The power of 
art in an afro-brazilian metropolis” (2017-2018), no 
Fowler Museum at UCLA, “Negros indícios” (2017), 
na Caixa Cultural São Paulo, “Reply All” (2016), na 
Grosvenor Gallery, e “Orixás” (2016), na Casa Fran-
ça-Brasil. Foi professor substituto do Bacharelado 
Interdisciplinar em Artes na Universidade Federal 
da Bahia entre 2016 e 2017.

about TIAGO SANT’ANA

Tiago Sant’Ana is a performance artist, PhD in 
Culture and Society from Universidade Federal da 
Bahia. Since 2009, he develops his research in the 
field of performance and explores its multiple 
possibilities. Influenced by the decolonial pers-
pective, his artworks address the tensions and 
representations of afro-brazilian identities.

Tiago has recently  “Casa de purgar” (2018), no 
Museu de Arte da Bahia. He has articipated in 
festival and nacional and internacional exhibitions, 
such as “Axé Bahia: The power of art in an afro-
-brazilian metropolis” (2017), no Fowler Museum, 
“Reply All” (2016), at Grosvenor Gallery, and 
“Orixás” (2016), at Casa França-Brasil. Tha artist 
also works as an independent curator, developing 
projects that discusses cultural identities and 
political activism. He was assistant curator of the 
3a. Bienal da Bahia (2014), and has organized the 
exhibitions “Campo de Batalha” (2017) and “Future 
Afro Brazil Visions in Time” (2017). Tiago was subs-
titute professor of the Visual Arts program at 
Universidade Federal da Bahia (2016-2017).
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Baixa dos Sapateiros
Clarissa Diniz - curadora

A manufatura de sapatos, atividade que batizou como Baixa dos Sapateiros a região do comércio popular de Salvador, adquiriu protagonismo na 
capital baiana do final do século XIX por um processo absolutamente perverso e historicamente nevrálgico para a formação social do país: a 
escravidão e sua cínica abolição.

Quando, em 1888, nesta que foi a última nação do mundo a fazê-lo, a escravização de milhões de pessoas negras foi legalmente proibida, a trans-
formação do status jurídico daqueles corpos – que finalmente puderam retomar a dimensão de humanidade que lhes havia sido saqueada pela 
colonização – implicou numa série de gestos simbólicos de enorme significado. Subalternizadas pela atribuição de uma espécie de “inferioridade” 
construída em relação a uma suposta “superioridade” europeia, masculina e branca, as pessoas negras elaboraram signos que distinguiram seu 
então recente status de livres daquele imediatamente anterior, de escravizadas. Distinções que foram, por sua vez, um duplo das diferenciações 
culturais inventadas pelas oligarquias para se manterem em elevadas posições sociais, diante das quais quem não era escravo era, no mínimo, 
servo de algum senhor – fosse feudal, fosse bíblico, fosse de engenho. Desse processo participaram os sapatos.

 No Brasil dos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX, poucos possuíam sapatos. A maioria sequer tinha o direito de possuí-los. Calçar algo era índice de 
“civilidade”, uma vez que animais e sujeitos “insuficientemente humanos” não usavam calçados. Mais do que utilitários, sapatos eram, portanto, 
socialmente distintivos. Em nossa sociedade escravocrata, adquiriram imensurável força simbólica, ainda hoje evidente em sua fetichização pela 
indústria da moda enquanto, perversamente, persistem as condições econômicas e políticas que fazem com que milhares de pessoas vivam sem 
casa, sem emprego e sem sapatos. Pessoas em sua maioria negras, inquestionável prova de que a abolição é um projeto inacabado.

Tiago Sant’Ana, artista negro da Bahia, tem sua vida atravessada por essa história. Atento aos processos de distinção social, nos últimos anos 
esteve dedicado a uma série de trabalhos que, a partir do açúcar, tratam da colonialidade e, especialmente, do projeto de embranquecimento do 
Brasil, uma das mais cruéis tentativas de apagamento da história da escravidão e, com ela, de invisibilização de milhões de sujeitos, seus conhe-
cimentos e suas culturas.

Lidando diretamente com o açúcar, Sant’Ana elaborou imagens e situações poéticas que demonstram a violência colonial obliterada pela doce 
alvura desse carboidrato que, conhecido como “ouro branco”, foi uma das principais moedas do imperialismo europeu. Comercializado global-
mente por Portugal, o açúcar serviu também, por meio da criação de uma culinária rica em doçura, como elemento de distinção econômica e 
política daquele país e seus oligarcas diante de outras nações, tornando-se um dos principais capitais implicados na cartografia do poder a partir 
do século XVI. A esse conjunto de trabalhos em torno do açúcar, já apresentados no Rio de Janeiro na mostra individual Casa de purgar (Paço 
Imperial, 2018), soma-se, agora, uma nova série de trabalhos cujo elemento central é, justamente, o sapato.

Na série de fotografias Sapatos de açúcar (2018), nas quais o artista, submerso na Baía de Todos os Santos, protege um par de calçados de açúcar 
do risco de iminente dissolução é, decerto, a imagem-síntese da convergência entre ambas das pesquisas de Tiago Sant’Ana, cujo braço mais 
recente é agora apresentado em Baixa dos sapateiros.



Além de objetos que evocam a vulnerabilidade social decorrente da história da produção do ouro branco – a exemplo de Cana-coluna, caules de 
cana-de-açúcar em gesso, e Aguardente, garrafas de cachaça onde se leem frases sobre a nostalgia, o banzo e o sofrimento de ter tido a vida 
destituída pela escravidão –, a exposição reúne peças novas nas quais o açúcar e a colonização são panos de fundo. É o que evidencia a série de 
fotografias Refino #5, nas quais os pés descalços dos personagens escravizados de gravuras de Debret e Rugendas são iluminados pelo açúcar 
que recobre tudo que está em seu redor, chamando atenção para elementos que, num imaginário qualquer, ainda que discretos, podem ser espe-
cialmente elucidativos.

Nessa série, ao circunscrever pés negros, o açúcar já não serve exclusivamente à sua própria imagem, mas àquilo que, dada a sedução de sua 
riqueza, de sua branquitude e de seu sabor, ele termina por obliterar. Os sapatos, por sua vez, inscrevem-se na mesma operação, uma vez que 
sua presença, tanto na obra de Tiago Sant’Ana quanto na história, não gira em torno de si mesma, mas remete a processos que, perpassando-os, 
a eles não se referem todavia.

O centro dessa operação está no modo como os sapatos adquiridos pelos ex-escravizados não foram, num primeiro momento, necessariamente 
calçados, como observa texto de Louis Albert Gaffre, narrado como introdução a uma sequência de imagens de homens negros com sapatos a 
tiracolo no vídeo Ao rés do chão: “o primeiro gesto da liberdade foi (...) aprisionar os pés nas fôrmas escolhidas – por consequência, mais ou 
menos adaptadas. Digo mais ou menos, mas a verdade da história me obriga a dizer muito menos do que mais, porque os bons pés dos bons 
negros, pouco acostumados a estar estreitados, protestaram com estardalhaço e foi o suficiente para que se visse o espetáculo mais inesperado 
como primeiro efeito da libertação. Negros e negras, em todas as cidades para as quais se dirigiam, passavam felizes e orgulhosos, com a postu-
ra altiva, descalços. Mas todos levando um par de sapatos – por vezes à mão, como um porta-joias valioso; por vezes a tiracolo, como as bolsas 
vacilantes da última moda mundana”.

Como narram as vagarosas e silenciosas imagens que no vídeo se interpõem a esse texto, sapatos como índices de distinção social performam 
não exatamente a “altivez” sublinhada pelo viajante europeu, mas uma espécie de torpor que não cessa após a abolição. Com o gesto de abando-
nar os sapatos numa pilha como quem reencena a vala-comum na qual foram lançados tantos corpos subalternizados, não é a ficção da sobera-
nia da libertação que protagoniza a obra de Tiago Sant’Ana, mas as suas contradições. É, portanto, como antídoto às mistificações de concepções 
autorreferenciais da abolição – para as quais estar juridicamente livre é suficiente, ainda que socialmente descobertos de políticas de reparação 
dados os séculos de violência e de impossibilidade de acesso àquilo que pretensamente nos civiliza – que se afirma sua obra.

Para tanto, nesse recente conjunto de trabalhos, o artista recorre a sutis operações de fratura entre narrativa e fato, como evidente na série 
Lisboeta, pranchas nas quais um pequeno texto descreve uma ação que teria ocorrido nas situações apresentadas pelas imagens, as quais, 
entretanto, não estão nelas documentadas. Ativam, pela ausência de plena equivalência entre as partes da narrativa, a força performativa da 
linguagem, ela mesma capaz de realizar e de instituir: ela mesma um acontecimento. Reside, por isso, no exercício de imaginação histórica de 
Tiago Sant’Ana, a sua potência política e a nossa necessidade de obras que, como a dele, criadas desde a perspectiva dos corpos que viveram o 
avesso da história, possam colaborar para a metamorfose crítica das vis consequências da formação do Brasil, rumo à reparação e à atrasadíssi-
ma – e por isso cada dia mais urgente – produção de justiça social.



Baixa dos sapateiros
Clarissa Diniz - curator

The popular trading area of Salvador gained its name of Baixa dos Sapateiros from the shoe making businesses that thrived there. This area 
gained prominence in the late XIX century Bahian capital through an absolutely perverse and historically neuralgic process for the country's 
social formation: slavery and its cynical abolition.

When, during 1888, in the world's last country to do so, the enslavement of millions of black people was legally prohibited, the alteration of the 
judicial status of those bodies - which could finally regain the Human dimension that colonization had stolen from them - implied a series of 
symbolic gestures of enormous significance. Subalternized by the attribution of a sort of 'inferiority' as related to a supposed European 'male' and 
white 'superiority', black people developed signs that would distinguish their newly achieved free status from their previous enslaved status. 
Theses distinctions were, in turn, a reinforcement of the cultural differentiations invented by the oligarchies in order to maintain themselves in 
high social positions. To these, the non slave was, at least, the servant of some master - whether feudal, biblical, or from the sugar mills. The 
shoes were part of these process.

In the Brazil of the XVI, XVII, XVII, and XIX centuries, few were those who wore shoes. Most people did not even had the right to own them. To wear 
them was a symbol of 'civility', since animals and 'individuals insufficiently human' did not wear shoes. More than utilitarian they were, therefore, 
socially distinctive. In our enslaved society they have acquired immeasurable symbolic force, still evident in their fetishization by the fashion 
industry. Meanwhile, perversely, the economic and political conditions persist in making thousands of people living without homes, jobs and 
shoes. Mostly black people , an unquestionable proof that abolition is still an unfinished project.

Tiago Sant'Ana, a black Artist  from Bahia, has his life crossed by this history. Attentive to the processes of social stratification, in recent years he 
dedicated himself to a series of works that, through the usage of refined sugar, deal with the coloniality and, especially, with the 'whitening' project 
of Brazil, one of the most cruel attempts to erase the history of slavery and, with it, the invisibility of millions of people, along with their knowledge 
and their cultures.

Dealing directly with sugar, Sant'Ana elaborated images and poetic situations that demonstrate the colonial violence obliterated by the sweet 
whiteness of this carbohydrate that, known as 'white gold', was one of the main currencies of European imperialism. Globally marketed by Portu-
gal, sugar also served, through the creation of a cuisine rich in sweetness, as an element of economic and political distinction of that country and 
its oligarchs among other nations. It thus became one of the main assets involved in the cartography of power from the XVI century onward. To this 
body of work relating to sugar, already shown in Rio de Janeiro in the individual exhibition "casa de purgar" ( Imperial Palace, 2018 ) he now adds a 
new body of work  whose central element is, precisely, the shoe.

In the series of photographs " Sugar Shoes" (2018), in which the Artist, submerged in the Bay of All Saints, protects a pair of sugar shoes from the 
risk of imminent dissolution, is, certainly, the image-synthesis of the convergence between the two researches done by Tiago Sant'Ana, whose 
most recent conclusions are now shown in the exhibit  "Baixa dos Sapateiros".



In addition to objects that evoke social vulnerability arising from the history of the production of the white gold - such as sugarcane, plaster sugar-
cane stalks, and brandy, bottles of cachaça (sugarcane liquor)  on which one can read phrases about nostalgia, melancholy and the suffering of 
being deprived of life by slavery - the exhibition brings together new pieces in which colonization and sugar are the bottom line. These is evidenced 
in the "Refining #5" photographic series, in which the bare feet of the enslaved characters in Debret and Rugendas' prints are illuminated by the 
sugar that covers everything around them , drawing one's attention to elements that, in any imaginary, although discreet , can still be especially 
elucidating.

In this series, when circumscribing black feet, sugar no longer represents exclusively its own essence but, also what, given the seduction of its 
wealth, its whiteness and flavor, ends up obliterating. The shoes, in turn, are part of the same operation since their presence, both in history and in 
Tiago Sant'Ana's work, does not revolve around them but refer to processes that although passing through them still do not concern them directly.

The core of this operation is on the way the shoes purchased by the former slaves were not, at once, necessarily worn, as stated by Louis Albert 
Gaffre in his text, used as a narrative to introduce a sequence of images of black men carrying shoes hanging from their shoulders in the video 
"Close to the ground": “In the day following the liberation black men and women hurriedly left the places where they had, for a long time, lived 
under the hardships of slavery and, from plantations and farms, gravitated towards the nearest towns. The larger part of these newly freed 
citizens had small savings put aside. Hence, their first action was to rush to shoe stores. Slavery had, in fact, denied them the right to wear shoes 
and, therefore, to these brave people, it seemed as clear as daylight, that they would equiparate  themselves with their former owners by wearing 
shoes and ruskins, just as they did. The first gesture of freedom was then the imprisonment of feet into the chosen models, which were more or 
less adapted, I say 'more or less' but historical accuracy forces me to say much more 'less' than 'more'. The good feet of the good black people, not 
accustomed to being constricted, loudly protested, thus allowing for the most unexpected spectacle as the first result of liberation. In all cities 
they had reached, black men and women walked by, happy and proud, with a dignified pose, barefoot, but each and everyone carrying a pair of 
shoes, sometimes in their hands, like a precious jewelry box, or hanging from their shoulders, like dangling purses from the latest mundane 
fashion”.

As the slow and silent images, that in the video interpose with the text, narrate, shoes as symbols of social distinction, fall short of performing with 
the pride underlined by the European traveler but rather with a sort of numbness that does not cease after the abolition. With the gesture of aban-
doning the shoes in a pile pile as if they were reenacting the mass grave into which so many subalternized  bodies were thrown, it is not the the 
fiction of the sovereignty of liberation that is the protagonist of Tiago Sant'Ana's work but rather its contradictions. It is, therefore, as an antidote to 
the mystifications of self-referential conceptions of abolition - to which, being juridically free is sufficient , albeit not being socially covered by 
policies of reparation given the centuries of violence and the denied access to what supposedly civilizes us - that his work affirms itself. 

For this purpose, in this recent set of works, the Artist uses subtle operations of fracture between narrative and fact, as evidenced in the series 
"Lisboeta", in which a small text describes an action that had occurred in the situations presented by the images, although not being documented. 
They activate, by the absence of full equivalence between the parts of the narrative, the performative force of language, itself capable of realizing 
and instituting: itself an event. It resides, therefore, in the exercise of Tiago Sant'Ana's historical imagination , his political power and our need for 
works, that like his, created from the perspective of bodies that lived the reverse of history, may collaborate to the critical metamorphosis of the 
vile consequences of Brazil's formation, towards reparation and the much belated, and therefore much urgently needed , production of social 
justice.
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Sapatos de açúcar / Sugar shoes | 2018 - Escultura / Sculpture | Açúcar e couro / Leather and sugar | 22 x 32 x 13 cm 





Refino #5 (pés) / Refino #5 (feet) | 2018
Fotografia / Photograph
Pigmento mineral sobre papel de algodão / 
Mineral pigment on cotton paper
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Edição / Edition: 5 + 2 PA / AP
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Série Lisboeta / Lisboner Series | 2018 - Performance | Pigmento mineral sobre papel de algodão  / Mineral pigment on cotton paper | 42 x 30 cm | Edição / Edition: 5 + 2 PA / AP 



Aguardente / Aguardent (cognac)  | 2018 - Objeto / Object | Cachaça e vidro gravado à laser / Cachaça (cognac) and laser etched glass | 54 x 38 x 14 cm 



Cana-coluna / Cane-column | 2018 - Escultura / Instalação / Instalation | Gesso / Plaster | 3 x 90 x 3 cm (cada peça de 13 / each part of 13)



As ferramentas do senhor nunca destruirão a casa grande / The Master's Tools Will Never Dismantle the Master's House | 2018
Objeto 
Bordado sobre tecido / Embroidery on fabric
66 x 95 cm
Edição / Edition: 5 + 2 PA / AP



Da série Ao rés do chão / Close to the ground Series  | 2018 - Fotografia / Photograph | Pigmento mineral sobre papel de algodão / Mineral pigment on cotton paper  | 105 x 160 cm | Edição / Edition: 5 + 2 PA / AP



Da série Ao rés do chão / Close to the ground Series  | 2018 - Fotografia / Photograph | Pigmento mineral sobre papel de algodão / Mineral pigment on cotton paper  | 105 x 160 cm | Edição / Edition: 5 + 2 PA / AP



Ao rés do chão / Close to the ground  | 2018 - Vídeo / Video | Projeção full HD / Full HD projection | Edição / Edition: 5 + 2 PA / AP



Cadarço / Shoelace | 2018 - Objeto / Object | Couro, algodão e folhas de ouro 23 quilates / Cotton, leather and 23 carat gold leafing | 29 x 36 x 15 cm



Cana-douro  / Golden cane | 2018 - Escultura / Sculpture | Gesso e latão / Plaster and brass | 130 x 6 cm 







Sinal de dignidade / Sign of dignity | 2018 - Objeto / Object | Livro folheado a ouro 23 quilates / Book with 23 carat gold leafing | 35 x 47 x11 cm



Com açúcar e sem afeto
Lilia Moritz Schwarcz  

No Brasil, sapatos foram sempre uma maneira de distinguir escravizados e escravizadas de pessoas livres. O impedimento nunca constou de 
qualquer lei escrita, mas sobreviveu a partir da força inconteste do costume. Na realidade, os sapatos eram vedados aos cativos e cativas que, por 
mais vestidos que estivessem, fossem eles escravos domésticos, mineradores ou urbanos, eram sempre representados com seus pés na terra, 
no cimento das cidades, ao rés do chão.

A força da “falta” era tal, que logo após o 13 de maio de 1888, data da abolição formal da escravidão no Brasil, contam as testemunhas, que muitos 
correram às lojas para comprar os desejados objetos. No entanto, como seus pés estavam acostumados à lida dura do dia a dia, à sanha do traba-
lho pesado, logo calejaram e fizeram bolhas. E assim muitos libertos e libertas, foram vistos, felizes e orgulhosos, levando sapatos amarrados 
pelos cadarços à tira colo, como se fossem troféus de liberdade. E eram...

Símbolo forte, os sapatos também se converteram em sinônimo de liberdade. Mesmo antes da abolição da escravidão, para aqueles que encon-
travam espaços nas pequenas frestas do sistema, fazer-se fotografar com veste completa, e trazendo os pés calçados, era sinal de enriqueci-
mento, mas, ainda mais, de autonomia e emancipação. Não apenas daquela “ganha” a partir da letra fria da lei. Mas sobretudo daquela suada, 
lograda pela força, pela insistência, pela rebelião, pela educação e pela saudável teimosia de não desistir. 

Logo depois da promulgação da Lei Áurea, medida conservadora e que representou uma clara solução de compromisso – pois anunciava a liber-
dade, mas não incluía qualquer projeto de inclusão social dessas populações que conheceram, desde sempre, a desigualdade – um provérbio 
popular começou a correr as ruas das grandes cidades brasileiras. Dizia-se que “a liberdade podia ser negra; já a igualdade era branca”. Foi 
assim que, logo depois da promulgação, foi ficando claro como nada de fundamental havia mudado. Ou melhor, saber que não existiam mais 
escravizadas e escravizados no país era, sem dúvida, uma grande conquista. No entanto, com a voga das teorias do determinismo racial – as 
quais estabeleciam que entre negros e brancos existiam diferenças tão essenciais como abismais, e que a mestiçagem de raças era sinônimo de 
degeneração –, ficou logo evidente como o período do pós-emancipação tinha data pra começar, mas não para acabar. 

Não por coincidência, até os dias de hoje, impera entre nós um racismo estrutural, que não é apenas herança do passado; ele continua presente e 
sendo recriado no presente. Diferenças nas áreas da educação, do transporte, da saúde e até mesmo do lazer, saltam dos dados dos censos 
oficiais, mostrando como até os dias de hoje raça é um “plus” perverso no Brasil. Diferenças ainda maiores são encontradas nos registros de 
nascimento e morte. Estamos matando uma geração de jovens negros moradores das nossas periferias e não existe qualquer sinal de uma 
política mais efetiva por parte do governo, visando sanar esse verdadeiro genocídio nacional.

Esses são todos temas presentes, de inúmeras maneiras. na nova exposição de Tiago Sant’Ana chamada “Baixa dos sapateiros”. Ela trata, mais 
exatamente, dos sapatos e do simbolismo que os cercou no Brasil, mas não como “falta”; antes como uma forma de conquistar cidadania; aquela 
que jamais chegou completamente para a população negra do país. 



A Baixa dos Sapateiros não é um lugar qualquer. Trata-se de um local único em Salvador, já que foi justamente impulsionado pelo comércio de 
sapatos, avidamente comprados pelas pessoas recém-libertas. A região não ficou, todavia, retida no passado; ainda hoje continua sendo conhe-
cida por seu grande fluxo comercial e popular.

Tiago Sant’Ana, por seu lado, borra propositadamente temporalidades, transformando o simbolismo em metáfora; o sofrimento em potência que 
por sua vez vira poesia e arte. O tema não é com certeza novo na obra do artista; o tratamento sim.

Em “Apagamento #1” (2017), ele apresentou um vídeo onde misturava toques de candomblé com referências a uma chacina ocorrida em 2015, no 
bairro que leva o nome de Cabula. Nesse mesmo local, existia outrora um quilombo, perigosamente próximo de Salvador, e que costumava apa-
vorar as elites da capital toda vez que os tambores soavam. Nesse trabalho, o artista apresenta seu próprio rosto que gira ao som do Cabula. Por 
sua vez, a palavra Cabula aparece gravada no corte do cabelo de Tiago. No entanto, como o tempo é senhor de destinos, o termo vai desaparecen-
do, na medida em que o crescimento dos fios tende a dissipar o registro. O resultado é o próprio apagamento das marcas, com o volume dos 
cabelos do artista, mas também da memória rarefeita sobre a chacina. A arte, aqui, assume a função de lembrança; de não deixar esquecer.  

Na exposição “Casa de Purgar”, aberta neste ano no Museu de Arte da Bahia, em Salvador, e no Paço Imperial, no Rio de Janeiro, Tiago trabalhou 
com os engenhos de açúcar e o gosto agridoce do produto. Doce por causa dessa verdadeira mania, que, ainda no século XVIII mudou hábitos 
alimentares e o comércio mundial. Azedo por causa do agrume da escravidão, que fez do Brasil um lugar central nas histórias afro-atlânticas que 
se iniciaram a partir do século XVI. Nesse caso, o açúcar invade a tudo, e sobrevive aos engenhos outrora grandiosos do Recôncavo, que agora 
guardam apenas uma estrutura corroída pelo tempo. Entre o negro dos escravizados e o branco do produto agrícola surge uma sinfonia estranha, 
que mistura poder, hierarquia e decadência.  O branco do açúcar não lembra mais pureza, e sim a violência desse sistema que supunha a posse de 
uma pessoa por outra.   

Como se pode notar, a partir desses poucos exemplos, é com rara coerência que o artista vai desenrolando temas, e tirando deles novas decor-
rências ou possibilidades. No caso dessa exposição, novamente com rara sensibilidade, Tiago explora os “sapatos” como sintomas; grandes 
detonadores de contradições que procuram esconder formas enraizadas de hierarquia que, de tão naturalizadas, parecem ser invisíveis. Pois não 
são, e o artista explora justamente esse espaço do “não dito”, do oculto, a partir de abordagens e suportes diferentes – fotos, vídeos e objetos. 

Na primeira série fotográfica, chamada “Sapatos de açúcar”, o próprio artista se faz retratar nas dependências do antigo Engenho da Freguesia, 
em Candeias, localizado na Baía de Todos os Santos, em frente a Ilha de Maré. Açúcar em geral derrete na água; dissolve e adocica os líquidos.  
Nesse caso, todavia, os sapatos de açúcar cristal, que não por acaso lembram os sapatos de cristal da princesa Cinderela (que também é retirada 
da servidão por causa deles), ficam protegidos nas mãos de Tiago, que mais uma vez veste branco. O branco do açúcar e das vestes do Candomblé 
é dessa vez como que purificado. Nesse caso, eles não são feitos para serem calçados, mas para permanecerem cristalizados como açúcar, sob o 
olhar tão firme como neutro do artista. O produto que gera a escravidão é agora retido no tempo, petrificado.

Na segunda série, “Refino #5 (Pés)”, vemos pés descalços retirados de gravuras coloniais oitocentistas. Detalhes das aquarelas dos viajantes 
europeus, que descreveram o Brasil de maneira sempre idealizada, sem violência, mas com muita hierarquia, ganham agora o primeiro plano. 



Se nas ilustrações os pés descalços somem como detalhes desimportantes, aqui eles merecem lugar de destaque. Pés alongados, com dedos 
separados, surrados, sempre negros aparecem pisando a terra das ruas, o solo das casas grandes, ou o sisal de que são feitas as esteiras das 
senzalas. Novamente pés dialogam, de forma ruidosa, com o açúcar que dessa vez cristaliza em volta dos detalhes das gravuras, quase que 
compondo uma moldura. Uma moldura doce para uma imagem amarga. 

“Lisboeta” é o nome da terceira série que compõe essa exposição. Feita do diálogo entre as fotos e o texto datilografado, o conjunto desconcerta 
ao criar um ruído entre o que se vê e o que se lê. Um espaço “entre”. Numa delas, se pode observar um calçador de sapatos exposto, ou jogado, sob 
um solo de madeira tratada. Escreve o artista: “Permaneci em pé e imóvel neste espaço durante 1888 segundos calçando sapatos 4 números 
menores do que meu tamanho habitual”. 1888 não é data para ser celebrada, é ano para criticar e refletir. Não se escapa ao fato de ter sido o último 
país a abolir a escravidão, e de terem entrado no território quase metade dos 12 milhões de escravizados e escravizadas que saíram compulso-
riamente da África. Imagine-se o esforço de apertar os calçados num pé que tem outras proporções. Novamente o desconcerto das palavras 
destrói o calçador eugênico e feito para facilitar e evitar a dor; não o contrário. 

Uma segunda foto apresenta uma cena bastante conhecida, quase um clichê, ao mostrar um navio solitário no horizonte, navegando tranquilo, em 
águas serenas, no momento do pôr do sol. A imagem é idílica, mas soa também ingênua tal o grau de familiaridade que ela introduz. Caminhando 
na via oposta, Tiago trabalha no hiato entre o efeito da visão e o sentido do texto datilografado pelo artista: “Dentro de um barco à vela, na altura do 
encontro entre o Rio Tejo e o Oceano Atlântico, às 21:40 do verão lusitano, comecei a ler em voz alta o nome dos navios negreiros portugueses até 
que a escuridão não tenha deixado mais encontrar as palavras com os olhos. 1. Amável Donzela; 2. Boa intenção; 3. Brinquedos dos meninos; 4. 
Caridade; 5. Feliz destino; 6. Feliz dia a pobrezinhos; 7. Graciosa vingativa. 8. Regeneradora”. Sempre me causou grande mau estar anotar os 
nomes dos navios negreiros. Diante de tamanha culpa parecia mais fácil batizar os tumbeiros com apelidos carinhosos, alegres, quase mater-
nais, do que reconhecer o crime de “lesa humanidade” praticado no interior dessas naves, mas também antes e depois do embarque. Resta, pois, 
uma dupla contradição: aquela do contraste entre a foto e a legenda; aquela dos títulos das embarcações que em nada combinam com a situação 
que as caracterizam: o transporte e o comércio de “almas humanas”.  

Por fim, uma última foto apresenta, tal qual cartão postal, a Praça Pombal. Nesse caso, a imagem lembra as propagandas de turismo de Portugal, 
que apresentam com orgulho a imagem do local que homenageia ao primeiro ministro de d. José, que reconstruiu a capital dos lusitanos depois 
do terrível terremoto de 1755, manteve o comércio negreiro ativo e crescente, assim como tratou de colonizar os indígenas. Mais uma vez, o texto 
não glorifica; ao contrário, sublinha a política de destruição empreendida pela metrópole. “Numa segunda feira, às 13 horas, em frente ao monu-
mentos Marquês de Pombal, em Lisboa, pronunciei as palavras “mundá”(roubar), “yuká (matar); “resarai” (esquecer) na língua nheengatu – proi-
bida em 1750 no Brasil, tornando obrigatório o uso do português como idioma único”. Os nativos das colônias eram entendidos como povos “sem”, 
por isso deveriam perder também sua língua e assim seu passado. 

“Aguardente” é o nome de um produto produzido paralelamente ao açúcar, com os restos da cana, e que titula outra seção da exposição. Essa era 
uma economia secundária, mas virou uma espécie de escapatória para a dor do cotidiano. Água ardente, água que passarinho não bebe, a aguar-
dente entrou nos costumes brasileiros, uma vez que não era, como o açúcar, produto de exportação. 



Já na exposição de Tiago Sant’Ana, a cachaça está presente, mas o que mais chama atenção é o seu suporte. Garrafas de vidro translúcido com 
frases gravadas a laser deixam entrever comentários do tipo: “Refazendo-se em cada passo”. “Com memórias naufragadas no Atlântico”; “Meu 
corpo destila açúcar e saudades”. O objeto de arte vira sua metonímia; aquele de uma garrafa boiando no mar, resto último de um naufrágio, ou 
portador de uma mensagem de um remetente desesperado e à cata de ajuda. Em geral essas mensagens eram encontradas enroladas dentro de 
uma garrafa que boiava a esmo pelo mar. No caso da obra de Tiago, a mensagem fica gravada e faz parte intrínseca do próprio objeto. Já o açúcar 
destila saudades (e não afeto) enquanto as memórias se perdem ao cruzar esse imenso Atlântico; ponte de ida, não de retorno.   

Há também um vídeo, que completa a exposição. Realizados no Museu de Arte da Bahia, que serve como ambientação, e exemplo, para qualquer 
casarão da época do ciclo da cana de açúcar, eles apresentam os mesmos corpos negros com dorsos nus, descalços e com sapatos à tiracolo; 
apoiados em seus ombros. A prática remete ao passado, ao começo do período conhecido como pós-emancipação, quando a República prometeu 
inclusão mas entregou exclusão social, mas também ao momento presente. Um detalhe faz uma imensa diferença: os sapatos pendurados nos 
dorsos ou nas soleiras das portas são sempre recentes, como é ainda recente a nossa experiência do pós emancipação. 

Arte não imita realidade; ela a produz reflexivamente. Por isso as obras que compõem essa exposição não precisam ficar restritas a seu contexto. 
Elas fazem mais, quase que produzem o seu contexto. Criam uma sensação de ‘inconclusão”, um ruído que impede a mera contemplação e impõe, 
com sua beleza, um grande silêncio. E quando há silêncio é porque sobra contradição. 

A arte de Tiago Sant’Ana faz política com estética, com a força das formas, a potência libertadora do negro insubmisso, com o branco do açúcar 
para exportação e o comércio da mão de obra escrava que atravessou, como diz Alberto da Costa e Silva, “esse rio chamado Atlântico”. Esse é um 
retrato em preto e branco. De preto no branco.    



With sugar and whitout affection
Lilia Moritz Schwarcz  

In Brazil, shoes were always a way of distinguishing the enslaved ones from free people. The impediment never consisted of any written law, but 
persisted through the uncontested force of custom. In fact, shoes were forbidden to the captives whom, no matter how dressed, whether they 
were domestic, mining or urban slaves, were always represented with their feet on the ground, on the cement of the cities, close to the dirt.

The weight of the 'lack' was such that soon after the 13th of May, 1888, date of Brazil's formal abolition of slavery, witnesses said that many rushed 
to the shops to buy the desired objects. however, as their feet were accustomed to the day to day harsh routines, the fury from the heavy work , in 
no time did the blisters and calluses grow. And so, many freedmen and freedwomen were seen, happy and proud, carrying over their shoulders 
shoes tied to one another by their shoelaces, as if they were trophies of freedom. And so they were…

Strong symbols, the shoes also became synonymous with freedom. Even before the abolition of slavery, to those who found loopholes in the 
system's small breaches, being photographed fully clothed and wearing shoes, was a sign of wealth, but also of autonomy and emancipation. Not 
only the emancipation 'won' over the cold letter of the law. Above all, the one conquered through sweat, achieved by strength, rebellion, by educa-
tion and the healthy stubbornness of not giving up.

Immediately following the promulgation of the 'Lei Aurea', a conservative measure that represented a clear commitment - for it announced free-
dom without contemplating any project of social inclusion for these populations that had always known inequality - a popular proverb began 
circulating around the streets of the great Brazilian cities. It stated that " freedom could be black; equality was already white" . Hence it became 
clear, right after the promulgation, that nothing fundamental had changed. Or rather, knowing that there were no more enslaved men or women in 
the country was undoubtedly a great achievement. However, with the fashion of racial determinism theories  which established that between 
blacks and whites existed essential and abysmal differences, and that miscegenation was synonymous with degeneration - it became clear that 
although the post emancipation period had a starting date, it did not have one to end.

Not coincidentally, up to the present day, there is a structural racism between us, which is not only an inheritance of the past; it remains present 
and being recreated in the present. Differences in the areas of education, transportation, health and even leisure, stand out in official census data, 
showing how, up to the present day, race is a perverse "plus" in Brazil. Even greater differences are found in birth and death records. We are killing 
a generation of black youth living in our peripheries, and there is no sign of a more effective policy on the part of the government in order to remedy 
this true national genocide.

In many ways, these themes are all present in Tiago Sant'Ana's new exhibition, entitled "Baixa dos Sapateiros". It deals, more precisely, with the 
shoes and the symbolism that surrounded them in Brazil,  not as a 'lack', but rather as a way of conquering citizenship; the one that has not yet fully 
reached the black population of the country.

Baixa dos Sapateiros is not an ordinary place. It is an unique place in Salvador, since it was precisely developed by the shoe trade that grew from 
the eager desire of the newly freed people to buy shoes.



The area did not, however, stagnate in the past; nowadays it is still known for its great commercial and popular flow. 

Tiago Sant'Ana, for his part, intentionally blurs temporalities, transforming symbolism into metaphor; the potential suffering that in turn becomes 
Poetry and Art. The theme is certainly not new to the Artist's work; the approach is.

In "apagamento # 1" (2017), he presented a video where he mixed touches of Candomble with references to a slaughter that took place in 2015, in 
the neighborhood that bears the name of Cabula. In that same place, once existed a Quilombo, dangerously close to Salvador, which used to scare 
the elites of the capital every time the beating of the drums was heard. In this work, the Artist shows his own face turning to the sound of Cabula. 
The word 'Cabula' appears cut out in Tiago's haircut. However, as time is the lord of destiny, the word disappears , as the growth of his hair  strands 
leads to the dissipation of the cut out letters. The result is the erasure of the marks themselves, with the growing volume of the Artist's hair, but 
also, of the fading of the memory of the slaughter. Art, here, assumes the function of remembrance; of not forgetting.

In the exhibition "Casa de Purgar", which was shown this year at the Bahia Art Museum in Salvador and at the Imperial Palace in Rio de Janeiro, 
Tiago worked with the sugar mills and with the sweet and sour taste of the end product. Sweet, since this true mania changed, during the XVIII 
century, eating habits and world trade. Sour, because of the acridity of slavery, which made Brazil a central place in the Afro - Atlantic stories that 
began in the XVI century. In this case, sugar invades everything, and survives the once grandiose sugar mills of the Reconcavo which, nowadays, 
only keep time eroded structures. Between the black of the enslaved and the white of the agricultural product arises a strange symphony, which 
mixes power, hierarchy and decadence. The white of the sugar no longer reminds us of purity, but rather the violence of a system that allowed for 
the possession of one person by another.

As can be seen, from these few examples, it is with rare coherence that the artist unfolds themes, and takes from them new consequences and 
possibilities. In the case of this exhibition, again with rare sensitivity, Tiago explores the "shoes" as symptoms; great detonators of contradictions 
which try to hide rooted forms of hierarchy that, from having become so naturalized, seem invisible. But they are not, and the artist precisely 
explores this space of "the unsaid", from the hidden, from different approaches and supports - photos, videos and objects.

In the first photographic series, entitled "Sugar Shoes", the Artist portrays himself in the premises of the old Freguesia Sugar mill, in Candeia, in 
front of the Mare island, located in the Bay of Todos os santos. Sugar generally melts in water; dissolves and sweetens the liquids. In this case, 
however, crystal sugar shoes, not coincidentally resembling Cinderella's crystal shoes (whom is also freed from servitude because of them), are 
protected in the hands of Tiago, who once more wears white. The white of the sugar and his Candomble robes seem to be purified in this moment. 
In this case, they are not meant to be worn, but to remain crystallized as sugar, under the Artist's firm and neutral gaze. The product that generated 
slavery is now retained in time, petrified.

In the second series, "Refino #5 (feet)". one sees bare feet taken from 19th century colonial engravings. Details from watercolors by European 
travelers, who described Brazil in an idealized way, without violence, but with a lot of hierarchy, are now enhanced. If in the illustrations the bare 
feet appear as unimportant details, here they deserve a place of prominence. 



Elongated feet, with separated fingers, beaten, always black, appear on the dirt of the streets, the grounds of large houses, or on the sisal that 
covered the floors of the slaves quarters. Again,noisy dialogues between feet and the sugar that this time around crystallizes around the print's 
details, almost framing them. A sweet frame for a bitter image.

"Lisboeta” is the title of the 3rd series comprising this exhibition, made up from the dialogue between the photos and the typed text. The works 
disconcert the viewer by creating a visual contradiction between what one sees and what one reads.. A space in 'between'. In one a shoehorn can 
be seen, placed or thrown, on a floor of treated wood, the Artist writes: "I remained standing motionless in this space for 1888 seconds wearing 
shoes 4 numbers smaller than my usual size". 1888 is not a date to be celebrated but a year to criticize and reflect upon. Unavoidable that this was 
the last country to abolish slavery and that almost half of the 12 million slaves that left Africa in a compulsory manner entered the Brazilian terri-
tory. Imagine the painful effort of constricting one's feet to fit into a shoe that is much smaller. Again, the bewilderment of words destroys the 
eugenic shoehorn made to ease and avoid pain; not the other way round.

A 2nd picture presents an almost cliche, well known scene, by showing a solitary ship on the horizon, calmly sailing in serene waters, at sunset. 
The image is idyllic, but also naive, such is the degree of familiarity it introduces. Going in the opposite direction, Tiago works on the gap between 
the imagery seen and the meaning of the text typed by the Artist: "On a sailboat, where the Tagus River meets the Atlantic Ocean, at 9,40 p.m. of a 
Lusitanian Summer. I began to read aloud the name of the Portuguese slave ships until darkness would no longer allow the eyes to read the words. 
1. Kind Maid; 2. Good Intention; 3. Boys Toys; 4. Charity; 5. happy Destiny; 6. Happy Days for Poor Children; 7. Gracious Revenge; 8. Regenerative". It 
has always been a terrible thing for me to write down the names of the slave ships. In the face of such guilt it seemed easier to baptize the 'Tumbei-
ros' (slave ships) with affectionate, joyful, almost maternal nicknames than to acknowledge the crime of 'injury to humanity' practiced within those 
ships, before and after embarkation. A double contradiction resides here: the contrast between the photo and its legend; the names of the vessels 
that do not combine with the situation that characterizes them: the transport and trade of 'Human souls'.

Finally, a last photo shows, like a postcard, the Marquis of Pombal square. In this case, the image resembles the touristic advertisements of Portu-
gal. Proudly displaying the scenic view of the place that pays homage to the Prime Minister of King Joseph I, who rebuilt the capital of the Lusita-
nians after the terrible earthquake of 1755, kept the slave trade thriving and tried to colonize the Indians. Again, the text does not glorify; on the 
contrary, it underlines the policy of destruction undertaken by the Metropole. " on a Monday, at 1 pm , in front of the Marquis of Pombal monument in 
Lisbon, I pronounced the words 'Munda' (steal), 'Yuka' (to kill), 'Resarai' (forget) in the Nheengatu language  banned in 1750 in Brazil, making it 
mandatory to use Portuguese as the sole language". The natives of the colonies were seen as 'without' peoples, and therefore, they should also 
lose their language and thus, their past.

'Aguardente', after which another section of the exhibition is titled, is a liquor produced in parallel to sugar by using the remains of the sugar cane. 
This was a secondary economy that became an escape of some sort from the pain of everyday life, 'Burning water', water that a bird does not drink, 
Aguardente entered Brazilian habits since it was not, like sugar, an exportation product. Although Aguardente is present in Tiago Sant'Ana's exhi-
bition, what draws attention is the way in which it is contained. Translucent glass bottles etched with phrases that let one glimpse comments such 
as: " Recovering at every step"; "With memories shipwrecked in the Atlantic"; "My body distills sugar and nostalgia".



The Art object turns into its metonymy, that of a bottle floating on the sea, the last remnant of a shipwreck, or carrying a message from a desperate 
sender crying for help. Usually, these messages were found wrapped in a bottle that floated on the sea, In the case of Tiago's work, the message is 
etched on the glass, thus becoming an intrinsic part of the object itself. But the sugar distills nostalgia (not affection) while memories are lost 
when crossing this immense Atlantic; a one way crossing, with no return.

There is also a video, completing  the exhibition. recorded at the Art Museum of Bahia, which provides both an ambiance and a representation of a 
plantation manor house from the sugar cane era: it shows the same bare footed shirtless black bodies, with shoes hanging from their shoulders 
by the tied shoelaces. This practice refers not only to the past, to the beginning of the period known as post emancipation, when the republic pro-
mised inclusion but delivered social exclusion, but also pertaining to the present reality. A single detail makes all the difference; the shoes hanging 
over backs or from door sills are all of recent models, as our own experience of the post emancipation is also a recent one.

Art does not imitate reality; it produces it reflexively. Therefore, the Artworks that make up this exhibition need not to be restricted to its context. 
More than that, they almost produce their own context. They do create a sense of 'inconclusion', a noise that prevents mere contemplation and 
imposes, with its beauty, a great silence. And when silence happens it means that contradiction exists.

The Art of Tiago Sant'Ana generates politics through aesthetics, with the strength of the forms, the liberating power of the unsubmissive negro, 
with the white sugar for export and the slave labor force that sailed across, as Alberto da Costa e Silva calls it: "This river called Atlantic". This is a 
black and white portrait. Of black on white. 
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