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 ROTEIRO DE AUDIODESCRIÇÃO da exposição A Arte é Um Manifesto – 

30 anos de Devotos, do artista Neilton 

 

Olá, meu nome é .... Eu vou fazer a visita guiada com audiodescrição. Já veio 

ao MAMAM antes? 

MUSEU 

Esse casarão é do século XIX possui seis espaços de exposição que ocupam 

os três pavimentos do museu. Aqui no térreo está a exposição: Existencidades 

e a de Neilton está nos dois andares superiores. Atravessando a sala de 

exposição ficam os banheiros que estão ao lado de um pátio onde há um mural 

de cerâmica de Francisco Brennand e algumas esculturas também de cerâmica 

desse artista além de uma grande esfera de madeira de Marcelo Silveira. No 

primeiro andar tem uma biblioteca. Ainda estamos aguardando o elevador, por 

enquanto o acesso aos pisos superiores é de escada. 

 

EXPOSIÇÃO 

A exposição está no segundo e no terceiro pavimento. Toda as obras possuem 

a legenda técnica em Braille. Os textos dos signs que estão na parede também 

está em braile encadernado aqui, posso lhe entregar a qualquer momento que 

você desejar ler. Vamos subir essa larga escada de madeira até o segundo 

andar. O corrimão é sustentado por hastes de madeira torneadas... Na parede 

de frente, está o backdrop Cérebro em chamas. Neilton Carvalho, 2000. 

Releitura 2018. Dimensões 2,5m x 3 m. 

AD. Sobre fundo preto, maços de cédulas de dinheiro amontoados formam um 

grande cérebro com contorno de chamas azuis que se dissipam. Acima do 

cérebro e ao centro um fio vermelho que vem do teto escorre discreto entre os 

maços de dinheiro extrapola o backdrop e desce pela parede. 

(Conversar enquanto vai subindo...) 

Na parede branca da esquerda, um texto de Neiton sobre a exposição. 

(perguntar se querem que leia) 

Vamos passar por uma porta de vidro e madeira de duas folhas. O piso é de 

assoalho listrado com duas tonalidades de cores de madeira que se alternam, 

entre clara e escura. 

As paredes da sala são pretas e as luzes amarelas são pequenos holofotes 

que focam as obras, o ambiente está na penumbra. No alto, há uma grande 

abertura retangular para a sala de cima. 
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IIIª Enc. Anti-nuclear. 29,7 cm x 42cm. Neilton Carvalho, 1998. 
AD Pôster amarelado pelo tempo e desgastado nas laterais.  No 
alto o título. Logo abaixo o desenho de um punk em pleno 
mergulho no ar. Está com os braços abertos e a perna esquerda 
flexionada para trás. É magro, tem o cabelo moicano, as 
sobrancelhas são grossas e o nariz enorme. Usa uma camiseta 
branca, suspensórios, calça preta colada, coturnos e pulseiras 
com tachas. Abaixo: Sábado, 06 de Ago- 88. 20:30 hs. Academia 
de Kung-Fu. Av. Conde da Boa Vista, 1270 (ao lado da Pneu 
service) Cambio Negro; Karne Krua; SS-20; Devastação; 
Realidade Encoberta; Devotos do Ódio; Condenados. Ingresso: 
200 Cz$. Na margem inferior: COMART; Ronda Alternativa e 
Risk e Rabisk. 
 

 
 

 
 

Capa do compacto que não foi produzido. Desenho surrealista 
em nanquim sobe papel. 38 cm X48 cm. Neilton Carvalho 1992. 
AD. Ao centro o rosto enrugado de um Velho calvo. Na têmpora 
direita, o escasso cabelo preto tem forma de um pássaro preto 
que bica-lhe a testa. Os olhos estão semicerrados. O olho 
esquerdo e o nariz são deformados. As mãos, ao queixo, 
parecem garras. Sobre a mão esquerda há uma aranha cuja teia 
está junto ao rosto dele. Acima da cabeça do homem. Há mais 
dois homens, um acorrentado e o outro que puxa a corrente 
presa à um círculo ao fundo de onde saem três criaturas com 
corpo redondo, cabelo espetado e vários braços e pernas. 
Orbitando no entorno, há cinco esferas e um cifrão sobre uma 
cruz. 

 
 
 

 

Futuro inseguro. Neilton Carvalho, 1993. Camiseta pintada à mão 
com tinta acrílica (moldurada). 
 
 AD. A pintura em tom de sépia mostra um homem maltrapilho, 
com cabelo desgrenhado sentado no chão rachado. Ele está com 
a cabeça apoiada nos braços debruçados sobre os joelhos. Usa 
uma calça rasgada nos joelhos. No alto, escrito Devotos do Ódio. 
Embaixo: Futuro inseguro. 
 

 
Guitarra em 
madeira 
 

Corpo de uma guitarra sem o braço, pintado em tonalidades de 
verde, bege e marrom, onde se destaca o rosto de uma mulher 
de boca aberta olhos apertados e cabelos esvoaçantes para trás. 
 

  2ª Demo/ encarte/ Vida de Ferreiro. Neilton Carvalho, 1995. 
Papel. 25,7 cm x 21 cm,  
AD. Desenho em preto sobre papel amarelado e com as bordas 
desgastadas. 
Ao centro, dentro de um círculo o número 26. Partindo do círculo, 
na diagonal, quatro martelos, formam um X. Por trás dos 
martelos há um disco de ferro sobrepondo 20 bastões 
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pontiagudos. Há quatro átomos ao redor do desenho, um acima 
de cada martelo. No núcleo dos átomos, uma caveira. Na 
margem inferior do papel, em letras vazadas: Vida de Ferreiro. 
 
 

Capa do vinil de 
Vida de Ferreiro 

Sobre fundo branco, em uma moldura de vidro, a capa do LP 
Vida de Ferreiro e ao lado o vinil preto. 

Vitrine 
 

Uma vitrine na horizontal com fotos, fita cassete, crachás, textos 
escritos à mão, capa de CD etc. Legendas em braile. 
 

 

 

Associação Atlética de Dominó. 
Acrílica com técnica de aquarela sobre papel canson. Neilton 
Carvalho,1996. 30 cm X 31 cm.  
AD. Um anjo pardo com aréola, tarja preta nos olhos e asas sai 
por entre uma passagem em uma meia parede branca encardida 
com pequena bilheteria. Na parede de fundo, em azul e escrito à 
mão: Associação Atlética de Dominó Pedra de Ouro. Fundado 
em 07-09-72 Alto José do Pinho. À esquerda, e no alto, uma 
janela com vista para um gramado. 

 

 

 
Terminal do ônibus Alto José do Pinho. 30cm x 31 cm. Neilton 
Carvalho, 1996. Acrílica com técnica de aquarela sobre papel 
canson. 
AD Em um pequeno terminal, há uma pessoa de short curto e de 
costas, um rapaz sem camisa e três homens com uniforme da 
empresa de ônibus. Um deles no telefone público, outro por trás 
do balcão e o terceiro sentado em um banco. Por trás de uma 
coluna da marquise, uma pessoa observa. Todos estão com uma 
tarja preta nos olhos. Por trás do terminal, a copa rala de uma 
árvore. 
 

 

 

Caboclinhos Tapirapé. Neilton Carvalho, 1996. Acrílica com 
técnica de aquarela sobre papel canson. 30 cm x 31 cm. 
AD Sete mulheres e um homem vestidos de caboclinho com 
penacho na cabeça. Elas usam bustiê e tanga com penas. Todos 
estão agachados, exceto uma mulher à direita. O homem, ao 
centro, é forte, usa um grande cocar e tanga. Ao fundo, no alto 
da fachada da casa, uma placa onde há o nome Tapirapé, o 
desenho do rosto de um índio de perfil e o ano de fundação.  
 

Ler/ tem em 
braille para 
distribuir 

“Ouvir o Devotos do Ódio é uma experiência orgânica, que 
desafia pirações e intelectualizações”  
 

  
Sem título. Neilton Carvalho, 1996. Acrílica sobre papel. 
Dimensões: 30 cm x 31cm. 
AD. Três anjos meninos. Todos com aréola, tarja preta nos olhos 
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e asas. O menorzinho, à frente e ao centro, é visto da cintura 
para cima. Tem os cabelos mais claros e chupa chupeta. O 
maior, logo atrás à esquerda, é visto do quadril para cima, usa 
short e tem abdômen dilatado. Os cabelos são castanhos e lisos 
com franja, está sério. O terceiro, à direita, tem o cabelo preto, é 
mais magro e segura um objeto. O fundo da pintura tem tons de 
azuis, lilás e branco e misturam-se às asas dos anjos meninos.  
 
 

 

1º CD/ Capa/ Agora tá valendo. Autor: Neilton Carvalho. 
1997.Papel.  
AD. Em letras brancas sobre desenho aquarelado: Devotos do 
Ódio. Agora tá valendo.  
AD. Em detalhe, o rosto de um menino pardo com asas de anjo. 
tem cabelo castanho, liso e curto com franja, uma tarja preta nos 
olhos, nariz médio e lábios grossos. O fundo da pintura tem tons 
de azul, lilás e branco. 
 

 

Sala do 
educativo 

À esquerda temos uma salinha de aproximadamente 3mX4m, de 
paredes brancas onde estão coladas na parede de frente vários 
quadrados que formam uma grande foto do Devotos em preto e 
branco. Foto de Gil Vicente.  
 

 

 
 

Backdrop-Agora tá valendo/20 anos. Neilton Carvalho. (5m x 
3m). 1997/ Releitura 2017. 
AD. Detalhe do rosto de um menino pardo com asas de anjo. O 
cabelo é castanho, curto e com franja. Tem uma tarja preta nos 
olhos e os lábios são grossos. O fundo da pintura tem tons de 
azul, lilás e branco e é toda pontilhada. 
 

 

Guitarras Duas guitarras estão em pé no chão apoiadas em um suporte. 
Estão rodeadas por baús com quinas de metal e adesivados com 
etiquetas de viagens aéreas. 
 

 

 

 

Santa Nossa Senhora da Conceição com Menino Negro. Acrílica 
sobre tela. 60X 90cm.  Neilton Carvalho, 2000. 
AD. Uma Nossa Senhora da Conceição muito magra com o rosto 
enrugado e olhar melancólico segura um Menino Negro nos 
braços. Ela usa uma coroa prateada com pedras, véu e manto 
azuis sobre túnica rosa. Olha em nossa direção. O Menino tem 
uma aréola na cabeça e uma tarja branca de fita crepe nos olhos 
e os lábios grossos. Um pano branco em volta do quadril. O 
menino tem uma cauda longa com ponta triangular. O fundo da 
pintura é escuro e vai do verde ao preto. 
 

 Gravidez Santa. Acrílica sobre tela. 60 cm X 90 cm. Neilton 
Carvalho. 2000. 
AD. O corpo nu de uma mulher grávida vista das coxas até os 
ombros. Ela é parda, magra, os seios são médios com os bicos 
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salientes. Pelos curtos preenchem uma área estreita do púbis. 
Usa um terço pendurado no pescoço e um manto, ambos azuis. 
O contorno do desenho se dilui misturando-se ao fundo branco.  

 

 

Santa Nossa Senhora Aparecida com Menino Branco. Acrílica 
sobre tela. 60X 90. Neilton Carvalho, 2000. 
AD Nossa Senhora Aparecida olha fixo para nós e segura um 
Menino Branco. Ela é magra, tem o rosto enrugado, usa uma 
coroa dourada com pedras coloridas sobre manto azul bordado e 
túnica cor de rosa. O Menino tem cabelos louros cacheados e 
uma tarja preta nos olhos de fita isolante. Usa uma túnica azul 
claro e tem uma cauda longa com ponta triangular. O fundo da 
imagem é escuro e nos tons de cinza, verde e preto.  
 

 

Neilton. 90 cm x 120 cm. Acrílica sobre tela. Neilton Carvalho, 
2000. 
AD. Ele é visto de cima, em pé, curvado com as mãos apoiadas 
nos joelhos semiflexionados. É negro, tem os cabelos curtos 
penteados para trás, entradas nas têmporas e nariz largo e lábios 
grossos. Usa óculos escuros, camisa e calça também escuras. 
Um contraste de luz e sombra evidencia as dobras do tecido da 
roupa. O fundo é difuso em tons de preto, vermelho e amarelo e 
é sobreposto por riscos brancos ligeiros. 
 
 

 

 

Cannibal. Acrílica sobre tela. 60cm x 120 cm. Neilton Carvalho, 
2000. 
AD. Visto de cima, em pé, Cannibal, olha em nossa direção, a 
mão direita está apoiada no joelho e a esquerda segura o braço 
direito. Ele é negro, tem cabelos rastafári, está com a testa 
franzida. O nariz é largo, tem bigode e lábios grossos. Usa um 
colar, camiseta preta, relógio, calça amarela e tênis preto. O 
fundo branco da tela em pinceladas largas, dilui parcialmente o 
contorno de Cannibal. 
  

 

 

Celo- Acrílica sobre tela. 90 cm x 120 cm. Neilton Carvalho, 
2000. 
AD. Celo é visto de cima, em pé curvado para frente, com o 
braço direito apoiado na perna direita flexionada, sorri 
discretamente. Ele é pardo, tem cabelos curtos, usa óculos, 
bigode e cavanhaque. Está com uma camiseta clara e calça 
azulada e relógio. O fundo da pintura é escuro em tons de preto, 
verde com riscos amarelos. Uma luz branca ilumina os cabelos, o 
rosto e a roupa de Celo.  

 
 
 

Capa 2º CD Devotos. Técnica papel. Neilton Carvalho, 2000. 
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AD. Ao centro e no alto, sobre fundo bege, “Devotos” em letras 
vazadas e com contorno preto e irregular. Na margem esquerda, 
Nossa Senhora da Conceição com um Menino Negro nos braços, 
é vista pela metade e da cintura para cima. Na margem direita, 
também vista pela meia, uma Nossa Senhora Aparecida com um 
Menino Branco. Ambas são magras e tem os rostos 
envelhecidos. Os dois meninos têm uma tarja nos olhos. O 
Menino negro, uma tarja branca e o Menino branco, uma tarja 
preta. Ambos têm cauda com ponta triangular. 
 

 

 

Capa do 3º CD. Hora da batalha. Neilton Carvalho. 2003. 
De perfil para a direita, uma mulher negra carrega nas costas um 
menininho negro enrolado em um pano. Ambos avermelhados. 
Ela usa lenço na cabeça e blusa branca. Ao fundo e à esquerda 
um olho em tom sépia. Ao redor do olho que nos observa de 
soslaio, há bolhas. Em branco, sobre a pintura, há um “D” 
maiúsculo com aréola e uma cauda triangular. 
 

Uma moldura 
retangular na 
vertical 

Moldura com muitas capas de CD feitas por vários artistas. 

 

 

Sem título. Neilton Carvalho, 2003. Acrílica sobre papel. 29 cm x 
42 cm. 
AD. Sobre fundo branco, uma mulher negra carrega um 
menininho negro amarrado às suas costas em um pano. Está de 
perfil para a direita, olha para nós sorridente. Usa um lenço na 
cabeça e uma blusa com mangas, ambos azuis. Da cintura para 
baixo, ela é retratada apenas com o desenho do seu contorno. 
Ela usa calça curta sandálias. O menininho é bochechudo e está 
dormindo. 
 

 

 

Olhar. Aquarela sobre papel canson. 29,7 cm x 42 cm. Neilton 
Carvalho, 2003. 
AD. Desenho em preto e branco. Um olho esquerdo, claro, nos 
observa de soslaio. Ao redor do olho há bolhas de tamanhos 
variados e uma aba de onde partem raios sobre uma névoa 
cinzenta, parece descobrir o olho. Entre os raios, pequenos e 
discretos filetes azuis e vermelhos.  
 

 

 

Sem título, Neiton Carvalho. 2003. Aquarela sobre papel canson. 
42 cm x 29,7 cm. 
AD. O rosto de um homem voltado para a direita. Ele tem olhos 
grandes, nariz médio e lábios grossos. Está com a testa 
contraída. À esquerda, o contorno do rosto desintegra-se em 
degradê até formar uma mancha negra. À direita e por trás do 
rosto, saem quatro setas vermelhas em trajetórias sinuosas 
sobrepondo-se à uma estreita faixa azul que se dilui 
gradativamente. 
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Assis. Neiton Carvalho, 2003. Acrílica sobre papel canson.42 cm 
x 29,7 cm.  
AD. Um homem de cabelos pretos e barba é visto do busto para 
cima. Acima da cabeça uma aréola em tom azulado. Ele usa 
óculos sem hastes e paletó. Por trás dos ombros dele, há três 
diabinhos espiando em nossa direção. 

 

 

24.Olhar. Aquarela sobre papel canson. 29,7 cm x 42 cm. Neilton 
Carvalho, 2003. 
AD. Desenho em preto e branco. Um olho esquerdo, claro, nos 
observa de soslaio. Ao redor do olho há bolhas de tamanhos 
variados e uma aba de onde partem raios sobre uma névoa 
cinzenta, parece descobrir o olho. Entre os raios, pequenos e 
discretos filetes azuis e vermelhos.  

 
Sala de exibição 

Imersão no mundo dos shows da banda Devotos através de uma 
intervenção idealizada e realizada nos palcos durante os shows 
da turnê de 25 anos. São três longos tecidos retangulares beges, 
de aproximadamente 1m50cm de largura e 5m de altura. Eles 
estão presos no teto e se alongam até dobrar no chão onde são 
projetados três vídeos mapping do artista multimídia Gabriel 
Furtado usando algumas obras de Neilton Carvalho como 
conteúdo.  
 

 
3º piso 
 
 
 
 

 

 
Vamos subir a escada para o terceiro pavimento. Na nossa 
frente, um backdrop, sobre fundo preto, flutua um coração com a 
superfície tomada por um amontoado de casas cinzas. 
Semelhante a um morro, há duas longas escadarias, uma no 
meio e outra mais à esquerda. Na maioria das casas percebe-se 
a luz acesa por entre as janelas. No topo do coração, há uma 
imponente construção com portas e janelas em arco. As veias 
cavas, superiores e inferiores são grossas tubulações de metal 
por onde sai uma fumaça branca. Uma densa camada de 
chamas vermelhas contorna o coração. No canto inferior direito 
está a assinatura do artista em branco. 
Backdrop- Coração em chamas. 5m x 3m. Neilton Carvalho 2000, 
releitura 2018 
 

Sign  À esquerda, numa parede branca, a ficha técnica da exposição 
em letras pretas. 

 

 

À esquerda, um backdrop cobre a parede.  Sobre fundo preto, o 
desenho em preto e branco do homem esquelético e com cabeça 
de peixe lançando um anzol que fisga a própria boca. 
Por trás e em amarelo e com letras vazadas, a logo dos Devotos. 
Acima do “D” há uma aréola e abaixo há uma cauda com ponta 
triangular.  
Backdrop original. Pescador de mim. Neilton Carvalho. Turnê 
2010. 5m x 3m. 
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Pôster em preto e branco com dimensões de 22 cm x 29,7 cm 
retrata um homem muito magro e banguela puxando uma 
carroça. Ele usa uma camiseta rasgada e um short. No alto o 
título, Gig Show. Realidade Suburbana. Cenas do Recife. Data: 
03 de Março. Hora: 20h. Ingresso: 30,00. Local: Clube 
Prazeirinho de Prazeres. Um Mapa do local e os nomes das 
bandas: Devotos do ódio; Necropsia; Patophobia; Necrofago. 

 Pôster em preto e branco com dimensões de 22 cm x 29,7 cm.  
Em cada margem um microfone. No alto, entre aspas: “Este 
movimento se desenvolve à margem desta sociedade hipócrita 
que vira a cara para a miséria por ela causada” Maos Kontatos.  
Abaixo e ao centro, os nomes das bandas: Realidade encoberta; 
Putrefação; Devotos do Ódio. Dia:28/07/90. Local: Centro Social 
Urbano-IPSEP. Hora: 20h. Academia Sino Brasileira de Wushu. 
Caatinga. 
 

 

 
Pôster em preto e branco medindo 22 cm x 29,7 cm. Uma caveira 
enforcada e com os braços amarrados por uma corda na frente 
do corpo. Ela usa uma toca de Papai Noel e uma camisa de 
mangas compridas. Pendurado em seus braços há um saco com 
desenho de um cifrão.  No alto, à direita: NÃO PAPAI NOEL. 
Abaixo, Bandas: Realidade Encoberta; Mosh; Devotos do Ódio. 
Sábado 23 de Dezembro de 198__. Terminal do ônibus “ Vila da 
SESI (Ibura de baixo). 20:00 horas. Entrada franca.  Apoio: Maos 
Contatos. Academia Sino-Brasileira de Wushu e o endereço da 
academia. 
 

 Recife Summer Fest. Pôster com dimensões de 42 cm x @9,7 
cm. Sobre fundo vermelho e no alto: Recife summer fest. As 
letras são pretas até o primeiro “M” e amarelas a partir do 
segundo. Ao centro um sol amarelo. No meio do sol há um coco 
verde sorridente com braços e pernas. À esquerda e à direita a 
programação dos dias 20 e 21 de Nov. respectivamente. Na 
margem inferior, ondas com as logos dos patrocinadores.  
 

 Pôster medindo 29,7 cm x 42 cm.  
Em letras pretas sobre fundo branco. No alto, Brasil 2000. FM 
107,3 e AeroAnta apresentam diretamente do Recife.  Ao centro, 
uma abaixo da outra, uma lista de bandas: Devotos do Ódio; 
Cavalo do Cão; Eddie; Conservados em formol; Paulo Francis vai 
pro céu; Living in the shit; Faces do subúrbio; Matalanamão; 
Mestre Ambrósio; Lara Hanousca e Dreadful Boys. Abaixo,  
Realização: REC-BEAT Produções. Dias 3, 4, 5 e 6 de agosto às 
22:00 no AeroAnta. Patrocínio: Banco do Estado de Pernambuco, 
Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo de Pernambuco. 
FUNDARPE, EMPETUR;  Revista Rock Brigade; Jornal Paulista 
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de Surf; Australia Down South; Revista Hard core. 
 

 Medindo 29,7 cm x 22 cm, um pôster com a metade superior na 
cor verde e a parte inferior em rôxo. Na parte verde as frases 
alternam-se nas cores branco e preto. Sobre a parte rôxa, a 
esquerda, os nomes das bandas e a direita, Palco 6 Sound 
System. 
 
 

 Pôster medindo 42 cm x 29,7 cm. Dividido em duas cores, 
amarelo à esquerda e preto à direita. Sobre o fundo amarelo, o 
rosto de um homem com tarja preta nos olhos. Junto à ele, uma 
estrela. Abaixo, inscrições em vermelho e uma margem branca 
com inscrições em preto. Sobre o fundo preto, à direita, 
inscrições em letras brancas e na margem inferior, uma forma 
vermelha ovalado e deitada. 
 

 Sobre fundo preto, em letras amarelas e na margem superior: 
Vive le punk. Internacional, em letras brancas. Abaixo, à 
esquerda, sobre fundo amarelo, uma criatura azul, careca e com 
espetos na cabeça. A boca escancarada, tem dentes longos e 
pontiagudos. Está em um caminhão minúsculo. À direita em 
letras amarelas sobre fundo preto os nomes de doze bandas,  
dentre elas, a segunda é  Devotos do Ódio. Na margem inferior: 
Demanche 13, Juillet 2014, Callac (22), Le Bacardi. 
 

  Pôster medindo 29,7 cm x 42 cm. Sobre fundo preto o desenho 
de um cartaz arredondando e amarelo visto do alto . Está aberto 
e é seguro por  uma caveira, no alto. Seguindo em sentido 
horário, segurando o cartaz, há um punk forte de máscara e 
camisa verde, um punk magro de cabelo moicano vermelho, um 
punk careca com espetos na cabeça e camiseta branca, uma 
mulher de cabelo vermelho espetado, um rato e mais dois punks, 
um de cabelo vermelho e outro de cabelo amarelo. No cartaz, no 
alto Vive le Punk, estão espalhados os nomes de 
aproximadamente 15 bandas, entre as quais, Devotos do Ódio. 
Mais abaixo, Festival au Bacardi à Callac (22). Vendredi 13 juillet 
2012, de 15h às 5h. Na parte inferior, sobrepondo o cartaz, há 
duas pernas para o ar com coturnos e calça pretos. 
 

Alto falante. 
 

Sobre fundo preto, na parte superior à direita e visto parcialmente 
um alto falante. Mais abaixo, à esquerda, em letras amarelas: 
Lançamento do CD. E em letras brancas com contorno amarelo: 
Alto Falante. Mais abaixo e em letras amarelas: sábado 31 de 
julho às 18 h na antiga rua 20, no Alto José do Pinho. Devotos + 
bandas do Alto José do Pinho. Part. Especial Nação Zumbi. 
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Pôster da 
galinha:  
 

Sobre fundo preto, o dorso de uma galinha morta e depenada 
onde há uma boca entreaberta mostrando os dentes. À direita e 
na cor branca, a logo e o email dos Devotos do Ódio. Mais 
abaixo o nome, o email e a logo dos Subversivos. Na parte 
inferior: Sobota, 17.4, qb 22h. Center Mink Tolmin. 
 

  
Poster em preto e branco. Na margem esquerda, uma foto da 
banda repete-se 3 vezes. À direita e no alto: Underground acima 
de tudo. Já à venda a nova demo do Devotos do ódio ao vivo. 
Mais abaixo um retângulo com o nome da banda e um cifrão. 

 Pôster em preto e branco do Breizen Disorder Festival. 
Desenho de uma figura de carinha redonda, tocando uma 
guitarra. De sua boca saem insetos. À esquerda, local e data do 
festival e os nomes das bandas, dentre as quais, Devotos do 
Ódio. 
 

 Pôster marrom e laranja. 
Na parte superior sobre retângulo laranja e em letras marrons: 
Devotos do Ódio. Abaixo sobre fundo marrom e em letras 
brancas: lançamento do cd “ Agora está valendo”. Banda de 
abertura: Ragnarok. 02 ago. 22h. Trash. Santa Tereza. Da terra 
do Mangue beat para BHZ. E as logos da MTV e da 107 FM. 
 

 Pôster do festival do Sol. 
No canto superior esquerdo, Petrobrás apresenta. Gravura com 
três navios atracados. Da água entre os navios emergem 
tentáculos. Na margem inferior do pôster, em letras brancas 
sobre fundo preto: Festival, e em letras em letras brancas, 
vermelhas e laranjas: Do Sol 10 anos. Abaixo, a programação. 
 

 Lambe-lambe. Sobre fundo preto, em letras brancas: Devotos do 
Ódio. Dez anos de punk rock hardcore.  Mais abaixo, entre duas 
faixas estreitas e em letras amarelas: Circo Maluco Beleza, 
sexta, 20 de novembro- 22h. Abaixo: convidados especiais e em 
letras maiores e brancas: Man or astro-man. 
 

 

Poster na cor laranja.  
Em letras pretas sobre fundo laranja. Dia 19-8. Sábado19. 
 Devotos. Lancamento do cd. Hangar 110. Já nas lojas. Rua Rodolfo 
Miranda. Metro Armenia. 

 
 

 

Backdrop | Alienação. Dimensões: 5 m x 3 m,1998 | Reprodução: 
201 
AD. 8Sobre fundo preto, um cifrão em tom cinza com as bordas 
rachadas sobre uma cruz de madeira.  
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Alienação. Acrílica sobre madeira.66 cm X 40 cm. Neilton 
Carvalho, 1989, releitura 2018.  
AD. Sobre fundo preto, um cifrão em tom cinza com as bordas 
rachadas sobre uma cruz de madeira.  
 
 
 

 

Capa do 4º CD. “Flores com Espinhos para o Rei”. Neilton 
Carvalho, 2006. 
AD. Em preto e branco, detalhe do rosto disforme do homem com 
um olho saltado e o rosto envolto por uma água viva. Sobre o 
olho saltado um círculo borrado. 
No rodapé, à direita, em letras brancas sobre fundo preto: 
Devotos, abaixo: Flores com Espinhos para o Rei 
 

 

 

Oniconsciente. Bico de pena. 42cm X 29,7 cm. Neilton Carvalho, 
2001. 
AD. Um homem com o olho direito saltado, longa barba e a boca 
escancarada com uma imensa língua de fora. A língua se 
estende e se afina até formar o contorno de uma água viva que 
envolve o rosto do homem com os tentáculos. Na cabeça dele, 
do lado direito, projeta-se a cabeça de uma ave com o bico 
rajado, aberto e língua de fora. A língua bifurcada, dá uma volta e 
toca o olho da ave. O papo da ave assemelha-se à um cérebro 
que se funde à cabeça do homem. 
 

 

 

Terras. 42 cm x 29,7 cm. Bico de Pena. Neiton Carvalho, 2006. 
AD. Desenho em preto e branco de uma multidão, vista dos 
ombros para cima. Quase todos de chapéu, de braços 
estendidos, empunhando foices e facões para o alto com os 
braços, alguns estão com a boca aberta em um grito. Ao fundo, 
uma bandeira branca. 
 

 

 

Amigos? 42 cm x 29,7 cm. Neilton Carvalho. Bico de pena. 2006. 
AD. Desenho em preto e branco dos rostos de cinco homens 
lado a lado. O primeiro tem a pele escura e enrugada, usa uma 
touca. O segundo é negro, tem o cabelo curto e olha desconfiado 
para o terceiro que usa uma bala clava esgaçada, touca que 
cobre toda a cabeça e deixa só os olhos de fora. O quarto está 
de capacete. A pele é clara. O último, levemente de costas para 
o de capacete, está com o rosto levemente voltado para a 
esquerda. Parece olhar para os demais. Um delicado contorno 
indica o seu cabelo. 

 
 

Dia de aula. 29,7 cm x 21 cm. Neilton Carvalho, 2006. 
 
AD. Desenho em preto e branco. Vários meninos estão no chão 
com lápis e papel. Em primeiro plano, há um menino sentado, 
debruçado sobre as coxas. Compenetrado, segura com firmeza o 
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lápis sobre o papel. Tem o cabelo curto, usa camisa de mangas 
compridas. Em segundo plano, um outro com camisa de listras, 
desenha debruçado sobre o papel. Outros estão sentados. 
 

 

Objeto interativo. Capa do 4º CD. “Flores com Espinhos para o 
Rei”. Neilton Carvalho, 2006. 
AD. Em preto e branco, detalhe do rosto disforme do homem com 
um olho saltado e o rosto envolto por uma água viva. Sobre o 
olho saltado um círculo borrado. No rodapé, à direita, em letras 
brancas sobre fundo preto: Devotos, abaixo: Flores com 
Espinhos para o Rei. 
 

 

Póstumos. Capa do 5º CD. Neilton Carvalho, 2012. 
AD. Um homem de pele clara e careca. Ele cobre o olho direito 
com a mão. O esquerdo é um buraco negro. Está de bermuda 
branca. No ombro direito há uma coruja, no esquerdo, um sapo. 
No abdômen há um buraco por onde sai um camaleão. No alto, à 
direita e em letras pretas: póstumos. Sobre o tórax do homem e 
em letras brancas a logo dos Devotos.  
 

 

Póstumos. Neilton Carvalho, 2010. Acrílica sobre tela. (Díptico). 
60 cm x 80 cm. 2012. 
AD. Pintura colorida de um homem de pele clara e careca. Ele 
cobre o olho direito com a mão. O esquerdo vazado. Está de 
bermuda branca e chinelo no pé esquerdo. Segura uma pipa 
quadriculada. Sobre o ombro direito há uma coruja e sobre o 
esquerdo um sapo. No abdômen há um buraco aberto por onde 
sai um camaleão. No chão, há uma lata de Coca-cola envolta 
com a linha da pipa. À esquerda, em letras pretas, Póstumos. 

 
 

 
Sem título. Neilton Carvalho, 2010. 
Bico de Pena sobre papel canson. 
29,7 cm x 42 cm. 
AD. Desenho em preto e branco de um sapo (rã) visto(a) de 
costas entre delicadas hastes com flores miúdas. O sapo tem os 
olhos esbugalhados no topo da cabeça. Está com as patas 
traseiras arreganhadas, a esquerda mais flexionada e mais à 
frente que a da direita.  
 
 

 

Vinil. LP. Victoria.2010 Capa Neilton Carvalho. Lançado pelo 
Massprod- França. 
AD. Em vermelho sobre fundo marrom: Devotos. Acima do “D”, 
uma aréola e abaixo uma cauda com ponta triangular. Abaixo, 
desenho em preto e branco de uma criatura com cabeça de peixe 
e corpo de um homem esquelético que está com água até a 
cintura. Lança um anzol que fisga a própria boca de onde 
escorre-lhe sangue. No canto inferior direito, também em 
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vermelho: Victoria. 
 

 

 Pescador de mim. Neilton Carvalho, 2010. Bico de pena sobre 
papel canson. 42 cm x 29,7 cm.  
AD. Desenho em preto e branco de uma criatura com cabeça de 
peixe e corpo de um homem esquelético. Ele está com água até 
a cintura. Lança um anzol que fisga a própria boca. Ao fundo a 
silhueta pontilhada de arranha-céus. 

 

 Capa da revista CONTINENTE. Nº190. 39,5 cm x 57,5 cm. 
Acrílica sobre tela. Auto-retrato 2016. Neilton Carvalho. 
Sobre fundo azul, Neilton é visto de cima sentado em frente à um 
cavalete com tela branca. Segura em uma das mãos uma paleta 
com tintas coloridas e na outra um pincel sobre a tela. Ele é 
negro, magro, tem cabelo preto com entradas na têmporas, 
bigode e cavanhaque. Usa óculos, camiseta branca, bermuda 
escura e chinelos. Ao lado dele, uma pequena mesa com vários 
pincéis. O braço com o pincel está envolto por fio preto que se 
estende até uma pilha de instrumentos musicais onde há 
guitarras, e caixas de som. 

Vitrine  

 

1ª Demo/Encarte/Devotos ao vivo. 
Neilton Carvalho, 1994. Papel, 29,7 cm x 21 cm. 
AD. Sobre fundo preto, tiras verticais brancas com nomes e 
números de telefone sobrepõem o nome da banda na margem 
esquerda e ao centro, a marca d’água de um de um cifrão 
rachado. No canto superior direito, uma faixa com desenho 
abstrato, e em letras brancas: Devotos do ódio e logo abaixo, o 
cifrão deitado, rachado em tom de cinza sobre uma cruz de 
madeira. 

 1ª Demo/ Caixa de Papelão/ Devotos ao Vivo. Papel. Neilton 
Carvalho, 1994. Dimensões de 11,0 cm x 14,5 cm x 2,0 cm  

AD. Uma caixa desmontada tem um lado preto e outro bege. 
Sobre o preto, nas margens e em tom de bege: Devotos do ódio. 
Ao centro, um cifrão sobre uma cruz. No outro lado da caixa, no 
mesmo tom de bege o nome da banda e uma fotografia dos 
integrantes. 

 

Breve descrição de vídeos do acervo pessoal da banda e Tv Viva, entre eles, 
clips, tours e um lançamento do dia 18/05/2018 

 
1. 1º Show | 1988/ 4’24 

Filmada de frente, a banda está num palco pequeno. Canibal de cabelos 
curtos. Todos magros e jovens. Um rapaz negro de camiseta preta vez por 
outra canta ao microfone. Outro, com cabelo cheios de pitos está agachado ao 
lado dos músicos. Um grupo de rapazes, na plateia, vistos do ombro para cima, 
pulam diante a banda. Às vezes, uma fumaça branca sobre na plateia. Quando 
a imagem é ampliada, vemos um rapaz segurando uma faixa com a palavra 
PAZ e alguns rapazes dançando vigorosamente, balançando os braços e a 
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cabeça para cima e para baixo. Algumas vezes o vídeo fica estático e a música 
continua. Aos poucos alguns rapazes sobem e cantam também. Ao fundo, na 
parede, rabiscos em preto e no centro escrito PUNK. Com a imagem mais 
ampliada, percebe-se um grupo que dança e salta mais próximo ao palco e 
outro, mais atrás, que assiste a tudo de pé. No canto esquerdo da tela: Aug, 6 
1988.  A cor da imagem é meio azulada. 
 
 

2. MTV no Ar + Abril Pro Rock | 1994 
Programa sobre o grupo. Fábio Massari da MTV faz a reportagem. Cenas do 
Morro Alto Zé do Pinho. Ele caminha entre casas, crianças correm ao redor. 
Entrevista vários componentes de bandas. Canibal, ainda com os cabelos 
rastafári na altura dos ombros. Osman do Matá-la na mão, Marcos da 
Irmandade, Juca JR de O verbo. Neiton jovem e muito magro. Sérgio do Rato 
do III Mundo. Celo, que na época tocava bateria em seis bandas. André da 
Nanica Papaia. As bandas tocam em um casebre sem reboco por fora e 
pintado de branco escritos de grafitti preto e quadros. Neilton fala sobre a 
guitarra “Robson”. Durante um show do Devotos no Abril pro Rock as pessoas 
pulam e rodam em um círculo. Alguns seguram a camisa na mão e a roda 
acima da cabeça.  
 

3. Clipe “Mais Armas Não” | 1990 
As imagens da banda são alternadas com imagens das pessoas atingidas pela 
bomba atômica, flashes de Hitler e do nazismo. Canibal de cabelo curto. 
 

4. Clipe Malcriado | 1989 
cenas de crianças e adolescentes cheirando cola nas ruas do Recife se 
alternam com as da banda em um galpão com pouca luz. 
 

5. Clipe “Fogo Cruzado” | 1995 
 

6. Clipe “Punk Rock” | 1995 
 

7.       Documentário “Punk Rock HardCore” | 1995/ 1’53’’ 
A banda está na rua, rodeada de pessoas do bairro. Canibal de camiseta cinza 

canta e toca o baixo, ao lado do guitarrista Neilton e mais atrás o baterista 

Celo. Muitas crianças estão sentadas no meio fio e algumas em uma grande 

cruz de alvenaria que está por trás da banda. Imagens alternadas de casas, 

pedestres, um senhor encostado em um poste, um fusquinha azul claro 

estacionado, comércio local, compõem o cenário ao redor da banda. 

 
8.        Clipe “Vida de Ferreiro” | 1995 
9.       Clipe “Dia Morto” | 1997 / 2’58’’ 

Cenas alternam entre um grande show em um galpão e os componentes da 

banda caminham nas ruas da comunidade. Canibal usa uma camiseta branca 

com a sigla em preto “INRI” e um colar com dentes longos. No show lotado as 
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pessoas pulam e Canibal canta e gesticula em nossa direção. Ao final, 

backdrop foto de um anjo menino com tarja preta nos olhos. 

 
10.   Clipe “Eu Tenho Pressa” | 1998 
11.    Festival Abril Pro Rock | 1998 
12.   Clipe “Alien” | 2000/ 3’35’’ 

Uma avenida com trânsito intenso. Crianças em um morro empinam pipa, 

algumas brincam de revistar um o outro. Um senhor de chapéu olha com 

reprovação. Na avenida, crianças limpam para-brisa entre os carros parados. 

Sinal abre, elas correm. Um garoto vai até à calçada, mexe em brinquedos 

sobre um papel onde há duas penas de ave e um desenho de duas asas. O 

garoto caminha no bairro, para em uma loja onde estão galinhas vivas 

enroladas em jornal, ele pega uma pena branca. O senhor de chapéu, de 

camisa aberta e de bermuda, carrega uma mala enquanto caminha pela 

comunidade. O garoto passa por duas moças com roupas justas e tutu de 

bailarina que o acariciam e o entregam uma pena. Ele sorri. O senhor passa 

pelas moças e as cheira próximo ao rosto, sai sorrindo. Na rua, uns jogam 

dominó, outros caminham. O senhor passa pelo garoto que está cabisbaixo 

sentado no meio fio. Ele para e entrega uma pena azul ao garoto sorridente. 

Em seguida, o senhor abre a mala e tira duas asas de picote de jornal e revista 

e as engancha nas costas do garoto que fica sorridente e sai caminhando para 

um lado e o senhor para o outro. As pessoas olham para o garoto que passa 

por um grupo de pessoas que corre e pula por trás da banda. O garoto se 

afaste e todos acenam. Ele desce o morro e desaparece entre casas.  Logo 

após os tiros surge caído no chão, desfalecido. Uma pena azul está caída 

próxima a mão dele. Ressurge no alto do morro sentado ao lado de muitas 

crianças com asas de picotes. Todas sorridentes. Nuvens iluminadas. 

 
13.   Clipe “Meu País” | 2000 
14.   Programa Musikaos | 2001 
15.   Clipe “O Herói” | 2002/ 3’04’’ 

Os três componentes da banda estão em uma cela. As imagens se alternam 

entre eles, entre policiais batendo em homens, e entre pessoas em celas, 

essas em preto e branco. Um menino, um senhor, uma mulher grávida, um 

casal, dois velhos jogando dominó, três crianças. No final, Canibal está preso, 

sozinho, algemado e com uma fita prateada tapando a boca. Exibe as algemas, 

balança a cabeça para os lados. Ao final, três meninas de mão dadas, abrem a 

grade da cela e saem. 

 
16.    Clipe “Roda Punk” | 2003 
17.    Clipe “Tudo Faz Sentido” | 2006 
18.   Clipe “Roda Punk” (meninas) | 2008 
19.   Clipe “Luta Pacifista” | 2008 
20.    DVD 20 anos de Devotos | Depoimento: Lirinha | 2008 
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21.   DVD 20 anos de Devotos | Participação/Show: Lirinha | 2008 
22.   Turnê (Alemanha) | 2010 
23.    Turnê (França) | 2010 
24.    Documentário “Eu Tenho Pressa” | 2010 
25.    Festival Vive Le Punk (França) | 2014 
26.   Programa “Metrópolis | Tv Cultura” | 2017 
27.   Ensaio - Show “Devotos – 30 anos” no Sesc Pompeia | 
Participação/Show: Fábio Trummer – 2017 
28.    Ensaio - Show “Devotos – 30 anos” no Marco Zero/Carnaval do 
Recife | Participação/Show: Pesado | 2018 

29. “Eu o Declaro Meu Inimigo”/2018 

 

Equipe de acessibilidade da COM: 

Audiodescrição: Silvia Albuquerque e Liliana Tavares 

Consultoria: Michelle Alheiros 

Libras 

Visitas guiadas: Eliana Ferreira 

Interpretação do show de abertura: Poliana Alves 

Consultoria: Cristiano Medeiros 

 

Datas da visita guiada em Libras 

Quarta-feira abertura dia 09/05 

Sábado 12/05 

Quarta 30/05 

Sábado 02/06 

Sábado 09/06 

Sábado 16/06 

Sábado 07/07 Pode ser dia de jogo (quartas de finais) 

Sábado 14/07 pode ser jogo (terceiro lugar) 

 

 

 


