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RESUMO 

 
 

O presente trabalho é um produto técnico artístico que aborda o universo dos 

sonhos e suas influências do mundo real e cotidiano, transpostas para o conto ―A 

princesa do Sol‖ de minha autoria. Consiste em uma instalação em forma de 

labirinto. 

 

Palavras-Chaves: Cidade, símbolos, labirinto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
 

This work is an artistic technical product consisting of a kind of labyrinth installation 

that addresses the dreamlike world of the uncounscious as well as influences the real 

world and everyday life. This is transposed into my own tale "The Princess of the 

Sun". 

Keywords: City, symbols, labyrinth. 
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1. INTRODUÇÃO 

Nasci no Recôncavo Baiano, em Cachoeira, e fui criada entre esta cidade e a 

sua vizinha São Félix, ambas com uma arquitetura e estrutura urbana formuladas a 

partir de uma teia de ruas, becos e vielas que se bifurcam como numa estrutura 

labiríntica, por onde transitam sujeitos e subjetividades ricos em história e com uma 

ampla carga simbólica. A construção da obra em formato labiríntico é um sintoma e 

um desdobramento desta minha relação sensorial com os espaços mencionados e 

com as intensidades presentes nas duas cidades. 

Desde criança trago comigo uma curiosidade latente a respeito dos sonhos, e 

seus significados. Ao longo do tempo o universo onírico sempre fascinou e ainda 

instiga a humanidade, que procura entender, dentro de sua simbologia, significados 

racionais. Numa tentativa de conhecer melhor tudo aquilo que se passa neste 

misterioso universo que encontramos enquanto adormecidos, o homem constrói 

uma série de estratégias para a leitura dos sinais enviados pelos sonhos. 

A instalação Solis problematiza a relação entre o cotidiano, os sonhos e o 

mundo real. Tendo o conto ―A princesa do sol‖, de minha autoria, como ponto de 

partida para todo o processo de produção e pesquisa, o trabalho se desdobra e se 

constrói em forma de labirinto à medida que vai tecendo relações entre os espaços 

do real e onírico, os símbolos e o sujeito. 

O onírico não respeita nem segue a mesma temporalidade, espaço e a razão 

do real. No mundo contemporâneo, os sonhos ainda intrigam e servem de referência 

para aqueles que acreditam nos mistérios da mente e do espírito. Pessoas que se 

apegam a essas experiências – nem sempre exatas – aparentam estar em busca de 

respostas para as tensões, os dilemas e aspirações de suas vidas. Seus afetos, 

desejos e medos se entrelaçam num espaço desconhecido, lúdico e aberto, onde 

habita a fantasia sem controle de cada um de nós, imersos em um mundo paralelo. 

Meu interesse por ambientes imersivos sempre esteve presente no decorrer do 

percurso acadêmico, onde estamos em constante processo de experimentação. 

Somos provocados a todo tempo, a pensar e entender o mundo e as coisas que nele 

estão. E foi essa constante sensação e cada passo dado durante as disciplinas – 

principalmente as práticas – o que me levou à construção de uma obra que 
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abarcasse um pouco de cada experiência vivida dentro do curso e ao longo do meu 

desenvolvimento como artista. 

A obra une linguagens tradicionais da arte – objeto, desenho e pintura – às 

mídias digitais e projeção de vídeo, se tornando assim uma instalação híbrida. 

Durante o meu percurso acadêmico já havia trabalhado esta justaposição de 

linguagens, em parceria do Coletivo GRAJ, formado no ano de 2013, por mim e 

outras três discentes do curso de Artes Visuais, da Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia. São elas Geisiana Conceição, Rosilei Barros e Jéssica 

Coelho.  

O Coletivo trata das questões do feminino através da arte, em obras como 

Luzia (Fig.1), de 2013, que se constitui de várias linguagens (escultura, 

videoprojeção, pintura, fotoperformance e intervenção urbana); também Marias 

(Fig.2), de 2014, que consiste numa instalação em um labirinto simplificado – um 

experimento para o processo de Solis. Todo o caminho de realização dessas obras 

figura desde a disciplina Tópicos Especiais em Artemídia II, ministrada pela docente 

Valécia Ribeiro. 

                             
 

Figura1 - Instalação Luzia 2014. Foto: Alaine Gomes. 
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Figura 2 - Frame da Videoarte ―Marias‖ 2014. 
 

 
 
 
 
 

Figura 3 - Instalação ―Marias‖ 2014. 
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O conto que influencia toda a construção da obra foi a princípio pensado como 

uma animação sobre histórias locais e suas influências no meu imaginário, 

posteriormente esta ideia foi descartada, pois queria que o fruidor da obra fosse 

levado a um processo de imersão. Então, parti em busca de uma forma com a qual 

eu pudesse abordar o universo onírico através da união das diversas linguagens 

artísticas com as quais mais me identifiquei e que já havia trabalhado no decorrer do 

curso. 

Solis desfaz as expectativas em relação ao gênero e subverte as 

representações do papel feminino simbolicamente estabelecido. Percorre a linha 

tênue entre o real e o imaginário no universo feminino, e o simbólico a partir das 

minhas vivências e criações. 

 
―A princesa fora condenada ao nascer, a não ver a beleza da noite, a lua e 
as estrelas, mas o que o feiticeiro não previa é que seria justamente sua 
prisão ao adormecer que a libertaria da maldição, ela seria seu próprio 
herói.‖ (GOMES, anexo A. 2014, p.01). 
 

Ao longo do memorial trato de questões relacionadas ao labirinto enquanto 

conceito da construção teórica e prática da obra. O primeiro capítulo aborda a 

cidade e o cotidiano enquanto labirintos, envolvendo-nos a cada dia nesta teia de 

ações do mundo real. Para o mesmo trago conceitos de cotidiano de acordo com 

Paola Jacques, Merleau-Ponty e Cristiane Terraza. 

No segundo capítulo discorro sobre o símbolo na história da humanidade e 

todas as influências desta figura universal no imaginário humano, trato dos símbolos 

na concepção de Jung, em ―O homem e seus símbolos‖, e o labirinto nos conceitos 

de Lima, Jung, e Jacques. 

 Já no terceiro capítulo trato dos sonhos na arte, o labirinto enquanto 

percepção imersiva, as deambulações feitas pelos surrealistas, Hieronymus Bosch e 

o mundo onírico, às influências do mundo real e cotidiano, nas obras de Hélio O e 

Henrique Oliveira e o corpo enquanto labirinto na proposta imersiva de Lígia Clark. 

E por fim, nos capítulos 5 e 6 o desfecho que influi nas instâncias ―conto‖, 

―cotidiano‖, ―real‖ e ―imaginário‖. No sexto capitulo discorro sobre as representações 

de cada tecido, desenho e cor na obra Solis, os conceitos que estão por traz de 

cada proposição. No sétimo capitulo trato das exposições realizadas e das reações 

do interator para com a proposta da instalação. 
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Figura 4 - Instalação ―Solis‖, 2015. Foto: Kelvin Marinho. 

 

 
 
 
 

Figura 5 - Instalação ―Solis‖, 2015. Foto: Kelvin Marinho. 
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2. OS LABIRINTOS DO COTIDIANO 

       O cotidiano é aquilo que sucede a cada dia, o que nos é partilhado, é um 

elemento presente e as vezes opressor, decorrente do conjunto de nossas ações 

diárias. Também constituído pela realidade, enquanto um tecido sólido, é aquilo que 

existe de fato, é o mundo palpável, materializado com tudo o que nele há – pessoas, 

objetos, dentre outros. Do que não há dúvidas, sobretudo, é sobre sua existência.  

As memórias urbanas não visíveis estão inscritas nos nossos corpos, nas 

provocações sensoriais vividas ao percorrer os caminhos enquanto uma prática 

cotidiana. Aquelas acabam sendo conduzidos por imagens, que se tornam o símbolo 

do fio condutor de Ariadne1 nesta teia de ações e provocações dos labirintos 

citadinos. 

―O corpo e cidade se configuram mutuamente, além dos corpos ficarem 
inscritos nas cidades, as cidades também ficam inscritas e configuram os 
nossos corpos (...). A corpografia corresponde a diferentes memórias 
urbanas que se instauram no corpo como registro de experiências corporais 
da cidade, uma espécie de grafia da cidade vivida que fica inscrita, mas 
que, ao mesmo tempo, configura o corpo de quem a experimenta.‖ (BRITTO 
et. JACQUES, 2010, p.144-145). 
  

A sensação de andar pelas cidades, percursos de nossas experiências e 

lembranças vividas, constrói imagens mentais nem sempre precisas. O ambiente ao 

nosso redor parece afetar constantemente o estado mental do sujeito. Nesta 

perspectiva, a construção da subjetividade que permeia nossas ações é influenciada 

de forma decisiva pelo convívio com o outro – tanto no espaço privado do lar, quanto 

no espaço público das ruas. As intensidades que absorvemos ao percorrer esses 

espaços do cotidiano, numa cidade contemporânea, ficam de certa forma 

registradas em nosso subconsciente. Experimentamos, todos os dias, sensações, 

imagens, projeções e memórias, as quais se registram dos lugares por onde se 

passa e onde nossos corpos estão imersos; ainda que o local se modifique ao longo 

do tempo, é neste processo natural de deslocamento espacial e temporal que 

acabamos por transformar os acontecimentos cotidianos em imagens e símbolos.  

                                            

1 
Ariadne temendo pela vida de Teseu seu amado, entregou-lhe um fio de lã, que ficaria preso na entrada 

do labirinto, fazendo com que Teseu conseguisse retornar após ter cumprido a missão de matar o Minotauro. 
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―Sabe-se que a experiência sensível faz parte do processo de aquisição de 
memória e que este, por sua vez, liga-se às relações de conhecimento, de 
compreensão e de identidade do ser. [...] O ser humano é um ser estético, 
que constrói significâncias por meio das interações. A experiência estética 
requer disponibilidades. Disponibilidade do olhar, do sentir, do engendrar 
significações, do maturar e do contestar.‖ (TERRAZA, 2013, p. 2). 

 

A instalação Solis, enquanto um processo poético, é também uma tentativa de 

representação da imagem labiríntica construída por mim ao transitar pelas ruas de 

São Félix e Cachoeira. Esta imagem se inscreve, sobretudo, a partir das minhas 

experiências cotidianas no lugar onde nasci e vivo.  

O conto ―Princesa do Sol‖, que inicialmente ativou meu processo de pesquisa, 

é um conjunto de memórias dos lugares reais e imaginários, acumulados a partir do 

meu deslocamento nas cidades mencionadas. Essas duas instâncias – conto e obra 

– acabaram armazenados, tanto no meu inconsciente através dos sonhos, quanto 

no meu consciente, no mundo real, naturalmente se tornando um caminho de 

transposição para a instalação Solis. O labirinto inscrito no trabalho é, antes de tudo, 

uma visão imagética criada simbolicamente em minhas lembranças; é o mapa 

mental, às vezes embaralhado, da minha experiência diária no espaço das cidades 

de Cachoeira e São Félix; uma alusão aos temas, ―memórias‖ e ―intensificações 

cotidianas‖.  

―A perambulação voluntária acha sempre o seu caminho: o fio. É o fio, ele 
mesmo, que tece o percurso. O tecido ao contrário da malha do asfalto é 
sempre instável e maleável, como uma vestimenta.‖ (JACQUES, 2001, p. 
91). 
 

Segundo MERLEAU-PONTY, (MERLEAU-PONTY, 1999, p.108) o espaço da 

cidade onde se desenrola o nosso cotidiano se assemelha a um labirinto, uma rede 

de relações que parece funcionar como um organismo vivo onde apoiamos nossa 

memória em uma imensa memória do mundo. Como num quebra cabeças, vamos 

armazenando caminhos em nosso subconsciente, a todo tempo resgatamos desses 

percursos as recordações, afetos e sensações. A cidade assemelha-se a um 

Dédalo2: por vezes existem bloqueios para se chegar a essas informações e seguir 

adiante; assim como nos labirintos existe certa dificuldade de se chegar à saída. 

                                            

2
 
Segundo a revista Pentagrama (1997, ano 19, n. 05, p.7) é uma estrutura que oferece diversos caminhos e 

possibilidades. 
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3. O LABIRINTO ENQUANTO SÍMBOLO 

Os símbolos são mecanismos de compreensão e comunicação, utilizados por 

grupos de pessoas e por todos nós de maneira universal; são elementos visuais 

representativos, podendo ser uma ideia, conceito, ou objeto. Nossos sonhos, a 

cultura e as religiões estão carregados destas figuras imagéticas, produzidas em 

nosso inconsciente, mas podendo também ser elaborados de maneira consciente. 

Trata-se ainda do limite onde a noção de conhecimento indireto se transforma em 

direto, elementos essenciais no processo de comunicação humana, encontrados em 

nosso cotidiano, na cidade e lar. 

Carl Gustav Jung em o ―Homem e seus símbolos‖ (1964, p. 93) afirma que 

estes se subdividem em dois grupos: os naturais, derivados do inconsciente e da 

psique, e os culturais, que são empregados para expressar ―verdades eternas‖ 

utilizadas por muitas religiões. São, efetivamente, representações coletivas que 

procedem de sonhos primitivos e de fecundas fantasias. 

Dentre as simbologias universais, o labirinto está relacionado ao lugar da 

psique humana; o inconsciente é, muitas vezes, simbolizado por corredores ou 

labirintos (JUNG, et. FRANZ, 1964, p.171), como um local complexo e mágico, com 

um caminho unidirecional ao centro. Jung afirma que em todas as culturas o labirinto 

significa uma representação confusa e intrincada do universo da consciência 

matriarcal; este universo só pode ser transposto por aqueles que estão prontos para 

fazer uma iniciação especial ao misterioso mundo do inconsciente coletivo. (JUNG, 

1964, p.125) 

O nome "Labirinto" deriva do termo grego labyrinthos, é um símbolo ancestral 

presente no imaginário cultural, tanto no Ocidente quanto no Oriente. É normalmente 

representado como um local complexo de caminhos enredados, de forma a 

desnortear aqueles que buscam encontrar a saída. Vários tipos de labirintos têm 

aparecido na civilização ocidental desde os primórdios e cada um traz um desafio à 

nossa inteligência – o que nos impulsiona a decifrar suas passagens. O professor 

Augusto Sarrocchi assinala que o primeiro deles surgiu na Babilônia, mas tratava-se 

de um labirinto de leis e estatutos, redigidos no Código de Hamurabi. (LIMA, 2007, p. 
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53). O termo também está muito presente nos mitos gregos, sendo o mais 

conhecido dentre os labirintos, o de Creta, projetado por Dédalo a pedido do Rei 

Minos, para aprisionar o Minotauro.  

 
―O mito do labirinto é muito frequentemente relacionado a um rito de 
passagem, ao caminho iniciático; em muitas civilizações o labirinto é o 
símbolo das difíceis provações pelas quais o indivíduo deve passar para 
penetrar num novo mundo ou num novo estado de espírito.‖ (JACQUES, 
2001, p. 73). 
 

Originalmente era um símbolo pagão presente em várias culturas ao redor do 

mundo, porém, com o desenvolvimento do Cristianismo e fortalecimento da igreja 

católica, a partir do período medieval, a imagem do labirinto foi agenciada e 

adaptada, passando a fazer parte do imaginário católico como um caminho tortuoso 

que se deve percorrer para chegar a Deus – uma fronteira entre o sagrado e o 

profano. O fato de serem chamados de ―Caminhos de Jerusalém‖ confirma que eram 

um substituto das peregrinações à Terra Santa – durante a Idade Média, as 

Cruzadas tornaram perigosa a viagem para Jerusalém e assim, como penitência, os 

fiéis percorriam o labirinto das igrejas de joelhos (FREITAS, 2005, p.3 apud 

VALENTINI, 1987). 

 
―Na Europa medieval o labirinto surge como símbolo cristão, gravado em 
pisos de igrejas, como o caminho da salvação. O mais conhecido deles 
seria o de 11 voltas da Catedral de Chartres, do século XIII, embora existam 
labirintos também em Amiens, Lucca, Rheims, St. Omer, St. Quentin e 
muitas outras catedrais.‖ (VALENTINI, 2005, p.3). 
 

Nos jardins franceses o traçado do labirinto é composto por cercas vivas, 

compostas por um ou mais caminhos. Usado para os jogos amorosos, ele adquire o 

sentido de prazer e excitação. (VALENTINI, 2005, p.3-4). 

Com a retomada do assunto nas últimas décadas, a figura do labirinto surge na 

literatura – em contos como ―A casa de Asterion‖, do escritor Jorge Luiz Borges –, na 

poesia, cinema, esportes, saúde, psicanálise, assim como também nos jardins 

públicos e privados, em parques, escolas, em prisões de vários países, em games, e 

brinquedos infantis.    

Penetrar o labirinto provoca sentimentos ambíguos: transita-se entre o pavor ao 

adentrá-lo – considerando a possibilidade iminente de ficar sem saída – e o fascínio 

diante de sua estrutura. Ele é, antes de tudo, um estado sensorial, no qual, a 
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depender dos percursos e estratégias usados, quem ousa explorar seus caminhos 

pode perder-se por completo – ou também encontrar-se. 

 
―No cair da noite, um silêncio ecoa pelo quarto, Solis adormece, e se 
transporta para um mundo criado em sua mente, onde não há prisões, nem 
tempo, mergulhava nas profundezas de sua mente onde ninguém poderia 
segui-la.‖ (GOMES, 2014). 
 

As relações entre o corpo, a cidade, o real e o imaginário estão tão 

entrelaçadas na produção da nossa subjetividade que nem sempre se consegue 

estar liberto. Seguindo os pensamentos de Juliana Valis (2007), no interior de cada 

pessoa existe um labirinto metafísico que projeta de alguma forma, os mecanismos 

de nossas ações na realidade externa. O labirinto em Solis simboliza a percepção de 

influências do corpo cidade, como um conjunto de condições interativas; essa 

ambientação é transposta para a instalação por meio das sensações ao se 

deambular dentre os tecidos e, ao mesmo tempo, é também símbolo da 

transposição deste sentir para o universo onírico. Solis recria simbolicamente minha 

sensação enquanto artista ao percorrer os espaços labirínticos das cidades, sonhos 

e memórias audiovisuais. Os tecidos de tom escuro que envolvem o exterior da 

instalação, representam as sensações ao caminhar, notando os olhares, cheiros, 

barulhos que sensorialmente são incômodos; representam uma realidade da qual 

buscamos de alguma maneira escapar.  
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4. ENTRE SONHOS E PERCEPÇÕES: UMA IMERSÃO NA ARTE 

No decorrer do tempo, e ainda hoje, a arte foi e é considerada uma maneira de 

se comunicar e expressar o mundo. A temática dos sonhos, do universo onírico e do 

inconsciente está presente nas obras de muitos artistas. Hieronymus Bosch, por 

exemplo, traz em suas obras referências ao mundo onírico e fantástico; em suas 

pinturas estão presentes temas religiosos e apocalípticos decorrentes dos excessos 

cometidos pela humanidade em 1500, no séc. XVII. ―O Jardim das Delícias 

Terrenas‖ é um tríptico que descreve a história do mundo a partir da sua criação, 

mostrando o paraíso e o inferno. Estima-se que a obra tenha sido acabada entre 

1480 e 1505. 

 
 
 
Figura 6 - Hieronymus Bosch. O Jardim das Delícias Terrenas. 1480 e 1505, Tríptico, 2,20 m x 3,9. 

 

 
                

Fonte: <http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2014/02/05/1080036/renascimento-jardim-
das-delicias-terrenas-hieronymus-bosch.html> 

 

 

Os surrealistas, em suas deambulações cotidianas, buscavam libertar a mente 

da lógica imposta pelos padrões estabelecidos pela sociedade e dar vazão aos 

sonhos e às informações obtidas através do inconsciente. No percurso de suas 
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flanagens em busca do onírico/mundo real, loucura/razão, viajavam entre os mundos 

real e imaginário, viam a cidade como campo de investigação artística buscando 

com essa ação descobrir as suas zonas de ativação. No Brasil, na década de 1930, 

Flávio de Carvalho, conhecedor das deambulações surrealistas, elabora projetos 

intitulados de ―Experiências‖, que eram errâncias urbanas performáticas. Uma de 

suas experiências mais conhecidas, realizada em 1931, consistiu na prática de uma 

deambulação, no contrafluxo de uma procissão de Corpus Christi que seguia pelas 

ruas de São Paulo. Depois de algum tempo a multidão se voltou contra ele, que por 

sua vez teve que fugir. 

 

Figura 7: Cena de Entr'acte 
 

 
Fonte: A arte da performance, GOLDBERG, RoseLee, 2007.  

 

Artistas como Hélio Oiticica e seus Penetráveis e Henrique Oliveira com a 

Transarquitetônica (2014) têm como influência na construção de suas obras a 

estética labiríntica das cidades e das favelas. Oiticica nos anos 60 já trabalhava com 

a ideia de labirintos relacionados à cidade e ao cotidiano, os seus penetráveis 

faziam referência à experiência do artista ao deambular pelos becos e vielas do 

Morro da Mangueira, no Rio de Janeiro. Os penetráveis são espaços táteis e muitas 

vezes performáticos, onde, através de elementos do mundo externo integrados à 

obra, o espectador pode ser transportado para um terceiro espaço, o qual não é nem 
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o espaço da obra, nem do ―real‖, mas o espaço da memória (subjetivo, e não 

visível). (GUIMARÃES, 2010). 

 
―Na obra de Oiticica, entre estas, a principal é a que fez cruzar os terrenos 
da arte com os da vida cotidiana. A cada novo projeto, Oiticica apresentava 
elementos que falam de passagens, de percursos entre um ponto e outro, 
por vezes propondo caminhos tortuosos. Podemos reconhecer a forma 
labiríntica desde suas primeiras pinturas produzidas entre 1956 e 1959 até 
seus últimos trabalhos de 1979.‖ (TESSLER, 2000, p.01). 
 

 
Figura 8 - Hélio Oiticica. A invenção da cor. Penetrável, 1977. 

 

 
     

Fonte: <https://www.inhotim.org.br/inhotim/arte-contemporanea/obras/invencao-da-cor- 
penetravel-magic-square-5-de-luxe/> 

 
 

Figura 9 - Hélio Oiticica. O Penetrável Éden. 1979. 

     

    
Fonte: <https://www.pinterest.com/pin/431641945506790308/> 
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Transarquitetônica lembra os espaços labirínticos das cidades, as construções 

das favelas, com seus barracos; lembra também algumas construções do nordeste 

brasileiro à base de barro e taipa – o chamado pau a pique. Uma simulação do caos 

urbano e, ao mesmo tempo lembra um rizoma, lembra também uma estrutura que se 

relaciona com o ambiente de uma floresta. 

Figura 10 - Henrique Oliveira. Transarquitetônica. 2014. 
 

 
  Fonte: <https://www.escritoriodearte.com/blog/wp-content/uploads/2014/07/transarquitetonica-

henriqueoliveira004.jpg> 
 

 
Figura 11 - Henrique Oliveira. Transarquitetônica. 2014. 

 

 
 

Fonte: www.escritoriodearte.com/blog/wp-content/uploads/2014/07/IMG_5477-1024x682.jpg 
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Henrique Oliveira em Transarquitetônica cria um espaço de imersão entre o 

interator e a obra.  

―Vista de cima, a estrutura cheia de galhos parece um resto de floresta que 
tomou a sala projetada por Oscar Niemeyer. Mas quem percorre a 
impressionante instalação Transarquitetônica, de Henrique Oliveira, por 
dentro — a obra se compõe de vários túneis — descobre um resumo dos 
tipos de construção feitos pelo Brasil. A entrada, com jeito de shopping 
center, é de um branco reluzente iluminado por lâmpadas frias. Logo na 
primeira curva se avistam tijolos sem reboco e, a cada passo, a 
precariedade aumenta. Paredes de pau a pique dão lugar a tapumes em 
passagens circulares cada vez mais estreitas com lâmpadas penduradas e 
fiação aparente. Um típico puxadinho brasileiro.‖(MING, 2014, p.01) 

 

Nos anos 1960, Lygia Clark em suas proposições relacionava a interação entre 

os sujeitos e os objetos, direcionando toda a sua atenção para as possíveis criações 

a partir de novas percepções sensoriais advindas desta relação. A casa é o corpo, 

de 1968, composta por uma estrutura de plástico, elásticos e tecidos, é uma 

instalação labiríntica que permite a passagem de pessoas por seu interior, 

ambientada de modo a sugerir a sensação de reprodução, nascimento e do primeiro 

contato de uma criança com o mundo. Esta proposição representa o corpo humano 

enquanto labirinto. 

 
 

Figura 12 - Lygia Clark. A Casa é o Corpo: Labirinto. 1968. 
 

 
Fonte: http://espacohumus.com/lygia-clark/ 
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A palavra ―instalação‖ só começou a ser utilizada pelos críticos de arte, 

enquanto expressão artística referente às obras tridimensionais, a partir da década 

de 1960. Antes, havia um termo pelo qual eram categorizados os trabalhos artísticos 

que utilizavam meios diversos em suas composições – os ambientes. Alan Kaprow 

propôs que o conteúdo de alguns de seus ambientes se modificasse pela ação dos 

corpos que adentravam e participavam de suas proposições. O artista estimularia 

esses engajamentos ao criar situações nas quais o visitante experimentava as 

matérias dispostas no arranjo tridimensional que criava. (GLUSBERG, 2005, p.28). 

Pensando nesses conceitos e nas relações entre a subjetividade presente na 

vida cotidiana, o inconsciente e o universo onírico, a obra Solis, como metáfora 

espacial, problematiza imagens e processos do dia a dia, dos sonhos, fantasias e 

delírios criados no mundo onírico que experimentamos ao adormecer. Solis também 

semantiza o inconsciente: um armário de memórias, um repositório que nos alimenta 

contínua e simbolicamente, um mapa da imaginação. 

Na instalação essas imagens simbólicas estão representadas por desenhos, 

palavras e imagens inscritas ao longo das suas paredes e arquitetura. Os processos 

de imersão ao percorrer os caminhos do labirinto representam uma busca pela 

liberdade, o centro de si mesmo. Ao pensar no labirinto ativa-se a curiosidade 

acerca deste elemento tão mágico e complexo dentro das representações artísticas. 
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5. LABIRINTO DAS CORES E TECIDOS 

As lendas e histórias locais citadas na seção desenhos – disposta logo abaixo 

– estão presentes no imaginário popular e foram pensadas no decorrer do processo 

de pesquisa. Elas foram uma influência significante na construção simbólica e 

conceitual do trabalho. Alguns dos desenhos presentes nos tecidos representam 

criaturas dessas histórias.  

Os tecidos usados no exterior da obra foram malha, organza e TNT e no seu 

interior, a renda. A cor está muito presente na instalação e tem grande influência no 

sentido da obra. Num contexto universal as cores simbolizam elementos, 

sentimentos e sensações, segundo Eva Heller (2000, p.17), conhecemos muito mais 

sentimentos do que cores. Desde a antiguidade, seja no Oriente ou no Ocidente, as 

cores simbolizam o divino e surgem como parte de três línguas distintas: a divina, a 

sagrada e a profana. Todo o estímulo que recebemos do mundo externo, inclusive a 

cor, está conectado com o mundo interior, a psique. A percepção da cor não é 

apenas um mecanismo da visão, mas uma sensação ou sentimento o qual, 

simultaneamente, ativa nosso pensamento e nosso mecanismo cognitivo. 

(QUEIROZ, 2015, p.01) 

Cada tecido, sua cor e elementos presentes na obra representam, 

simbolicamente, passagens e direcionamentos influenciados pelo conto ―A Princesa 

do Sol‖. Os tecidos mais pesados que se encontram no lado externo da instalação, 

fazem menção ao racional e ao cotidiano – apesar de darem a impressão de um 

objeto flutuante. Já aqueles que compõem o centro, representam o mundo onírico. 

 

 

5.1. TECIDO DO CÉU. 

Nesse módulo céu, um corte de tecido medindo dois metros de largura por dois 

de altura, de tom azul marinho, representa o campo entre o real e o imaginário. A 

nossa produção subjetiva se relaciona diretamente com a nossa vivência nas 

cidades, no campo do real, e com nosso imaginário e é neste sentido que 

transponho tal relação para o conto ―A princesa do sol‖. No conto, Solis é condenada 
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a não ver o céu e as estrelas, o que acaba se tornando, em seu imaginário, um 

desejo e um sonho alimentado por ela desde sua infância. O aprisionamento nesta 

ficção funciona como metáfora das prisões sociais do universo feminino: cada 

caminho percorrido por Solis na história referenciam as conquistas femininas já 

alcançadas e as que se almejam. 

 
 

Figura 13 - Fotografia do módulo Céu. Foto: Alaine Gomes. 
 

 
 

―Através dos sonhos nós vivemos, então, a nossa vida. Através deles 
realizamos os nossos sonhos como uma função psíquica encarregada de 
compensar, de suavizar, de substituir mesmo, uma realidade, que nos é 
hostil por outra, totalmente diferente, onde um novo mundo se descortina 
diante da alma e onde todas as nossas ações  parecem absurdas, 
justamente porque as censuráveis na sociedade em que vivemos, gozam 
enquanto dormimos de uma espécie de liberdade condicional, quando se 
expande nos sonhos.‖ (SANHUDO, 2014, p.01). 
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5.2. TEIA DE ARANHA 

A teia de aranha é uma alusão ao labirinto. Como continuidade do tecido do 

céu também aludem ao mundo real, ao cotidiano nas cidades de São Félix e 

Cachoeira, seus respectivos caminhos e intersecções e ao mesmo tempo, ao 

inconsciente. A figura do labirinto é associada ao lugar do imaginário e representa 

suas inúmeras ―portas‖ de entrada e saída – ou nenhuma delas. As tramas da teia 

aludem aos becos, vielas e ruas das cidades, aos caminhos de um labirinto citadino; 

no conto à figura do inconsciente, símbolo do tempo, dos caminhos confusos, pois 

ora se está em um local, ora em outro, são caminhos enredados assim como os da 

mente humana. 

 
 

Figura 14 - Fotografia do módulo Teia. Foto: Alaine Gomes. 
 

 
 
 

Para algumas culturas ao redor do mundo, a teia é responsável por tecer a 

realidade, para outras tece a aparência ilusória desta mesma realidade. A teia, por 

ter seus caminhos enredados, onde insetos facilmente ficam presos em sua trama, 

se parece com um labirinto. Nela, a aranha teria a mesma função que o Minotauro 



28 

 

tem no labirinto de Creta, e os insetos que se prendem a ela seriam os jovens que o 

Rei Minos enviava para a morte, diante da figura do monstro que habitava os 

caminhos construídos por Dédalo. Neste módulo utilizo as cores preto e branco, 

sendo que o preto se associa ao mistério e ao oculto; no Egito antigo era a cor da 

imortalidade, enquanto que em nossa tradição está relacionada ao luto. 

 

5.3. BORDADOS 

Os bordados estão sempre presentes em nossas vidas de algum modo, seja no 

enxoval da criança recém-nascida ou da noiva, o fato é que todos nós já tivemos ao 

menos uma peça de roupa bordada com alguma figura. 

Neste módulo da obra, utilizei organza azul. O processo de bordar o tecido foi 

uma experiência nova, pois nunca havia bordado antes. Devido ao pouco tempo que 

dispunha, acabei fazendo os bordados das palavras não somente em casa, mas 

também no caminho para o trabalho até a cidade de Santo Amaro, no recôncavo 

baiano. No percurso dentro do ônibus e/ou Topic, notei que as pessoas observavam 

o processo atentamente e logo vi que a minha ação também acabou sendo como 

uma espécie de performance. 

O tecido tem relação com a leveza de uma página, lembrando as folhas de um 

livro. Aqui bordei palavras relacionadas ao mundo real e ao cotidiano de São Félix e 

Cachoeira, como lua, estrelas e noite. Este módulo ainda faz menção ao sonho de 

Solis de conhecer esses elementos no mundo real, liberdade que significa a busca 

feita pela personagem a todo tempo, durante seu percurso entre os mundos. 
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Figura 15 - Fotografia do fragmento do módulo dos bordados. Foto: Thuane Maria 
 

 
 

 

5.4. MAR E PRAIA 

 

A representação desses elementos – mar e praia – foi feita com o uso de 

tecidos de tons azuis, marrons e verdes; a água do mar simboliza purificação, 

leveza, calma e ao mesmo tempo força e imponência. A areia relaciona-se ao 

tempo, este parado ou que finda, representado na figura da ampulheta, também 

disposta na instalação. O tempo do sonho, da vida, do cotidiano, o tempo da cidade. 

 
Figura 16 - Fotografia do módulo mar. Foto: Alaine Gomes. 
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―Somos então confrontados com o tempo em extensão ampla: passado, 
presente e futuro se encontram nos vários pontos de intersecção em que as 
imagens apontam para o sentido que, fundamentalmente, se encontra no 
sujeito. Numa rede de significantes que ficam explicados no tempo e espaço 
pessoais, a relação entre os elementos da estória (do sonho) se faz numa 
rede de sentidos; não em uma sequência cronológica, como se entende a 

sucessão em anterioridade e posterioridade na História.‖(LEITE, 2002, p.1). 

 

Este módulo faz menção ao deslocamento no inconsciente, da relação 

temporal utópica; neste espaço faço referência também ao conto, enquanto uma 

percepção mental que sempre tive ao sonhar. Neste mundo imagético que 

encontramos quando adormecidos, não há linearidade, o espaço num sonho é um 

espaço fora do espaço, é o tempo fora do tempo. 

O sonho é um local de lembrança, dos caminhos que percorri na minha 

infância, presentes intrinsicamente nos meus sonhos. Lidamos com o maravilhoso a 

todo tempo no universo onírico, nossa mente cria contos fantásticos enquanto 

estamos adormecidos, como num roteiro de um filme ou num texto literário.  

 

 

5.5. FLORESTA 

Neste módulo utilizei feltro verde e algumas folhas como representação de uma 

floresta. A cor verde presente nesta parte do trabalho está ligada à esperança e à 

consciência ambiental, ao amor à natureza. Ao mesmo tempo, existe no verde, a 

recusa a uma sociedade urbana dominada pela tecnologia; ele representa ainda o 

equilíbrio e a harmonia. 

 O módulo Floresta é também representação dos espaços que se percorrem no 

tempo do conto; seus caminhos estão relacionados com os percursos do labirinto e 

os caminhos que percorri durante minha infância nas cidades de São Félix e 

Cachoeira – os quais eram espécies de florestas onde eu passava, com minhas 

irmãs e primos, para chegar até o rio.  

 

 
 
 

 
 
 
 



31 

 

Figura 17 - Fotografia do módulo floresta. Foto: Alaine Gomes. 
 

 
 

Na floresta está presente um símbolo que é o arquétipo da vida: a árvore, que 

no conto, tem como representação simbólica as folhas. Por suas passagens, 

caminhos sombrios, silenciosos e múltiplos, a floresta também pode ser vista como 

um espaço labiríntico. Na psicanálise a imagem da floresta é vista como um dos 

grandes símbolos universais do inconsciente, onde se deve percorrer, atravessar e 

desvendar seus rumos labirínticos. 

 
―Em sua imaginação criava labirintos, percorria entre os mundos criados em 
seu amago, e o mundo real.‖ (GOMES, anexo A. 2014. P. 01). 
 

A floresta ainda faz referência à perspectiva do tempo nos sonhos: somos 

confrontados com o tempo de ampla extensão, onde passado, presente e futuro se 

encontram em vários pontos de intersecção – já que a floresta está ligada ao céu e a 

terra. As imagens deste elemento apontam para o sentido que fundamentalmente se 

encontra no interior do sujeito, simbolizando em culturas diversas, um lugar de 

conforto espiritual, um santuário ou lugar de meditação. No conto, simboliza um local 

habitado por criaturas mágicas. 
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5.6. DESENHOS 

Neste módulo, utilizo uma malha de cor laranja representando a personificação 

da versatilidade, da diversão, da sociabilidade, da transformação e do lúdico; trata-

se de uma combinação de luz e calor, características muito presentes também no 

cotidiano convulsivo das cidades. O tecido tem manchas que lembram um livro 

antigo, ilustrado com figuras. 

 
 

Figura 18 - Detalhe da instalação Solis. Foto: Alaine Gomes. 
 

 
 

Segundo Terraza (2013, p.2) a singularidade do indivíduo se relaciona com as 

dobras de sentido empreendidas a partir de sua percepção do mundo. Toda criança 

ouve de seus pais, avós ou vizinhos, histórias baseadas em crendices locais, que 

acabam influenciando o seu imaginário e o imaginário coletivo, pois essas lendas 

locais são transmitidas através das gerações.  

Alguns símbolos presentes na instalação já estão consolidados na cultura 

humana, nos contos fantásticos – mesmo que não tenham o mesmo significado nas 

diversas versões onde existem. Alguns deles são a sereia, o lobo e a coruja. Neste 

módulo estão presentes desenhos, tanto de arquétipos de conhecimento mundial, 

quanto as influências de lugar que transponho para o conto da Princesa do Sol – o 
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local que estas criaturas habitam na história, faz referência direta com o meu próprio 

imaginário.     

Alguns dos desenhos presentes nesta parte da instalação relacionam-se aos 

elementos que vejo no meu convívio diário nas cidades de Cachoeira e São Félix, 

como os pássaros, folhas e flores. Sua construção parte de imagens que 

representam lugares de memória, é a representação imagética de coisas existentes 

no mundo real e cotidiano, são seres criados a partir de referências de histórias 

presentes no imaginário local, transpostas para meu próprio imaginário.  

A sereia, conhecida como Mãe D´agua, que no imaginário local seria uma 

mulher de longos cabelos, que banhava-se na Pedra da Baleia, próximo ao farol no 

Rio Paraguaçu, em Cachoeira, existe ainda na crença da região. Acredita-se que 

aquele que a fita diretamente nos olhos acaba por ficar mudo.  

O lobisomem, segundo a lenda da região, é o sétimo filho de uma família e, 

caso não fosse batizado pelo primogênito da mesma, seria amaldiçoado e se 

transformaria em um lobisomem nas noites de lua cheia. Além da relação com 

ícones folclóricos, na obra existem seres do mundo real como os pássaros que via 

da janela de minha casa, e a coruja, que tem o canto ligado a uma maldição, o 

chamado rasgar da mortalha é sinônimo de morte na família quando ecoado do alto 

do telhado da casa da família. 

 

5.7. TECIDOS DO CENTRO E PROJEÇÃO  

Existem inúmeros exemplos de associações que têm uma interpretação 

universal em diferentes culturas: azul refere-se ao céu e a água, o verde à natureza, 

o rosa ao feminino e à delicadeza, o branco à paz em algumas culturas, e ao luto em 

outras. As rendas que compõem o centro do labirinto simbolizam a leveza, o mundo 

onírico, a suspensão do real em contrapartida ao mundo que nos cerca, ao cotidiano 

nas cidades.  
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Figura 19 - Detalhe da instalação Solis. Foto: Alaine Gomes 
 

 
  
 
 

Figura 20 - Detalhe da instalação Solis projeção. Foto: Alaine Gomes 
 

 
 
 

A obra desperta, em quem a percorre, relações com a vida, memórias da 

infância – principalmente ao ver os tecidos que compõem o interior da instalação –, 

traz lembranças do ambiente de um quarto a partir da renda que passa a sensação 
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de proteção, o invólucro dos contos de fada, presente nas camas de princesas; 

contos de um cotidiano comum, que trazem um misto de lembranças de outro 

tempo, saudosismo da criança que se ativa no interior de quem explora seus 

caminhos.  

Inicialmente no centro da instalação seria projetada uma videoperformance a 

qual consiste em uma pessoa subindo uma escada de estrutura espiralizada, 

lembrando um labirinto. Por problemas de iluminação local, a projeção ficou mais 

parecida com o que alguns visitantes denominaram como sombras; esta parte da 

instalação sofreu do conceito de ―germe‖, que é a influência de um fator externo ao 

trabalho, surgida de uma contaminação; assim, a obra foi se modificando por ser um 

processo experimental, no entanto, os efeitos da projeção acabaram ambientando a 

instalação com uma aura surreal, conforme a visão imagética do mundo onírico. 
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6. TECENDO O LABIRINTO 

A instalação Solis foi exposta na Casa da Cultura Galeno D'Avelírio, na cidade 

de Cruz das Almas, Bahia, entre os dias 08 e 12 de março de 2015, em parceria 

com as integrantes do coletivo GRAJ, do qual faço parte. Intitulada Entre Peles 

Memórias e Sonhos, esta exposição, realizada na simbólica data do dia 

Internacional da Mulher, buscou representar o universo feminino, seus sofrimentos, 

suas memórias e seus sonhos.  

 
 

Figura 21 - Cartaz da exposição Entre Peles Memórias e Sonhos 
 

 
 
 

Posteriormente, no Espaço Cultural Hansen Bahia, em Cachoeira, Bahia, entre 

os dias 15 e 22 de março de 2015, na mostra Iminências, reuniram-se os Trabalhos 

de Conclusão de Curso das graduandas em Artes Visuais. As obras variaram entre 

videoinstalacão, instalação, videoperformance, escultura, fotografia, desenho, 
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pintura e gravura, compondo uma exposição eclética do ponto de vista de 

linguagens e materiais.  

 
Figura 22 - Cartaz da exposição Iminências. 

 

 
 

 

A obra Solis possui estrutura em metal (vergalhão usado em obras de 

construção) e arame, os quais serviram de sustentação para cortes de tecido em 

tamanhos e cores diversas, funcionando também como divisórias dentro da 

instalação. Originalmente o labirinto seria constituído por canos de PVC, papelão e 

cola. Determinado conjunto de materiais teria ao mesmo tempo uma função 

estrutural e espacial, porém, no decorrer das pesquisas e testes com os materiais, 

cheguei à conclusão de que os ferros e tecidos seriam a melhor opção para 

estruturar a peça como um todo – não só por conta dos custos e da facilidade de 

montagem, mas também pela aproximação destes materiais com a proposta 

conceitual da obra. Deu-se preferência aos panos mais leves por conta da altura em 

que a peça deveria ficar – pelo menos a 20 cm do chão – para que se criasse uma 

visão lúdica do espectador ao avistá-la no espaço da galeria.  

No decorrer do corte e preparo dos tecidos para a instalação, alguns elementos 

pensados para o projeto original (Fig. 15) também foram modificados ou eliminados. 

Os elásticos foram substituídos por tecidos recortados, que teriam a função de 
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evidenciar certa dificuldade de locomoção, pois simbolizam os caminhos da mente, 

entre o real e o imaginário, o cotidiano e o onírico. 

 
 

Figura 23 - Projeto da instalação Solis. Foto: Alaine Gomes. 
 

     
 

 

As caixinhas de som foram substituídas por uma música ambiente, 

assegurando à instalação uma aura de sonhos; o som foi gerado por um computador 

portátil, uma vez que a quantidade necessária e a dificuldade de encontrar as caixas 

no mercado inviabilizaram o seu uso.  Por conta da sujeira que seria produzida pelo 

público ao deambular por esses espaços da galeria, a areia e a água, que fariam 

parte do módulo mar, foram substituídos somente por tecidos. Esta adaptação foi 

usada, assim, em todo o processo de construção da instalação. A fotografia foi 

transposta para o tecido em forma de pintura, para evitar que a obra acabasse se 

tornando o suporte de uma instalação fotográfica.  

Durante a produção da obra, a cada corte ou fragmento de tecido adicionado à 

estrutura de ferro, o trabalho foi se concretizando, respondendo aos processos de 

construção, ganhando espessura e, sobretudo, apontando novas direções e 

significados. 

Ainda que percorrer a obra leve o espectador a um espaço lúdico, a leveza e a 

fantasia presentes nos tecidos, imagens e fragmentos que compõem a instalação, 

parecem apontar um caminho natural para certa dispersão espacial, buscando, 
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embora momentaneamente, sensibilizar a percepção. De acordo com Merleau-Ponty 

―a sensação, primeiramente, é a maneira pela qual se afeta a experiência, (...) ver é 

obter cores ou luzes, ouvir é obter sons, sentir é obter qualidades e, para saber o 

que é sentir, não basta ter visto.‖ (MERLEAU-PONTY, 1999, p.23 e 25). 

 
 

Figura 24 - Instalação Solis, 2015. Foto: Kelvin Marinho. 
 

 
 

 

Durante as exposições, notei que as pessoas que interagiram com a obra 

expressaram opiniões diversas acerca das sensações provocadas ao vê-la e 

adentrá-la. Alguns se sentiam simplesmente perdidos – o que normalmente se 

espera que aconteça ao caminhar em um labirinto –, outros perturbados diante da 

proposta da obra, pois não compreendiam do que se tratava. No entanto, algumas 

pessoas conseguiam chegar ao objetivo principal da instalação: imergir num mundo 

suspenso do real, sentiam-se maravilhadas e com sensação de alívio. Já outras 

ficaram tão perdidas, que pediram ajuda para sair da instalação. 

A obra toma um sentido vivo, composta por elementos familiares e que 

encontramos cotidianamente, tais como os tecidos, seja em nossa cama ao acordar, 

no nosso próprio corpo e entorno, cobrindo e ornamentando móveis, ao passar nas 

ruas em lojas e nas pessoas, fato é que estamos rodeados por eles. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Solis é reflexo da minha percepção do mundo. Um processo de flanagem que 

explora de maneira fluida a intersecção entre sonho, realidade e cotidiano. A obra 

atinge seu papel principal dentro da proposta que busquei ao imaginá-la: propor um 

ambiente imersivo que impulsiona o fruidor a criar seus próprios mundos a partir da 

representação do meu, libertando suas mentes momentaneamente do mundo real, 

dando vazão ao sensível. A partir da minha proposta, os objetivos pretendidos foram 

alcançados, sendo eles o diálogo entre o cotidiano, os sonhos e o real com a arte, e 

o outro enquanto co-criador. 

Os teóricos que embasam os conceitos da obra contribuíram para a 

compreensão desta figura mística que é o labirinto e seus significantes dentro da 

arte; dentro da obra dos artistas que influenciam meu trabalho e do próprio símbolo 

enquanto representação do imaginário humano; dentro do espaço onde se 

desenrola o cotidiano em que estamos imersos, as cidades-labirinto e todas essas 

influências em nosso subconsciente, transpostas para os universos onírico e 

artístico. 

A instalação trabalha com o conceito de obra aberta. Observando o fruir dos 

visitantes, notei algumas sensações, como o sentimento de perda, claustrofobia, 

imersão. Ao questioná-los pude imergir nas impressões que eles tiveram através de 

suas palavras e expressões faciais.  

Alguns não sabiam se os espaços de entrada e saída seriam os mesmos por 

onde entraram, ou algum espaço dentro das paredes de tecido, pois até a coisa 

mais simples tornou-se de certa forma complexa. A obra trabalha de maneira 

efêmera a sensação da mente e corpo dentro da espacialidade do labirinto; o 

espectador deambula em um leque de percepções que rementem ao onírico e ao 

universo surreal, ao mesmo tempo também ao equilíbrio entre delicado e sombrio – 

este é forte nos tecidos de tonalidade escura, enquanto que frágil e delicado se 

expressa nos tecidos leves e de tom claro. 

        Dentro das minhas observações enquanto propositora, e questionando os 

visitantes pergunte-lhes quais as sensações provocadas ao imergir na instalação; 
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―Penso em diferentes tipos de labirintos, o que mais me incomoda é o 

sentimento de perda que com o tempo vai tomando conta, não falo perda de estar 

perdido, falo de não saber o que fazer mesmo, se continua se para, se volta, um 

monte de sensações e sentimentos que passam a afetar a pessoa.‖ Daniel Silva. 

As crianças principalmente o tornaram um espaço lúdico brincava corriam 

dentro da instalação, meu sobrinho, por exemplo, se tornou um guia para os adultos, 

as crianças não tem medo de explorar os espaços, desbravar os caminhos, para 

elas o que importa é a aventura. 

―Estava escuro, me senti perdido, fui meio que seguindo tentando chegar a 

algum lugar, não sabia se seria o mesmo por onde entrei ou se seria algum espaço 

dentro das paredes de tecido, até Miguel me mostrar o caminho ele me mostrou que 

o labirinto era uma escolha que eu podia ficar ali agoniado sem saber aonde ia, ou 

podia simplesmente passar por entre os panos e criar o meu próprio caminho pra 

resolver o mistério do labirinto.‖ Charles Ribeiro. 

―Leveza e mistério. Algo místico. Os tecidos para mim tiveram mais 

representatividade, principalmente os mais finos, deu um ar de delicadeza e 

feminilidade.‖ Aurora Barros. 

―Achei bem bacana o ambiente imersivo criado pela artista, nos remete 

realmente aos sonhos, ao surreal, é delicado e ao mesmo tempo forte e sombrio, 

bom, ele forte no sentido que os tons escuros dão a impressão de que aquilo vai te 

invadir de tal maneira que seus sentidos se confundem, delicado nos bordados e 

tecidos leves que equilibram a sombriedade do labirinto.‖ Jessica Coelho. 

Com um ar de feminilidade e misticismo, sensorialmente confunde os sentidos 

do espectador e ao mesmo tempo desperta curiosidade e desejo de continuidade, 

procurando criar outros elementos a partir dos existentes na obra, tanto em quem 

adentra a instalação, quanto em mim, propositora, favorecendo a criação artística. 

Percorrer o espaço torna-se uma escolha entre ficar perdido ou criar seu próprio 

caminho e desvendar seus mistérios. 
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    ANEXO A - A princesa do sol. 

                    A princesa do sol 

                  Por Alaine Gomes 

 

         Na orla de uma extensa floresta caminhava uma garota. 

          Esta floresta encontrava-se num tempo e dimensão onde os animais falavam, 

onde haviam criaturas jamais vistas em nosso mundo. 

         Solis assim chamada por ter sido amaldiçoada ao nascer por um feiticeiro, a 

não ver a beleza da noite, da lua e das estrelas, viveria sobre o julgo do sol, 

adormecendo e despertando todos os dias em sua companhia, até que encontrasse 

uma forma de libertar-se. 

          Mas o que o feiticeiro não previa é que seria justamente sua prisão ao 

adormecer que a libertaria da maldição, ela seria seu próprio herói. 

        Em sua maldição acabou encontrando a liberdade, em mundo fora do alcance 

de todos. O mundo dos sonhos, onde a cor e forma criava um mundo de seres vivos, 

em forma humana ou animal, dotados de história. Habitava mundos desconhecidos 

onde os desejos funcionavam. Lugares onde se pode vagar sem temor. 

      Na sua imaginação criava labirintos, percorria entre os mundos criados em seu 

amago, e o mundo real. A mente humana é naturalmente inquiridora sob o véu da 

fantasia, procuramos respostas para as coisas do mundo. 

      Um dia ao caminhar por entre esses mundos cumprimentando os seres da 

floresta, dos rios e do mar, Solis encontra uma velha senhora e questiona: 

           - Quem é você?    

          - Psique, respondeu-lhe a senhora. 

          - O que queres? 

           - Retrucou a menina. 

          - Lhe ajudar, respondeu a Senhora. 

          - Como? Perguntou a garota. 
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         - Dentro de si estão todas as respostas que procura, encontrarás a liberdade 

que tens neste mundo, também no outro. 

         Ao nascer do Sol a Princesa desperta, e passa a compreender que a resposta 

que procurava por toda vida sempre esteve dentro de si mesma.  
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(ANEXO) A-B  
 

 


