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A terra é um grande ventre.  

 É uma árvore frondosa.  

A raiz é assentamento,  

mantém viva a memória  

que transcende pelas folhas. 
 

(Heloisa França, 2016) 



 
 

RESUMO 
 

Corpo-templo é uma obra autobiográfica que envolve performance, vídeo, 
fotografias e ilustrações. Pontua, em sua poética visual sensorial, a 
ressignificação de rituais do campo mítico religioso afro-baiano. Na obra, a artista 
visual apresenta o corpo negro feminino em cena, suas memórias e experiências 
pessoais, sua história, seu cotidiano e vida no Candomblé e, em especial, o 
próprio corpo que também é templo. Este memorial, portanto, apresentará os 
processos artísticos e metodologias envolvidas na produção artística, através de 
um diálogo com conhecimentos e interpretações fundados numa experiência 
participativa e nas cenas biográficas da artista. 
  
Palavras-chave: Arte afro-baiana. Corpo autobiográfico. Poéticas visuais 
contemporâneas. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

Corpo-templo is an autobiographical work that involves performance, video, 
photographs, and illustrations. Through it's visual sensory poetics, it highlights 
the resignificaiton of rituals originating in the afro-bahian mythical-religious 
tradition. In the work, the artist presents the black female body in the context of 
her personal memories and experiences, her history, her day to day life in 
Candomblé, and especially her body which is also a temple. This memorial, 
therefore, will present this methodologies and artistic processes involved in the 
artistic production, by means of a dialogue which knowledge and interpretations 
are founded in the participatory experience and biographical scenes of the artist. 

 
Key words: Afro-bahian art. Biographical body. Contemporary visual poetics. 
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1 AGÔ 

 

Este memorial trata do relato dos experimentos artísticos performáticos, 

fotográficos, audiovisuais e sensoriais que compõem a obra Corpo-templo, bem 

como algumas implicações decorrentes do meu lugar de fala enquanto mulher 

negra, bissexual, de baixa renda, candomblecista, amante da arte e nascida no 

interior da Bahia, diante da tentativa de conciliar ritos artísticos, ritos acadêmicos 

e ritos religiosos.  

 

 

1.1 MEMÓRIAS E ENCRUZILHADAS ARTÍSTICAS 

No fundo do quintal da casa de sua avó Amélia da Silva, Loi, uma menina 

do cabelo carapinha, brincava com um quadro negro, livros gastos e algumas 

cadeiras velhas. Ali, alunas e alunos imaginários obedeciam e assistiam 

atenciosamente – ou não – a uma garota que sonhava em dar aulas.  Volta e 

meia ela se estressava, afinal de contas, nem todas e todos os alunos atendiam 

aos seus pedidos de silêncio. Haviam nomes, muitas histórias e uma real 

projeção para o seu futuro: ser professora. 

Esse era o maior desejo da sua mãe Maria Amelinda da Silva. Desgastada 

pelos anos em que trabalhava para uma rede de supermercados, sempre na 

função da caixa registradora, durante seus turnos ela sempre pensava que a 

filha deveria ser professora. Assim, teria direito a férias, folgas no feriado, menos 

dores de coluna e nos braços, teria um salário um pouco maior – e seria mais 

feliz. 

Mas dentro daquela menina que já experimentava dar aulas, sempre 

pulsava um desejo maior do que tudo: o de desenhar. Rabiscava todas as 

paredes da casa, os livros de culinária da mãe, os cadernos de anotações e as 

agendas telefônicas. Com o tempo, os rabiscos iniciais se transformaram em 

mulheres com vestidos longos, cenas do São João, casas com chaminés, 

árvores com frutos e toda sorte de ilustrações que permeiam a mente de uma 

criança criativa. “Olha, ela vai ser estilista!”, “Nossa, que desenho lindo, você 

leva jeito, Loi!”, diziam as tias, os tios, a avó, o avô e a mãe.  

Todos os dias, no final da tarde, Loi passeava no Chevette vermelho de 

seu avô Agostinho da Silva. Com uma câmera na mão, ele registrava tudo que 
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via pela frente, como cenas do cemitério onde trabalhava, cenas cotidianas do 

quintal de casa, das festinhas de aniversário, viagens, micaretas das cidades 

próximas (carnavais fora de época), as lavagens de Santo Amaro da 

Purificação... Era um pedreiro e podia ter sido um arquiteto fabuloso. Projetava 

e pensava em cada detalhe dos cômodos da casa antes de construir e decorar. 

Desenhava bem e deixou esse talento de herança para algumas pessoas da 

família. 

Com o falecimento de seu avô Agostinho, a ausência do pai Antônio 

Estevam de França e as poucas visitas dos tios, eu, Heloisa França, mulher 

negra e bissexual, conhecida pela família como “Loi”, acabei por ser criada 

apenas por mulheres. Minha avó Amélia da Silva, minha tia Cecília Maria da 

Silva e minha mainha Amelinda. Eram – e ainda são – mulheres negras tímidas, 

mas resistentes. Junto à minha avó, minha tia Cecília criou todos os filhos mais 

novos. Mainha, sempre meio preguiçosa, realizava as tarefas diárias, mas 

sempre reclamando (risos).  

E assim, cresci ouvindo os LPs de Gal Costa, Chitãozinho e Xororó, 

Alcione, Dona Summer. Nas rádios, Robertos Carlos, sertanejos e afins. Com os 

CDs, inúmeros sambas clássicos, Benito de Paula, Bezerra da Silva, Zeca 

Pagodinho. 

Sempre que estive de olhado, minha avó colhia uns ramos de guiné e 

passava em meu corpo. Se eu adoecesse, ela me oferecia chá de limão, de 

cidreira, de folhas de goiaba, de alumã, de boldo, cravo queimado com açúcar. 

O quintal é, até hoje, repleto de plantas e ervas medicinais. 

Mais adiante, logo após concluir o ensino médio, passei no vestibular da 

UEFS (Universidade Estadual de Feira de Santana). Iniciei os estudos no curso 

de Letras com Inglês, no ano de 2009. Fiz apenas dois semestres, o suficiente 

para conhecer muitas pessoas e descobrir que o sonho da minha mãe não era 

o meu.  

Com uma dose de crise existencial, tomei coragem e fiz o Enem. Decidi 

que queria morar em Cachoeira e cursar Artes Visuais. Eu já fotografava 

algumas coisas, seguindo os passos do meu avô. Os desenhos iam tomando 

formas mais poéticas e uma pulsação de inspiração criativa estava por emergir. 

Cheguei em Cachoeira em 2010. Em 2011 as aulas começaram e eu já 

havia me deparado com essa energia efervescente que é a cidade. Um caldeirão 
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cultural, místico, religioso, histórico, com belezas naturais, casarões de baixar 

pressão arterial e ruas de encher os olhos de lágrimas. Comecei a frequentar os 

espaços públicos de alguns terreiros. Algumas festas, umas conversas sobre, 

umas inquietações e uma luz que sempre me chamava atenção. Desde aquele 

tempo das aulas imaginárias eu já sabia que o caminho espiritual era esse. 

Fui acolhida por um terreiro situado no bairro do Rosarinho e lá pude 

vivenciar as primeiras cenas de rituais religiosos, obrigações da casa, dos filhos 

de santo, rezas, preparação de banhos, preparação das roupas para as 

cerimônias públicas, arrumação das vestes das entidades. Aos poucos me 

envolvia mais e mais. Era chamada de “abiã ozada” pela Mameto Madalena, 

porque eu ainda não era iniciada (abiã: que ainda vai nascer, em Iorubá) e já 

participava de quase todas as atividades do terreiro. 

Em pouco tempo comecei a me deparar com a escolha das prioridades 

que a vida nos impõe. Havia iniciado meus estudos na UFRB e também um 

caminho no Candomblé. Por algumas vezes tinha de sair mais cedo para 

participar das tarefas diárias na roça e em certos momentos comecei a me sentir 

mal. Era toda uma sorte de tonturas, pressão baixa, sensações de angústia... 

Era o santo já apontando o trajeto. Mãe Madalena me olhava e dizia “Oh, meu 

deus, olha pra essa Oxum, gente! O que eu faço”, “Minha mãe (Oxum), não 

posso cuidar dessa menina agora, tenha calma, minha mãe...”, “Olha, menina, 

vá juntando seu dinheirinho viu, pra fazer as obrigações que sua Oxum tá 

cobrando feitura já!”.  

Fui compreendendo certas urgências e o compromisso o qual é tornar-se 

uma adepta da religião. No ano de 2012, com o falecimento de Mãe Madalena, 

meus caminhos foram redirecionados e tornei-me uma filha de santo de um Ilê 

(casa, em Iorubá) na cidade de Alagoinhas. A partir daí as coisas se 

intensificaram. Me iniciei em maio de 2013 e as responsabilidades aumentaram. 

Consequentemente, me ausentei de inúmeras atividades acadêmicas, uma vez 

que minha presença no terreiro tornou-se mais constante.  

Como resultado, algumas faltas e reprovações em disciplinas da 

graduação em Artes Visuais. Eu não conseguia dar conta do volume de 

sensações que me acompanhavam. A tradição oral e os rituais do Candomblé 

me fascinavam e a todo instante eu queria estar ali, sentada aos pés das minhas 

mais velhas ouvindo histórias de Orixás, dos filhos de santo, das lutas diárias, 
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das intolerâncias religiosas. Diante de tudo, como conciliar os ritos religiosos com 

os ritos acadêmicos da universidade?  

Uma inquietação pessoal e artística foi brotando advinda dessa 

graduação entrecortada por essas urgências espirituais que, em grande parte, 

não sugerem uma racionalização de tempo e espaço. Como eu poderia 

simbolizar esse universo da espiritualidade viva, de modo a sentir-me melhor 

representada diante das produções associadas ao curso de Artes Visuais? Foi 

então que, diante dessa encruzilhada, decidi trilhar meu próprio caminho por 

entre a arte e a religião. 

 

 

1.2 CORPO ANCESTRAL 

A fotografia era a área de maior interesse pessoal quando decidi estudar 

Artes Visuais. Minha busca central eram as referências que dialogassem com 

essa linguagem artística e seus desdobramentos. 

Durante a graduação me deparei com a disciplina Fotografia II, ministrada 

pela professora Dra. Valécia Ribeiro Brissot, na qual dialogamos sobre o corpo 

autobiográfico. A proposta metodológica de Valécia girava em torno do resgate 

de memórias pessoais e na ressignificação das mesmas com a finalidade de 

produzir um projeto fotográfico. Desabrochou assim um cotidiano particular vasto 

de religiosidade e beleza, protagonizado pelas minhas mães, Amelinda, Cecília 

e Amélia (minha mãe biológica, minha tia e minha avó, respectivamente).  

Na disciplina Metodologia da Pesquisa em Artes, ministrada pela 

professora Dra. Neila Maciel, o projeto tomou forma sob o título “Minhas Yás: 

Entrecenas”. Com a atenção voltada para as entre cenas diárias do convívio com 

minhas mães, exercitei uma observação detalhista que revelou um universo de 

afetividade, memórias, ritos domésticos, força e delicadeza.  
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Projeto Minhas Yás: Entrecenas, apresentado para as disciplinas Metodologia da Pesquisa em 
Artes Visuais e Fotografia II 

 

O trilho do retratar o cotidiano ganhou mais dinâmica e desembocou no 

desejo de produzir autorretratos que se aproximassem da espiritualidade 

vivenciada pelo meu corpo, mais especificamente, dos transes habituais dentro 

do terreiro de Candomblé.  

Desponta assim, “Corpo-templo: Transe e Autorretratos”, apresentado 

para as disciplinas Arte e Patrimônio, Cibercultura, Arte e Tecnologia e Projetos 

em Artemídia II, ministradas respectivamente pela Profa. Dra. Suzane Pinho, 

Profa. Ma. Marilei Fiorelli e pelo Prof. Me. Jarbas Jácome Jr. Utilizando-me do 

Processing, software que usa linguagem de programação, foi possível criar uma 

instalação interativa que reproduzia uma sequência de imagens em looping, as 

quais abordavam poéticas visuais a partir da ideia do transe de Orixá. Esse 

projeto já contava com a ideia do corpo como a morada do espírito, o próprio 

lugar sagrado, o próprio templo. 

 

Figura 2. Minhas Yás: Entrecenas Figura 1. Minhas Yás: Entrecenas 
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Figura 3. Instalação Corpo-templo 

 

Fotografia: Andrielle Ferreira 

 

Diante desse trabalho, permeada por vivências artísticas e pessoais, 

algumas questões continuavam a me inquietar: De que forma esse espírito 

interfere em minhas ações quando estou em transe? Essas forças nos cabem, 

estão dentro de nós ou são forças externas que se apoderam de nós? Como eu 

poderia criar um diálogo entre as poéticas visuais contemporâneas e a 

espiritualidade, associada à ancestralidade que me cerca, seja em casa com as 

minhas mães, ou por entre roncós (quartos de Orixá onde ocorrem as obrigações 

religiosas), barracões de casas de candomblé, nas cerimônias, nos rituais 

religiosos?   

Rodopiando por entre muitas perguntas cheguei à conclusão de que toda 

essa espiritualidade faz parte do nosso íntimo. Que essas forças estão 

possivelmente dentro de nós e que essa matéria que nos compõe é o próprio 

“templo”. O corpo é a própria morada da espiritualidade e esse espírito é múltiplo. 

A espiritualidade é a ancestralidade. São as memórias que carregamos desde o 

ventre da nossa mãe e as memórias que nossa mãe guarda desde o ventre da 

nossa avó e assim por diante.  
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Decidi retomar a produção baseada na vivência com as minhas mães e 

tentar desenvolver poéticas visuais que dialogassem com a memória ancestral 

que nos pertence enquanto mulheres negras. 

Surge assim um projeto-homenagem, representativo, autobiográfico e o 

desejo de criar uma performance a fim de explorar mais esse corpo negro, que 

é templo. 

Respaldada nos conhecimentos empíricos adquiridos nos espaços 

domésticos, junto às mães e também nos terreiros, nas cerimônias e rituais 

religiosos, a poética visual da obra Corpo-templo tem por base teórica o livro de 

Inaicyra Falcão, Corpo e Ancestralidade – Uma Proposta pluricultural de dança-

arte-educação, que nos fala sobre corpo, ancestralidade e mito.  

Neste memorial apresento um maior detalhamento dos meus processos 

artísticos, as produções, as referências artísticas e um breve relato da Mostra 

artística Minhas Yás, ocorrida nos dias 9, 10 e 11 de junho, no Centro de Artes, 

Humanidades e Letras (CAHL), na cidade de Cachoeira, berço das minhas 

inquietações artísticas e espirituais. Em anexo, o olhar da cineasta negra Beatriz 

Vieirah sobre a instalação Corpo-templo, texto publicado no site Blogueiras 

Negras, em junho de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

2 A TERRA É UM GRANDE VENTRE 

Nas idas e vindas de experimentações das mais diversas linguagens 

artísticas, intuitivamente as ideias para a produção artística foram tomando 

forma. 

A Professora Doutora em Arte e Educação, Inaicyra Falcão, em seu livro 

Corpo e Ancestralidade – Uma Proposta pluricultural de dança-arte-educação, 

nos fala sobre corpo, ancestralidade e mito, cujo objetivo de investigação é a 

tradição cultural e a criatividade, nela a autora busca a compreensão do 

“processo pelo qual o sagrado se expressa no cotidiano e o processo reverso, 

em que o cotidiano é expresso no sagrado”, que se mostra “como um campo de 

exploração e de possibilidades” (FALCÃO, 2006, p. 35-36) 

Inaicyra Falcão menciona, ainda em seu livro, a proposta metodológica da 

etnóloga Juana E. dos Santos, a qual propõe trabalhar a realidade de um 

fenômeno “desde dentro para fora”, como uma possibilidade de superar os 

obstáculos etnocêntricos, impertinentes na participação e na interação. Os 

conhecimentos e interpretações vão estar fundados numa experiência 

participativa. (FALCÃO, 2006, p.45) 

Corpo-templo se relaciona com a metodologia proposta pela etnóloga Juana E. 

dos Santos, ao instante em que sua poética visual é respaldada nos 

conhecimentos empíricos adquiridos nos espaços domésticos, junto às mães e 

também nos terreiros, nas cerimônias e rituais religiosos. 

 

 

2.1 RITOS PRÉ-INICIÁTICOS DO CORPO-TEMPLO 

Mediante os questionamentos acerca do corpo – que também é templo –

, percebi a minha necessidade de criar uma performance, a fim de que eu 

pudesse expressar de maneira mais sensorial a multiplicidade e a ancestralidade 

que pertence ao corpo negro, principalmente o corpo negro feminino.  

Inicialmente, na tentativa de trabalhar com a temática do cotidiano e da 

memória ancestral, resolvi propor uma performance no quintal de casa, 

envolvendo as minhas mães. A proposta consistiu na feitura de um banho de 

folhas, dentro de uma bacia grande, de alumínio – objeto de alto valor simbólico, 

onde eu tomava banho enquanto bebê. 

 



19 
 

Figura 4. Quintal de casa 

 

Fotografia: Arquivo Pessoal 

 

Sugeri à minha mãe Amelinda que ela colhesse algumas folhas de 

alfazema no quintal de casa e as colocasse na bacia. Em seguida, chamei minha 

tia Cecília e minha avó Amélia para que, juntamente com minha mãe, elas 

pudessem destalar as folhas. 

Ao concluir o destalamento dos galhos de alfazema, adicionamos água à 

bacia e o maceramento das folhas foi iniciado. A força e as marcas da idade nas 

mãos das minhas mães acentuaram a ancestralidade presente naqueles corpos 

negros. Para além de poder ver naquelas mulheres um misto de resistência, 

memórias de outros tempos e afetividade, havia uma sensação de emoção, 

permeada por uma alegria, ao instante em que elas estavam também 

participando do meu trajeto artístico. Era a verdade da arte ritual presente. 

O cenário contribuiu bastante para que eu pudesse relacionar aquela 

performance ao cuidado delas comigo, bem como o cuidado das yás durante os 

ritos religiosos que vivenciei dentro dos terreiros de Candomblé. Tomada por 

essa sensação de cuidado, resolvi fazer um desdobramento dessa performance. 

Não queria realizar a atividade sozinha por acreditar que a obra “Corpo-

templo” não é uma obra solitária, mas coletiva. É um quartilhão de memórias 

vivas, enraizadas na nossa cor de pele, nos nossos cabelos, nas nossas 

expressões faciais, no nosso jeito de se relacionar com a espiritualidade, na 
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nossa fé. Portanto, optei por convidar outras mulheres para que elas pudessem 

realizar essa performance comigo.  

 

 

2.2 MOSTRA MINHAS YÁS 

A obra Corpo-templo integrou a Mostra Minhas Yás, exposição artística 

dos Trabalhos de Conclusão de Curso de Bacharelado de Artes Visuais, junto 

com a obra As Rezas de Dona Isaura, das artistas visuais Tainã Araújo e 

Vanessa Santos. A mostra aconteceu no Foyer do auditório do Centro de Artes, 

Humanidades e Letras (CAHL), durante os dias 9, 10 e 11, na cidade de 

Cachoeira, Bahia. Dialogando com o campo mítico afro-baiano e com enfoque 

no corpo da mulher negra, as obras expostas foram compostas por instalação, 

fotografias, ilustrações, vídeos e experimentações performáticas. Uma vez que 

as duas obras pertencentes à mostra se relacionavam com uma força motriz 

matriarcal, chegamos ao consenso de que a exposição deveria receber o título 

Minhas Yás. 

Figura 5. Cartazes de divulgação da Mostra Minhas Yás 

 

Arte: Heloisa França 
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2.2.1 A obra Corpo-templo 

Corpo templo consistiu em uma instalação composta por 12 fotografias, 

ilustrações, bacias, velas e folhas de mangueira. 

 

Figura 6. Instalação Corpo-templo 

 

Fotografia: Rafael Santos 

As fotografias foram dispostas seguindo os quatro eixos:  

a. Assentamento; relacionado à ancestralidade que nos remonta. Ligado 

diretamente à família que sustenta a base da árvore. No Candomblé, 

assentamento é a canalização da energia do Orixá em uma pedra, que 

passa a ser chamada de OTÁ. 

b. Transe; Ligação direta com a natureza que nos compõe, entidades e 

Orixás. Relacionado aos mitos religiosos afro-baianos e ao transe 

mediúnico. 

c. Conexão; relacionado aos ritos diários, sexualidade e religiosidade. 

Ligado ao tronco da árvore, seus fluidos e o trânsito de energias corpóreas 

que nos mantém vivos. Associado diretamente ao ventre feminino. 

d. Processos ritualísticos cotidianos. 

 



22 
 

Figura 7. Instalação Corpo-templo (detalhe) 

 

Fotografia: Rafael Santos 

 

2.2.2 Experimentos fotográficos  

Foto com minha avó: mãos feito raízes, segurando um ramo de aroeira. 

Me traz as lembranças dela como rezadeira, me tirando o mau olhado desde 

criança. 

 

Figura 8. Raízes 
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Foto-performance com as mães: mães segurando a bacia de alumínio; é 

como se eu fosse aquela bacia, sendo segurada e guiada por elas. 

 

Figura 9. Cuidados 

 

 

 

Foto-performance 2: mães macerando banho.  

 

Figura 10. Preparação 
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Autorretratos: experimentações performáticas em torno da ideia de transe. 

Figura 11. Transe e autorretratos I 

 

 

Figura 12. Transe e autorretratos II 
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Figura 13. Transe e autorretratos III 

 

 

Foto ventre: fertilidade e sexualidade; foto produzida na webcam com 

ilustração digital, com a mesa; desenho referente à ideia da árvore. O ventre-

tronco-fertilidade. 

Figura 14. Ventre 
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Foto-processo: para falar do processo de engomar os tecidos para as 

ilustrações; 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

  

Figura 16. Foto processo II 

 

Figura 17. Foto processo III 

 

Figura 15. Foto processo I 
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Figura 18. Foto processo IV 

 

 

 

Figura 19. Foto processo V 

 

 

No chão, aos pés do suporte o qual estavam as fotografias, 3 bacias 

esmaltadas, tendo em seu interior as ilustrações dos Abebés – ferramenta 

pertencente ao Orixá Oxum – e 3 velas, uma para cada, respectivamente. Os 

Abebés foram feitos à mão livre, produzidos em dois dias; no decorrer da 

produção, percebi que pareciam vaginas e se adequaram bem à instalação das 

bacias, pois faziam menção ao banho de assento, rito cotidiano que consiste na 

produção de um chá de aroeira ou alguma erva cicatrizante com a finalidade de 

prevenir ou tratar de doenças que afetam a região íntima das mulheres. 
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Figura 20. Instalação Corpo-templo (detalhe 

 

Fotografia Débora Raquel 

 

Figura 21. Abebés 
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2.2.3 Experimentações em vídeo  

Experimentações com o corpo que pulsa, repleto de memórias ancestrais. 

Corpo que entra em transe; corpo que é templo. Para as experimentações 

performáticas em vídeo, utilizei uma lâmpada vermelha e, intuitivamente, deixei 

meu corpo fluir. Como resultado da imersão, vídeos com alguns gestos 

ritualísticos como bater paó e macerar as folhas. 

 

Figura 22. Experimentações audiovisuais I, 26'' 

 

 

Figura 23. Experimentações audiovisuais II, 16'' 
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Figura 24. Experimentações audiovisuais III, 3'42'' 

 

 

O frame a seguir é ainda registro da experimentação performática com 

as mães macerando as folhas de alfazema, relatadas anteriormente. 

 

Figura 25. Videoarte das mães, 28'' 
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2.2.4 Performance Corpo-templo 

Dando sequência ao ato performático ocorrido no quintal de casa, junto 

com as mães, maceramos um banho de folhas no dia da abertura da Mostra 

Minhas Yás. 

Vestidas de branco, com roupas de ração – vestimentas simples, 

utilizadas durante os ritos cotidianos dentro do terreiro de Candomblé –, 

iniciamos a performance defumando o foyer, ato tradicionalmente usado nas 

casas de Candomblé, como preparação para o início de qualquer atividade 

religiosa. Logo em seguida, reverenciarmos as energias presentes em nós e no 

espaço, com um PAÓ, cumprimento usado nos ritos religiosos do terreiro para 

pedir licença. 

Seguindo os mesmos passos da performance das minhas mães, 

destalamos as folhas e, posteriormente, maceramos as folhas perfumadas 

(alfazema, macaçá e manjericão). O banho que temos como resultado da 

maceração das folhas é conhecido, tradicionalmente dentro do Candomblé 

baiano, como banho de amaci. Para a produção do banho, convidei as artistas 

visuais Deisiane Barbosa, Tainã Araújo e Vanessa Santos.  

O ato performático despertou nos presentes uma sensação de aconchego 

e leveza, proveniente do cheiro e barulho da água com as folhas ao serem 

maceradas. Durante o rito artístico, entoei uma reza de Oxum, em respeito ao 

fato de ela ser minha Yá, dona do meu ORI.  

Finalizado o processo de maceramento das ervas, um novo ciclo de afeto 

e cuidado foi aberto no momento em que começamos a passar o banho umas 

nas outras. Atentando aos movimentos mais leves e sem muita pressa, demos 

preferência ao ato de banhar alguns pontos chave do corpo, associados aos 

chacras. Mais uma lembrança me visita, dado o instante em que me lembro dos 

processos de limpeza do corpo – outra ritualística de grande importância dentro 

do Candomblé. 
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Figura 26. Performance Corpo-templo I 

 

Fotografia: Rafael Santos 

 

Ao longo da apresentação de abertura, uma Performance Live VJ era 

apresentado por Andressa Costa, a qual tem sua produção artística ligada à arte 

digital e ao hibridismo de técnicas. No âmbito conceitual, ela desenvolve seus 

trabalhos a partir da problematização de questões simbólicas acerca do universo 

da cultura popular do Recôncavo Baiano e a relação da tradição na era digital, 

paralelo a uma produção de arte feminista. A performance Live VJ consiste na 

criação e manipulação de imagens em tempo real, através de programação 

visual. Neste caso, foram mesclados os experimentos performáticos em 

audiovisual, apresentados no tópico 2.2.3 deste memorial. 
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Figura 27. Performance Corpo-templo II 

 

Fotografia: Débora Raquel 

Figura 28. Performance Corpo-templo III 

 

Fotografia: Rafael Santos 
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Figura 29. Fotografia Corpo-templo IV 

 

Fotografia Rafael Santos 

 

Após a finalização do ato performático, as bacias permaneceram no 

cenário com os banhos macerados. Alguns presentes se sentiram tão imersos 

que ficaram à vontade pra colocar as mãos dentro das bacias, passar o banho 

pelo corpo e meditar. 

A obra então ganha uma força em relação à organicidade. No passar dos 

dias, as folhas maceradas começaram a passar pelo processo de 

decomposição, sofrendo algumas alterações na cor e no cheiro. O aroma da 

folha de macaçá, mais adocicada, me lembrava a todo instante do cheiro de mel, 

elemento associado ao culto do Orixá Oxum, símbolo de beleza, fertilidade e 

maternidade para os candomblecistas. Tudo, de alguma maneira, participava de 

um ciclo interligado às mães. 

Durante os dias 10 e 11, a mostra ficou aberta à visitação. Para o último 

dia, decidi, em conjunto com as outras artistas, que iríamos realizar uma segunda 

performance. Com um público menor, a performance se concretizou no processo 

de retirada do banho e das folhas que estavam no chão. Participaram, além de 

mim, as artistas Tainã Araújo, Vanessa Santos e a VJ Andressa Costa. 
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Sem projeções de áudio ou vídeo, a proposta inicial era fazer as coisas 

com vagareza, contudo, diante do fato de que as folhas exerceram seu papel de 

filtragem de energia, tanto do espaço, quanto das pessoas que ali estiveram 

presentes, o ato tornou-se desgastante. Quanto mais nós tirávamos as folhas, 

mais sentíamos vontade de acabar com aquele processo. Ofegantes, jogamos o 

banho por cima das folhas, que foram recolhidas e depositadas nas bacias de 

alumínio.  

Mais uma vez, a arte ritual se faz presente. Sem preocupações cênicas, 

apenas sentimos o que estávamos fazendo. Mergulhamos no processo artístico. 

 

Figura 30. Performance Corpo-templo (encerramento) 

 

Fotografia: Rafael Santos 

 

 

2.3  HIERARQUIAS ARTÍSTICAS 

Na busca de artistas negrxs que dialogassem com a minha poética, 

encontrei as mulheres negras artistas, Rosana Paulino e a Zanele Muholi e 

também o artista visual e curador Ayrson Heráclito. 
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Rosana Paulino é Artista visual, pesquisadora e educadora, doutora em 

Artes Visuais pela ECA/USP. Suas produções artísticas estão ligadas a questões 

sociais, étnicas e de gênero. Seu foco é no corpo das mulheres negras e na 

posição do negro dentro da sociedade brasileira.  

Suas obras me despertam lembranças da minha avó e suas costuras. 

Sempre fui fascinada pelas linhas, agulhas e a forma como minha avó Amélia 

borda. Volta e meia ela tentava me ensinar o que sabia e, apesar de 

costurar/bordar/tricotar muito bem, sempre sentiu-se insegura diante das suas 

produções. Com o tempo pude perceber que isso era mais uma marca do 

racismo e da desvalorização das mulheres, uma vez que ela tornou-se uma 

mulher tímida, mesmo tendo a essência de uma mulher de fibra e com grande 

potencial de liderança. 

O trabalho de Rosana trata justamente desse processo de objetificação e 

silenciamento da mulher negra. 

Figura 31. Assentamento (2015)  

        

Figura 33.. Parede da Memória (1994) 

 

Figura 32. Bastidores (1997) 
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Zanele Muholi ficou conhecida como ativista visual, devido sua 

participação nos movimentos de direitos humanos.  Nasceu no sul da África em 

Umlazi, Durban, em 1972 e vive em Johannesburg. Sempre lutou para viver 

como lésbica num país que passou da luta violenta anti-apartheid ao 

restabelecimento de relações democráticas com seu opressor. (IPÓLITO, 2013) 

As fotografias de Zaneli me impressionam pela delicadeza e intimidade 

que ela imprime nas cenas. Suas imagens casaram muito bem com o olhar 

afetuoso que eu sempre busquei nas minhas produções fotográficas acerca do 

cotidiano. 
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Figura 34. Fotografias de Zanele Muholi 

 

 

Artista visual e curador, Ayrson Heráclito é doutor em Comunicação e 

Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, SP. Professor do 

curso de Artes Visuais do Centro de Artes Humanidades e Letras da 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). Suas obras transitam 

pela instalação, performance, fotografia e audiovisual, lidam com frequência com 

elementos da cultura afro-brasileira e já foram vistas em individuais na Bahia, 

mostras, festivais e Bienais internacionais. Nos trabalhos de Heráclito 

encontramos dendê, a vida no Brasil-Colônia, charque, açúcar, peixe, esperma 
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e sangue, corpo, dor, arrebatamentos, apartheids e sonhos de liberdade. 

(PRÊMIO PIPA, 2016) 

 A poética visual de Heráclito é intensa e é impressionante a forma como 

ele ressignifica certos rituais religiosos, perpassados por uma organicidade 

genial. Suas performances sempre me instigaram e foi a partir do trabalho de 

Heráclito que eu decidi usar meu corpo como meio de expressão artística.  

 

Figura 35.“Gaye com folhas gun”, 2015, fotografia 

 

Figura 36.“História do Futuro - Baubá - capítulo da agromancia”, 2015, fotografia 
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Figura 37.“O Sacudimento da Maison des Esclaves em Gorée - Sacerdotes”, 2015, 

fotografia, díptico 

 

Figura 38. “Bori Oxum”, fotografia 

 

Figura 39. “Piercing de pérolas”, fotografia 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Continuo diante da encruzilhada Arte X Religião X Universidade. 

Cada qual com seus ritos, ritmos temporais, preceitos, resguardos, 

fundamentos, segredos. Cada qual com suas disputas, suas etapas, obrigações 

e graduações. 

Produzir a obra Corpo-templo é compreender que é uma parte da minha 

vida exposta. Ter que escrever sobre cada passo dado é rememorar cada 

instante do meu trajeto de vida. Desde a infância, com os primeiros rabiscos, até 

agora, ao final da graduação, ainda cheia de inquietações, indecisões, 

inseguranças. 

Corpo-templo não acaba aqui, porque Corpo-templo sou eu. Esse corpo 

é o meu corpo. É o meu corpo preto, meu corpo mulher, meu corpo artista, meu 

corpo yaô, meu corpo rio, meu corpo natureza, meu corpo vento, meu corpo filha, 

meu corpo mãe, meu corpo sensações. “Esse percurso contínuo em permanente 

mobilidade no leva ao conceito de inacabamento(...) intrínseco a todos os 

processos.” (SALLES, 2006, p. 20) 

Eu não poderia ser diferente, eu não poderia ser mais rebuscada, eu não 

poderia ser menos intensa.  

Produzir esta obra é reelaborar minhas raízes e reelaborar minhas raízes 

é também me reelaborar. É conseguir transcender e ir de encontro com a 

representatividade que eu tanto busquei durante a graduação. É abrir caminhos, 

é ocupar espaços tal como Ayrson Heráclito, Zanele Muholi, Rosana Paulino, 

Inaicyra Falcão. 

Segundo Roberto Conduru (2007), em seu livro Arte Afro-Brasileira, “a 

vertente mais frequente de conexão dos artistas contemporâneos à cultura Afro-

Brasileira ainda é o imaginário religioso”, apesar de parecer uma empreitada 

difícil, 

 
pois, corroborando a marginalização sociocultural dos 
afrodescendentes, as articulações entre arte e afro-brasilidade são 
desvalorizadas no sistema de arte no Brasil: museus, mercado, 
historiografia, ensino. Entretanto, é preciso reconhecer que já há 
caminhos trilhados, experiências realizadas, espaços abertos, a 
ocupar. (CONDURU, 2007, p. 101) 
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Corpo-templo tem vida própria. É processo que se constrói sozinho, eu 

apenas vou sendo guiada aqui e acolá. As direções são sopradas em meus 

ouvidos, as cenas são plantadas na minha mente, a escrita é dirigida pela minha 

intuição. Segundo Fayga Ostrower (2013), como processos intuitivos, os 

processos de criação interligam-se intimamente com o nosso ser sensível. 

Mesmo no âmbito conceitual ou intelectual, a criação se articula principalmente 

através da sensibilidade. 

Esse trabalho não é meu. É de todos os corpos que estão ligados às suas 

espiritualidades, é de todos os corpos que dialogam com a sua espiritualidade, 

é de todos os corpos que buscam na natureza, a força e a ancestralidade. É de 

todas as mulheres que se ressignificam todo o tempo, é das mulheres ventre, é 

das mulheres ventania, mulheres água, mulheres terra fértil. É de todas as 

mulheres pretas. 
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ANEXO A – Fragmentos de um Corpo-templo (Beatriz Vieirah) 

 

 

O corpo negro é um “arquivo de repertórios culturais próprios.”  

Stuart Hall 

 

De 08 à 10 de junho aconteceu no foyer do auditório da Universidade 

Federal do Recôncavo da Bahia uma mostra artística dos Trabalhos de 

Conclusão de Curso de Artes Visuais das artistas: Heloisa França, Tainã Araújo 

e Vanessa Santos, intitulada Minhas Yás. Dentre ela destaco aqui a Exposição 

Corpo-Templo realizada por Heloísa França, natural de Feira de Santana – BA, 

fotógrafa negra, bissexual e de religião de matriz africana, que através de suas 

lentes, ângulos, perspectivas e olhar fotográfico imprime em imagens fragmentos 

do corpo negro num cruzamento com nossa ancestralidade. 

Segundo Heloísa, “as mães abriram os caminhos para à Mostra”, por isso 

o título em iorubá que significa “Minhas Mães”. Quanto ao seu trabalho, intitulado 

Corpo-Templo, que constituiu numa performance visual e sensorial e na 

exposição fotográfica, ela descreve que o corpo-templo “foi preparado para o 

fechamento de mais um ciclo” e que “diante das águas e folhas que nos 

acalentam, maceramos um amaci na perspectiva de unirmos nossos sagrados 

femininos e resgatar a memória ancestral que permeia nossos corpos”. 

Sabendo que nossas e nossos ancestrais africanos foram tirados a força 

de seus domus familiar, esse corpo, individual e coletivo, se viu “ocupado pelos 

emblemas e códigos do europeu”, que dele se “apossou como senhor e seu 

dono”, nele “grafando seus códigos linguísticos, filosóficos, religiosos, culturais 

e a sua visão de mundo”, como cita Leda Maria Martins (1997) e como podemos 

perceber esses reflexos na sociedade e nos meios de comunicação hegemônico, 

Heloísa rompe com tudo isso. 

Como nas tradições culturais no continente africano, os corpos têm 

conotações próprias, ultrapassando as visões negativas e limitadoras, os 

significados biológicos e mesmos os simbólicos da cultura ocidental, para estes 

“o corpo é importante fonte do saber ancestral: é o lugar de transmissão de 

conhecimentos, de registro de experiências humanas individuais e coletivas”, 
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como cita Cristian Souza de Sales (2012). Contudo, a fotógrafa se apoia nessa 

linha de pensamento e reflete esses corpos negros femininos, seja nela mesma, 

na sua avó, mãe ou nas tias que estão em cena em suas fotos. 

Em suas fotos que compõem esta exposição, conscientemente a artista 

utiliza-se de recursos de iluminação e luz do dia para captar bem o corpo negro 

e suas intencionalidades, mesmo sabendo que a fotografia embora possua 

“códigos estéticos e um trabalho técnico de manuseio do equipamento 

fotográfico que ajudam na captação da imagem como para a leitura do receptor”, 

segundo Cibele Abdo Rodella (2009), e que além de gerar significados a partir 

de elementos de significação dispostos, ela não é confeccionada para fotografar 

o corpo negro. 

Sendo contra-hegemônica e um corpo resistente, Heloísa faz um trabalho 

autobiográfico que retrata seu corpo e sua relação com o mundo, desde sua 

história, nascimento e criação à afirmação de sua existência e identidade, nos 

proporcionando assim um deslumbramento de instantes de um trajeto, 

reconhecimento individual e coletivo e uma apreciação de suas belas imagens. 

O corpo feminino negro em cena é retratado como sujeito de direitos pela 

artista. É um olhar de uma mulher negra sobre si própria e que ultrapassa o misto 

de invisibilidade, submissão, sexualização e do considerado hegemonicamente 

pelo meio como exótico e faz uma junção de sua afirmação identitária de mulher 

negra, de sua sexualidade e religião em suas fotografias. E ainda nos 

surpreende, expondo nas mesmas, que o corpo, além de político, fonte de saber 

e presente é um elo de conexão com o orixá, ou seja, o corpo também é templo. 

Assim sendo, além de apreciar nossa estória através do ensaio Corpo-

Templo, para quem é candomblecista como eu, pode também visualizar o 

processo de preparação não apenas artístico da fotógrafa, mas o de nascimento 

do Orixá, sua manifestação, seus cuidados pelas mães e todas e todos parentes 

de santo e a convivência no terreiro. Entretanto, a exposição é bem ampla à 

múltiplas leituras, apreciações e evoca diversas vivências. 

Portanto, assim como a fotógrafa sul-africana, Zanele Muholi, que faz um 

ativismo visual para forçar a visibilidade de lésbicas negra, negros 

homossexuais, transgêneros e travesti pela África, Heloísa França faz retratos 

de si e seu entorno, aqui na Bahia, rompendo com a lógica do branco de mostrar 

seu olhar sobre nós mulheres negras. E, ambas conseguem demonstrar suas 
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emoções que estão ligadas a si próprias e a estas minorias da qual elas 

pertencem, assim como eu, e em conjunto lutam por autonomia e 

reconhecimento. 
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