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RESUMO 

 

 

A obra Mito do Poço de Santana apresenta uma multilinguagem artística através da 

combinação e do diálogo entre tradição e contemporaneidade tecnológica, em que desenhos a 

mão livre, foram animados de recursos gráficos computacionais e projetados em forma de 

holograma.  A partir dos personagens principais do mito de origem da cidade de Caicó/RN – o 

touro, o vaqueiro e a serpente – é criado o discurso sobre memória individual e coletiva, 

identidade cultural, a ancestralidade do sertão e da mística religiosa indígena-cristã que envolve 

o mito. O objetivo geral foi criar uma metáfora entre a linguagem holográfica, que desponta 

como tendência tecnológica e entre a uma das linguagens mais tradicionais da expressão 

artística do homem: o desenho a mão livre. Nessa obra, os desenhos em holograma, por se 

assemelhar a imagens etéreas possuem um significado simbólico das imagens soltas produzidas 

pela memória. Dizem que o Poço de Santana nunca secou e o lugar era bastante visitado pela 

artista ainda criança quando foi morar no sertão do Seridó. 

 

Palavras chaves: Desenho, Holograma, Memória, Mística religiosa, Arte Tecnologia, 

Sertão. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The work Myth of Santana’s well presents an artistic multilingualism through the 

combination and dialogue between tradition and technological contemporaneity, in which 

freehand drawings, were animated by computer graphic resources and projected in the form of 

a hologram. From the main personages of the myth of origin of the Caico city / RN - the bull, 

the cowboy and the snake - is created the discourse on individual and collective memories, 

cultural identity, the ancestry of the backlands and the indigenous-christian religious mystique 

that surrounds the myth. The general objective was to create a metaphor between the 

holographic language, which emerges as a technological trend and one of the most traditional 

languages of the artistic expression of man: freehand drawing. In this work, the hologram 

drawings, because they resemble ethereal images, have a symbolic meaning of the loose images 

produced by memory.It is said that the Santana’s well never dried and the place was quite visited 

by the artist when she was a child when she lived in the backlands of Seridó. 

 

 

Keywords: Drawing, Hologram, Memory, Religious mystique, Art Technology, 

Backlands. 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figuras 

Figura 1 - Cena da animação “O menino e o mundo” .............................................................. 23 

Figura 2 - Paola Azevedo. Caos. 2006 ..................................................................................... 25 

Figura 3 - Estrutura do Holomóvel ........................................................................................... 29 

Figura 4 – Esquema da estrutura física para projeção da imagem em holograma ................... 30 

 

Fotografias 

Fotografia 1 – Exposição da obra Mito do Poço de Santana ...................................................... 9 

Fotografia 2- Poço de Santana .................................................................................................. 18 

Fotografia 3 - Pirâmide de acetato com a projeção do vídeo em celular .................................. 28 

Fotografia 4 - Holomóvel ......................................................................................................... 29 

Fotografia 5 - Estrutura física para projeção da imagem em holograma.................................. 30 

Fotografia 6 – Vaqueiro (primeiro desenho da série) ............................................................... 31 

Fotografia 7 – Touro de Tupã (primeiro desenho da série) ...................................................... 33 

Fotografia 8 – Serpente Azul (primeiro desenho da série) ....................................................... 33 

Fotografia 9 – Leitura do QR Code .......................................................................................... 38 

Fotografia 10 – Mito do Poço de Santana (exposição) ............................................................. 39 

Fotografia 12 – Interação do público com a obra ..................................................................... 40 

Fotografia 11 - Estudantes da Escola Sacramentinas de Cachoeira ......................................... 40 

 

 



 

 

 

SUMÁRIO 

 

 

Agradecimentos ..................................................................................................................................... 2 

Resumo .................................................................................................................................................. 3 

Abstract .................................................................................................................................................. 4 

Lista de figuras ....................................................................................................................................... 5 

INTRODUÇÃO ..................................................................................................................................... 8 

CAPÍTULO I ....................................................................................................................................... 13 

A invenção do mito do Poço de Santana .............................................................................................. 14 

1. Da memória e da identidade cultural ........................................................................................ 14 

2. A invenção do Sertão nordestino .............................................................................................. 16 

3. O poço que nunca secou: o mito de origem .............................................................................. 17 

CAPÍTULO II ...................................................................................................................................... 21 

A criação de desenhos para projeção em holograma ............................................................................ 22 

1. Breve abordagem teórica sobre Desenho .................................................................................. 22 

2. Breve histórico do holograma ................................................................................................... 24 

CAPÍTULO III ..................................................................................................................................... 26 

Mito do Poço de Santana: a obra artística ............................................................................................ 27 

1. Gênese da obra – pesquisa artística com holograma ................................................................. 27 

2. As séries de desenhos ............................................................................................................... 31 

a. O Vaqueiro ............................................................................................................................... 31 

1.1. A Série do Touro de Tupã – ................................................................................................. 32 

1.2. A Série Serpente Azul .......................................................................................................... 33 

3. Gerando movimento aos desenhos ........................................................................................... 34 

CAPÍTULO IV ..................................................................................................................................... 36 

A exposição - Andanças: Entre o Recôncavo e o Sertão ....................................................................... 36 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................................... 42 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................................... 45 

ANEXOS ............................................................................................................................................. 49 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mito do Poço de Santana 

Pastel seco – 15 x 21 cm 

BORGES, Ana Ligia do Lago (ago/2017) 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 



 

9 
 

INTRODUÇÃO 

 

 

O Mito do Poço de Santana é uma obra artística em processo de séries de desenhos a 

mão livre e a sua projeção em holograma1. Fruto da convergência dos conhecimentos nas várias 

áreas de estudo, a obra aborda a ancestralidade do sertão potiguar e levanta aspectos da memória 

coletiva sobre da mística indígena-cristã, do mito de um poço que dizem que nunca secou, 

mesmo nas piores secas e que deu origem da cidade de Caicó, localizada no interior do Estado. 

Apresenta desenhos feitos com pastel seco e animados de forma digital, realizando diálogos 

entre as linguagens tradicionais da arte e as linguagens contemporâneas da arte e tecnologia.   

A obra foi exposta ao público, no Foyer do CAHL (Centro de Artes, Humanidades e 

Letras, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia), conforme Fotografia 1, entre os dias 

21 a 25 de agosto de 2017, em uma exposição coletiva “Andanças: Entre o Recôncavo e o 

Sertão” organizado e executado por um grupo de sete alunos concluintes do Curso de Artes 

Visuais.  

Fotografia 1 – Exposição da obra Mito do Poço de Santana 

 
Foto: SANCA, Armando (ago/2017) 

                                                             
1 A etimologia da palavra holografia vem do grego Holos que significa inteiro e graphos que quer dizer sinal ou 

imagem, assim a holografia é a imagem por inteiro de um objeto. 
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A escolha pelo sertão do Seridó, como representação simbólica imaginário do sertão, se 

dá pela experiência vivida quando morei no interior do Rio Grande do Norte e atualmente, 

morando em Feira de Santana, na Bahia, onde a região apresenta características semelhantes, 

em sua geografia e também em seus usos e costumes. Porém, o sertão é um só e único em sua 

natureza e em seu imaginário.  

Apesar da forte inclinação para as linguagens artísticas tradicionais, como a pintura, a 

gravura e a escultura, as disciplinas de cunho tecnológico vistas no curso de Artes Visuais foram 

aos poucos conquistando o meu interesse, por visualizar nas novas mídias digitais uma gama 

de possibilidades artísticas e de interação do público com a obra. O tema foi então sendo 

construído em função das vivências e memórias do Sertão do Seridó, assim como pelas 

pesquisas relacionadas ao desenho. Portanto, tal percurso acadêmico também contribuiu para a 

elaboração da obra, principalmente, com a contribuição obtida a partir das disciplinas de 

Artemídia, Fotografia, Exposição e Curadoria, Arte e Patrimônio, Elaboração de Projeto e 

Tópicos Especiais em Artemídia IV.  

A obra é a continuidade das pesquisas com projeção em holograma iniciadas na 

disciplina de Tópicos Especiais em Artemídia IV, na qual foi desenvolvida a obra Holomóvel, 

participação de José Valmir e Mara da Hora. Na oportunidade foi usado um carrinho de pipoca 

e adaptado para projeção holográfica de animações baixadas da internet, as quais foram editadas. 

A delimitação do tema foi a partir da criação de imagens bidimensionais dos 

personagens do mito do Poço de Santana – o touro, o vaqueiro e a serpente – para projeção 

holográfica. As imagens foram concebidas a partir de diálogos entre as linguagens tradicionais 

da arte como o desenho às linguagens contemporâneas da arte e tecnologia através da animação 

gráfica computacional. Foi tomado o Sertão do Seridó como representação do sertão nordestino. 

Para tal, algumas problematizações motivaram o processo criativo: a) como criar e 

transformar desenhos concebidos em linguagem artística tradicional e bidimensional em 

imagens digitais que criassem impacto visual no formato de projeções em holograma? b) e outra 

questão levantada foi como representar a memória coletiva de uma ancestralidade do sertão 

sem cair no estereótipo das imagens da seca? 

O “Mito do Poço de Santana” é uma pesquisa em arte.  Conforme Sandra Rey (2002) a 

pesquisa em arte e pesquisa sobre arte é realizada pelo artista-pesquisador. Já a pesquisa sobre 

arte é realizada por teóricos, críticos e historiadores, tomando como objeto de estudo a obra de 
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arte. Para a autora, a pesquisa em artes visuais implica na relação híbrida entre prática e teoria, 

no qual a obra é um processo de formação em si e de processamento do próprio artista, pelo 

fato que este reformula seus próprios significados. Conforme a autora, ao expressar-se na 

pesquisa em arte, a primeira pessoa do singular para refere-se ao que é estritamente pessoal, 

como a produção plástica. Usa-se o “nós” quando teorizamos e referimos a conceitos, ideias e 

citações. Por fim, usamos o impessoal quando nos referimos a procedimentos ou técnicas de 

domínio comum. Delimitando assim, a articulação entre prática e teoria. 

Quando fui morar em Caicó, ainda com oito anos de idade, minha casa ficava próximo 

ao Rio Seridó e ao Poço de Santana, que fica em seu leito. Cresci ouvindo o mito de um vaqueiro 

perdido que se depara com um touro bravo e de que dentro do poço havia uma serpente que 

ameaçava sair caso o poço secasse ou se em uma enchente as águas atingissem o altar mor da 

matriz de Santana. E, tantas outras estórias que ouvia e inquietava o meu imaginário de criança, 

que só crescia a minha curiosidade e as fantasias com os relatos dos adultos sobre o poço de 

Santana. Resolvi então trabalhar com a memória individual e coletiva do mito, desenvolvendo, 

nesse momento da pesquisa, uma narrativa visual dos personagens, para posteriormente dar 

continuidade aos desenhos do ambiente e da trama, para a animação. 

Neste projeto, as imagens holográficas projetadas representam a metáfora entre a 

tradição e a contemporaneidade. A imaterialidade das imagens como se estivessem soltas no 

vazio representam as memórias individuais do tempo de criança e da memória coletiva do mito 

de criação da cidade que é passado de geração em geração pela oralidade. Para referência 

artística em trabalhos com hologramas apresento Moysés Baumtein e Paola Azevedo. 

Para descrever o sertão tivemos como referência poética e literária, o escritor potiguar, 

Oswaldo Lamartine de Faria, nascido em 1919 e falecido aos 87, em 2007. Sua obra aborda 

sobre os costumes, as tradições, o dia-a-dia rural, o vocabulário potiguar, as abelhas do sertão, 

a conservação dos alimentos, os pseudônimos e as iniciais potiguares, pescaria, construção de 

açudes, entre outros temas ligados ao mundo sertanejo. “Sertão das casas de fazenda clareadas 

a querosene. Sertão onde se cozinhava em panelas de barro, fogão a lenha e se bebia de jarras 

de Cantareira.” (FARIA, 2001, p.84). Foi considerado como maior sertanista brasileiro na 

opinião de Ariano Suassuna.  

O objetivo geral é a concepção de uma obra com projeções holográficas, como uma 

metáfora criada a partir da concepção de imagens de linguagens tradicionais da arte, como 
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desenhos pintados em pastel seco, e entre as linguagens digitais contemporâneas, a fim de 

abordar a ancestralidade e a mística religiosa que envolve o sertão. 

Objetivos específicos: 

 Analisar as questõessobre a Identidade Cultural e a Memória coletiva do 

sertanejo. 

 Produzir imagens bidimensionais, em desenho, sobre o mito do Poço de 

Santana; 

 Realizar experimentos para transformações das imagens em linguagem artística 

tradicionais em imagens digitais no formato de holograma. 

 Produzir, através de experimentações, o suporte físico para projeção 

holográfico, mais adequado aos propósitos desse projeto. 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre Arte Tecnologia, Identidade e memória 

Cultural, principalmente do sertão do Seridó e sobre o mito de origem da cidade de Caicó/RN. 

Também foi realizada pesquisa bibliográfica sobre as linguagens artísticas empregadas na 

obra, como o desenho, animação e a projeção em holograma.  

Paralelo à pesquisa iconográfica, foram realizados os desenhos a mão livre, em pastel 

seco. As imagens foram posteriormente fotografadas para serem transformadas em imagens 

digitais e editadas em softwares de edição de imagens fixas e edição de vídeo. Foi realizado 

experimentações de software de animação e de suportes físicos, para projeções de vídeo em 

forma de holograma.  

O trabalho está estruturado da seguinte forma: No Capítulo 1 – “A invenção do mito 

do Poço de Santana” foi realizada uma abordagem sobre a fundamentação teórica sobre a 

memória, identidade cultural e como são criados os discursos sobre o sertão e a construção 

dos mitos. No Capítulo 2 – “A criação de desenhos para projeção em holograma”, 

apresentamos as referências artísticas da obra. No seguinte “Mito do Poço de Santana” 

apresentamos a obra artística e o processo artístico. O Capítulo 4 foi destinado à apresentação 

da exposição, desde sua montagem à sua realização. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Personagens do Mito do Poço de Santana 

BORGES, Ana Ligia do Lago (ago/2017) 

 

 

CAPÍTULO I  
A invenção do mito do Poço de Santana 
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CAPÍTULO I 

A invenção do mito do Poço de Santana 

 

 

1. Da memória e da identidade cultural 

A memória individual e coletiva é o guardião da cultura e da identidade cultural. 

Conforme o historiador Jacques Lê Goff (1990), esta memória social é um fenômeno individual 

e psicológico que se liga à vida social, podendo ser um elemento de identidade individual ou 

coletiva. A memória varia conforme sua transmissão oral ou escrita, sendo um instrumento de 

poder. Para o historiador Pierre Nora (1993) a memória emerge de um grupo que ela une, e que 

está em permanente evolução, sujeita à dialética do lembrar e do esquecer, sujeita a longas 

latências e repentinas revitalizações, vulnerável a todos os usos e manipulações, coletiva e 

individualizada. 

Através da memória o indivíduo encontra subsídios para a formação de sua identidade, 

isto é, o sentimento de pertencimento a um grupo, cujos membros não precisam 

necessariamente se conhecer, contudo compartilham de referências comuns: a mesma história, 

as mesmas tradições, características linguísticas etc. Para Margarita Barreto (2000, p.44-45), 

manter algum tipo de identidade – seja étnica, local ou regional - torna o indivíduo unido a seus 

antepassados por laços extemporâneos, a um local, a uma terra, a costumes e hábitos que lhes 

informam quem ele é e de onde vem. Fazendo-o mais seguro a fim de que não se perca 

facilmente, frente ao turbilhão de informações, mudanças e estímulos oferecidos pelo mundo 

atual. 

Maurice Halbwachs (1990) postula que o fenômeno de recordação e localização das 

lembranças para serem efetivamente analisado, deve ser levado em consideração os contextos 

sociais que atuam como base para o trabalho de reconstrução da memória. Neste sentido, a 

memória deixa de ter apenas a dimensão individual, tendo em vista que as memórias de um 

sujeito nunca são apenas suas, ao passo que, nenhuma lembrança pode coexistir isolada de um 

grupo social. Dessa forma, a constituição da memória de um indivíduo é o resultado da 

combinação das memórias dos diferentes grupos – família, escola, igreja, amigos, trabalho, 
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entre outros – dos quais está inserido e influenciado por eles. Sendo assim, o indivíduo participa 

de dois tipos de memória: a individual e a coletiva. 

As manipulações consciente ou inconsciente, tais como a afetividade, o desejo, a 

inibição, e a censura, exercem pressão sobre a memória individual e coletiva. Isso acontece 

porque apesar do lembrar ser uma ação individual, é o grupo social que determina o que deve 

ser lembrado e como deve ser lembrado. A utilização da manipulação da memória tornou-se 

um importante elemento na luta das forças sociais na constante disputa do poder.  

(...) Tornarem-se senhores da memória e do esquecimento é uma das grandes 

preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram e 

dominam as sociedades históricas. Os esquecimentos e os silêncios da história 

são reveladores desses mecanismos de manipulação da memória coletiva. (LE 

GOFF, 1990, p. 426) 

 

Tanto para Halbwachs (1990) quanto para Nora (1993) memória e História não são 

sinônimos e sim antônimos. Enquanto que a memória é uma construção social, a história 

pertence a todos e a ninguém ao mesmo tempo. A memória é algo vivo, pois consegue reter na 

lembrança o passado na consciência do grupo que ela une, e vivê-la no presente, está vulnerável 

ao esquecimento e a todo tipo de manipulação, suscetível a períodos de latência e de repentinas 

revitalizações.  

Já a história é uma construção incompleta de um passado que outrora já não existe. É 

derivada da operação intelectual e demanda análise e discurso crítico “a história começa 

somente no ponto onde acaba a tradição, momento em que se apaga ou se decompõe a memória 

social” (HALBAWCHS, 1990, p.80). Para a memória não existe linha divisória de mudança 

histórica e social, ela possui caráter de continuidade. Enquanto que para a história, existe a 

necessidade de análise e discurso crítico, provocando assim rupturas temporais. 

Conforme Nora (1993) a memória não existe mais, daí consagrarmos espaços de 

memória. O esfacelamento da memória sob o impulso conquistador da história revela a ruptura 

de um elo de identidade com o passado, dos costumes vividos no calor da tradição, da repetição 

dos hábitos das gerações anteriores. A consciência dessa ruptura com o passado une-se ao 

sentimento que não há memória espontânea, provocando assim, o nascimento de lugares de 

memória. Esses lugares de memória contêm resíduos de memória, por isso é imperativo criar 

arquivos, manter aniversários, organizar celebrações, porque essas operações não são mais 

naturais. 



 

16 
 

Pierre Nora (1993) critica a desritualização na qual vivenciamos e responsabiliza a 

massificação ideológica de que tudo deve ser transformado e renovado. Valorizando assim, o 

novo em detrimento do antigo, o presente em prejuízo do passado. Com isso, aniquilando os 

particularismos e as diferenciações efetivas, legitimando o pertencimento a um grupo, apenas 

os indivíduos iguais e idênticos.  

Os lugares de memória apresentam três aspectos distintos: material, simbólico e 

funcional. Mas que coexistem simultaneamente em graus diversos. Mesmo um depósito de 

arquivos, aparentemente um lugar puramente material, só é considerado um lugar de memória 

se a imaginação o investir de uma aura simbólica. Um testamento ou uma associação de ex-

combatentes, sendo lugares puramente funcionais, entra na categoria de lugar de memória se 

for objeto de um ritual. Mesmo o extremo da significação simbólica como um minuto de 

silêncio, é um recorte material de uma unidade temporal, seve para uma chamada da lembrança. 

“Porque, se é verdade que a razão fundamental de ser de um lugar de memória é parar o tempo, 

é bloquear o trabalho do esquecimento, fixar um estado de coisas, imortalizar a morte, 

materializar o imaterial [...]” (NORA, 1993, p.21-22). 

 

2. A invenção do Sertão nordestino 

Em “A invenção do Nordeste”, Durval Muniz (2011), faz uma crítica à imagem que foi 

criada do Nordeste como “regionalista e tradicionalista” composta de imagens depressivas e 

decadentes. O autor afirma que a busca, no campo cultural, das raízes regionais, leva à 

necessidade de inventar uma tradição, na tentativa de conciliar a nova territorialidade com 

antigos territórios sociais e existenciais. A manutenção de tradições é utilizada para novos fins, 

para assegurar a perpetuação de privilégios e lugares sociais ameaçados. “O folclore seria um 

elemento de integração do povo nesse todo regional (MUNIZ, 2011, p.92).”  

Neste discurso tradicionalista, o folclore apresenta uma função disciplinadora, de 

educação e de formação de uma sensibilidade, baseada na perpetuação de costumes, hábitos e 

concepções, construindo novos códigos sociais. Sendo assim, o discurso tradicionalista usa a 

história como o lugar da memória.  Fazendo da história o processo de afirmação de uma 

identidade, da continuidade e da tradição.  
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Silva (2010), também pesquisa a invenção cultural do Sertão, e afirma que a ideia de 

sertão vem antes da colonização. Conforme a autora, durante todo o século XVI e do XVII a 

colonização portuguesa na América se manteve na faixa litorânea, equivalente hoje ao litoral 

nordestino. O qual, juntamente com a elite formada pelos senhores de engenho, a Igreja Católica 

exercia sua hegemonia sobre o cotidiano, controlando desde o nascimento à morte dos 

indivíduos, através de uma cultura cerimonial e festiva.  

Conforme Kaline Silva (2010), o mundo açucareiro inventou o sertão a partir de uma 

imagem que já existia antes mesmo dos colonos começarem a criar gado longe da Mata 

Atlântica: a ideia de grandes vazios incultos. A palavra Sertão é derivada da portuguesa 

“deSertão”, que no século XVI significava um lugar onde não havia súditos do rei de Portugal. 

Nesse sentido, os habitantes nativos eram reconhecidos como moradores dos sertões e não eram 

reconhecidos como vassalos do rei ou como gente útil à colonização.  

Para o imaginário açucareiro, os lugares às margens da colonização, da exploração 

econômica e em geral escravista, eram sertões independentemente das características 

geográficas de vegetação, clima ou relevo. O Sertão era todo lugar desconhecido, considerado 

selvagem e perigoso, mas cheio de riquezas prometidas. Seus habitantes eram os incivilizados, 

os bárbaros e vistos como perigosos e incultos. O Sertão como é atualmente conhecido como 

um espaço físico, político e social bem delimitado definido geograficamente é um conceito 

recente, que se originou do cientificismo do século XIX. 

 

3. O poço que nunca secou: o mito de origem 

O município de Caicó está inserido na região do sertão do Seridó potiguar. Localizado 

geograficamente no centro-sul do Rio Grande do Norte, o Seridó limita-se ao sul com a Paraíba. 

Lamartine de Faria (1980, p. 51-52) possui uma forma peculiar de descrever como se chega ao 

Seridó:  

Quem sai da cidade do Natal pelo Bairro das Quintas e dá as costas para o mar 

tomando o rumo do sertão. (...) O asfalto termina; a estrada continua em 

piçarra ─ aqui e acolá um catabi2 ─ (...) a estrada enladeira-se, de cabeça a 

baixo, pisando os chãos se enladeira de quebrada em quebrada, com a nata da 

terra lambida pela erosão, estampando lajedos e serrotes 3  onde domina o 

                                                             
2 Catabi ─ Irregularidade no leito da estrada que motiva solavanco brusco do veículo. (FARIA, 1980, p. 51). 
3 Serrote – elevação pedregosa. Ibidem, p. 52. 
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espinho4; e mais rala é a caatinga, já que as raízes carecem se espalhar na 

superfície para sorver a minguada umidade que, na pegada5 das chuvas, alivia 

e estoura em verde a paisagem cinzenta.  

 

Com um clima semiárido, a vegetação é típica da caatinga e campos de pastos nativos 

ásperos e duros, com pouca cobertura de solo e ausência de húmus. Mas nas palavras de um 

seridoense o sertão é assim descrito:  

 

A vegetação é espinhenta, retorcida, agressiva, parecendo mesmo torturada no 

dizer euclidiano. Dominam as cactáceas e outras formas xerófilas que 

estampam lajedos no solo pedregoso, raso e áspero. Daí a indumentária do 

vaqueiro em couro curtido (...). (FARIA, 1980, p. 172).  

 

O Poço de Santana (Fotografia 2) é um lugar de memória por ser um símbolo inaugural 

da cidade. Ele apresenta os três aspectos distintos, que coexistem simultaneamente, descritos 

por Pierre Nora (1993): material, simbólico e funcional.  

Fotografia 2- Poço de Santana 

 
Foto: VALE, Jane (ago/2017) 

 

É uma área natural que atualmente enfrenta problemas de poluição, provocada pelo o 

lixo e esgotos despejados diretamente no mesmo, vindos das construções que o cercam. Os 

alunos do curso de Geografia (UFRN/CERES6) propuseram um projeto de revitalização do 

Poço de Santana e criação de uma possível área verde urbana para valorar a importância dos 

                                                             
4 Espinho – dizem no sentido de recurso forrageiro advindo das cactáceas, principalmente do xiquexique. Ibidem, 

p. 52. 
5 Pegada – início, princípio, começo. Ibidem, p. 52. 
6 UFRN/CERES - Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Campus de Caicó. 
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ecossistemas encontrados no entorno da Ilha de Santana (MEDEIROS; SILVA; BEZERRA, 

2015).  

Foi na prece da um vaqueiro que nasceu o Caicó! Assim diz a letra de uma música, que 

fala do mito de origem da cidade. Diz a lenda que um vaqueiro ao se perder quando procurava 

uma rês desgarrada se depara-se com o deus Tupã, cujo espírito encarnava um touro que 

habitava o no mofumbal7  dos arredores. O deus Tupã era o protetor dos ferozes índios que 

habitavam no lugar antes de serem exterminados pelos brancos. Ao se deparar com o touro 

encantado o vaqueiro, devoto de Nossa Senhora de Santana, pede-lhe em prece por sua vida e 

faz uma promessa.  

Como pagamento erguer uma capela, onde se encontra construída a Matriz de Santana, 

em homenagem a sua salvadora. Porém, no ano de sua construção foi um ano de seca, e sua 

única fonte de água era de um poço formado em um pequeno braço do Rio Seridó. O vaqueiro 

temendo não poder cumprir sua promessa, novamente pede em oração, que não lhe deixe faltar 

água necessária à construção. O pedido é atendido, o poço não seca! E, a capela é concluída. O 

poço passa a ser denominado de Poço de Santana (CIRNE, 2004; MACEDO, 2014).  

O touro transforma-se em uma grande serpente que habita o fundo do Poço de Santana, 

e, sairá de lá, caso venha a secar ou em uma enchente, as águas do Rio Seridó atingir o altar-

mor da Igreja da Matriz de Santana, então a serpente destruirá a igreja e a cidade de Caicó. 

Existem outras versões, sobre o Poço de Santana, menos difundidas entre a população, uma 

delas é que no fundo do Poço habita uma sereia que ao pôr-do-sol sai para pentear-se nas pedras 

junto à margem. Porém a lenda da serpente é a mais conhecida (CIRNE, 2004). 

Conforme o historiador Helder Macedo (2007) no momento da chegada dos 

colonizadores brancos, o espaço era habitado por grupos indígenas Tarairu, que resistiram à 

expansão da fronteira pastoreia ocorrida na segunda metade do século XVII, quando foi erigida 

uma casa-forte. Com a diminuição dos conflitos ergueu-se uma capela dedicado à Santa Ana. 

Ao que indica os registros históricos, em 1748, numa área plana e lajeada por serrotes, próxima 

a um poço d’água no leito do rio Seridó, foi posta uma cruz como marco do local onde seria 

erguida a Matriz de Sant’Ana, pelo padre Francisco Alves Maia, diante dos fiéis, em 

                                                             
7 Mofumbo é um arbusto que possui flores amarelas em forma de cachos, no qual os ramos vão decrescendo da 

base para o ápice. (BORGES, 2005, p,25). 
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substituição a pequena capela erguida há pouco mais de meio século, no calor das batalhas entre 

os nativos e as tropas coloniais, ficava em um local de difícil acesso.  

A colonização da região do Seridó, no qual a cidade de Caicó está inserida, foi marcada 

por violentas batalhas entre os indígenas e os colonizadores europeus. Toda a região seridoense 

foi palco de sangrentas lutas territoriais: de um lado estavam os portugueses apressados em 

povoar o sertão com fazendas de gado, após o domínio dos holandeses, do outro lado estavam 

os índios.  

Macedo (2008) discute a existência de escravos indígenas no sertão da Capitania do Rio 

Grande e sua relação com as atividades econômicas, sobretudo a pecuária e a agricultura de 

subsistência. Ao investigar os inventários e notas cartoriais, observa a trajetória do casal de 

“tapuias” Anastácio e Domingas, no inventário post-mortem de Crispim de Andrade Bulhões, 

da Comarca de Caicó, processado na Povoação de Nossa Senhora do Bom Sucesso do Piancó, 

em 1737. 

O mito do Poço de Santana nos revela a criação do imaginário do sertanejo seridoense 

e a relação da identidade com suas origens. Como foi construído o arquétipo do vaqueiro: 

homem corajoso que se embrenha na caatinga, mas é também temente à fé católica. Percebe-se 

a sutil manipulação da memória (LE GOFF,1990; NORA, 1993), ao representar o touro como 

incorporado com a divindade indígena – primeiros habitantes -  representa uma “ameaça” à 

integridade física do vaqueiro. Também se percebe uma tentativa de silenciar as tradições da 

mística indígena, ao conferir à serpente um confinamento quase que perpétuo, no fundo do poço, 

por também representar uma ameaça. Nesta fase da pesquisa artística, aprofundou-se nas 

questões da memória coletiva e individual, na identidade cultural e nessa criação cultural do 

Sertão nordestino. A reflexão sobre o embate cultural e religioso entre o branco e o índio será 

o desdobramento de um trabalho futuro. 



 

 

 

 

 

 

Desenhos Série Touro de Tupã 

Pastel seco – 21 x 29,7 cm cada 

BORGES, Ana Ligia do Lago (ago/2017) 

 

CAPÍTULO II 
A criação de desenhos para projeção em holograma 
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CAPÍTULO II  

A criação de desenhos para projeção em holograma  

 

 

1. Breve abordagem teórica sobre Desenho 

O desenho é uma das formas mais antigas de expressão humana e que melhor representa 

as coisas materiais e abstratas que permeiam o mundo natural ou artificial em que vivemos. De 

acordo com Gomes, a denotação do verbo desenhar vem do italiano disegnare que por sua vez 

vem do latim designare, cujo significado é “marcar de maneira distinta; representar, designar, 

indicar, ou designar para um cargo ou magistratura; ordenar, arranjar, dispor e marcar 

distintivamente” (GOMES, 1996, p.29).  

Para Gomes (1994, p.4), o texto do italiano Giorgio Vassari, de 1550, é imprescindível 

para o desenhador por sua contribuição filosófica do desenho, cuja conotação do termo contém 

a prática mental do projetar. Para Vassari o desenho é o pai de todas as artes e tem sua origem 

no intelecto, permitindo assim, ampliar o nosso julgamento e concepção sobre as coisas mais 

simples, sendo o desenho o responsável pela cognição das proporções do todo e das partes de 

um objeto.  

O desenho privilegia a observação minuciosa, uma abordagem do exterior que nos ajuda 

a ver com outros olhos o quotidiano, descobrindo pormenores negligenciados durante anos e a 

maravilhar-se o mundo que nos rodeia. (WATSON, 2011, p.7) 

A obra clássica, Sintaxe da Linguagem, de Donis A. Dondis (1997) foi o norteador para 

as questões teóricas na produção das imagens durante o processo artístico. Para a autora 

apresenta uma crítica sobre como a invenção do tipo móvel criou o imperativo de um 

alfabetismo verbal universal, defendendo assim um alfabetismo visual.   

Quando aborda os Elementos Básicos da Comunicação Visual, a autora decompõe a 

matéria visual em Ponto, Linha, Forma, Direção, Tom, Cor, Textura, Escala, Dimensão e 

Movimento. Quanto à Anatomia da Mensagem Visual trata dos níveis de expressão e recepção 

das mensagens visuais: o representacional, o abstrato e o simbólico, e a interação entre os três 

níveis. Em A Dinâmica do Contraste, discorre sobre o contraste, e sua aplicação aos elementos 
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básicos da comunicação visual. Com relação às Técnicas Visuais: Estratégias de Comunicação 

apresenta pares conceituais como: Simetria/Assimetria, Simplicidade/Complexidade, 

Neutralidade/Ênfase e sua aplicação intencional a peças de comunicação.  

No presente trabalho foi usado o pastel seco. Os pastéis são em formato de bastões em 

cilindros feitos de pigmentos fortes em escala de matizes para cada cor, se desfazem com a mais 

leve pressão, quebrando com facilidade. Podem ser usados, em pedaços, na horizontal para criar 

um degrade. Os pastéis foram esfumados e fundindo duas ou mais cores esfumando com a ponta 

do dedo. 

O optado pelo papel opaline branco para a maioria dos desenhos e o papel opaline preto 

para criar a série da serpente, cujo contraste criou um efeito de vibração, sobressaindo as cores 

devido o contraste, que contribuiu bastante para a visibilidade ao pastel de cores claras. Apesar 

da indicação para o uso dos pastéis serem aplicados em papéis texturados, para melhor fixação 

do pigmento (HARRISON, 1994, p-29), foi dada preferência ao papel liso para evitar que a 

superfície áspera não interferisse nos traços produzidos.  A intenção foi preservar e utilizar a 

textura do pó do pigmento solto nos desenhos para fazer alusão à poeira do solo arenoso do 

sertão do Seridó. O fixador em spray é necessário em qualquer desenho em pastel. 

Tomei como referência artística para os desenhos, os traços simplificados, em 2D, 

conforme Figura 1, da animação brasileira, de 2013, “O menino e o mundo” escrito e dirigido 

por Alê Abreu.  

Figura 1 - Cena da animação “O menino e o mundo” 

  
Fonte: http://cronologiadoacaso.com.br/2016/04/03/o-menino-e-o-mundo-2013/ 
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A animação concorreu ao Oscar de melhor filme de animação, em 2016. A animação 

ganhou mais de quarenta prêmios em festivas internacionais. O longa teve um custo de R$ 2 

milhões e levou três anos para ser feito, contado com técnica mista – colagem, giz de cera, lápis 

de cor e pinturas. A trama trata de um garoto que vive em uma pequena aldeia no interior. O 

garoto sai de casa a procura do pai que partiu em busca de trabalho em uma capital. O filme 

aborda as relações sociais e de trabalho. 

 

2. Breve histórico do holograma 

Conforme Downing (1999) "é a interseção de arte, ciência e tecnologia que torna a 

holografia tão interessante", afirmava Stephen Benton, pioneiro no campo que inventou o tipo 

de holograma visto em milhões de cartões de crédito. A holografia foi descoberta 

acidentalmente pelo físico Dennis Gabor (1900-1979), em 1948, como técnica inovadora de 

captação e impressão fotográfica, que possibilita a reprodução da tridimensionalidade e da 

posição do objeto no espaço em relação ao raio de luz incidente sobre ele.  

Para Richardson (2009, p.9) a holografia moderna proporciona uma integração no meio 

digital, lançando o seu desenvolvimento como hipermídia no mundo real, gerando uma ilusão 

perfeita entre o objeto e a projeção. Conforme o posicionamento de Paola Azevedo (2007, p.45) 

“o conhecimento aprofundado da óptica abre horizontes para as artes visuais — como na época 

em que ciência e arte caminhavam juntas, sendo desenvolvidas pelas mesmas pessoas”.  

A holografia foi apresentada em uma exposição artística, na Cranbrook Academy of Art, 

em Michigan, nos Estados Unidos, em 1968. De lá para cá, sua utilização veio crescendo 

conforme os avanços tecnológicos. No Brasil o pioneiro nessa prática, em 1982, foi o paulistano 

Moysés Baumstein (1931-1991) que teve atuação nos mais diversos campos como: artista 

visual, videomaker, escritor, editor, e dramaturgo. Com formação acadêmica multidisciplinar 

em economia, sociologia, matemática e teatro, reunindo a arte e a ciência em todas as suas 

realizações.  O artista multimídia e arquiteto José Wagner Garcia foi o primeiro brasileiro a 

realizar uma exposição individual de hologramas, em 1982, no MIS/São Paulo.  

Paola Azevelo (2007) trata a holografia como “gravuras em luz - hologravuras” como 

forma de expressão em suas poéticas visuais, em sua dissertação de mestrado Gravura em Luz: 

Uma possibilidade holística da calcogravura e a holografia (Figura 2).  No qual, a artista 
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objetivou criar e refletir sobre o alargamento de linguagens usadas na arte e a tecnologia como 

parâmetros de criação de um trabalho em poéticas visuais. No tratamento empírico, a artista 

realizou os trabalhos poéticos considerados — as hologravuras — com objetivo de aproximar 

o observador de um estado de percepção maior ao vivido cotidianamente, com ênfase na 

fenomenologia da percepção, descrita e recorrente na produção de artistas nas últimas cinco 

décadas. Realizou a exposição Gravura em Luz como parte da defesa de dissertação de 

mestrado em artes (AZEVEDO, 2007). 

Figura 2 - Paola Azevedo. Caos. 2006 

  

Fonte: AZEVEDO, Paola (2006)  

 



 

 

 

 
 

CAPÍTULO III 
Mito do Poço de Santana: a obra artística  

Desenhos da Série Vaqueiro 

Pastel seco – 15 x 21 cm cada 

BORGES, Ana Ligia do Lago (ago/2017) 
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CAPÍTULO III  

Mito do Poço de Santana: a obra artística 

 

 

A metodologia para a escolha e criação dos desenhos dos personagens do Mito do Poço 

de Santana foi o trabalho em atelier, que conforme Sandra Rey (2002) leva em conta a obra 

como processo de formação no sentido de processamento de formação de significados e 

processamento do próprio artista. Essa foi uma experiência vivenciada e percebida, de formação 

e de transformação tanto da obra quando de mim mesma, no percurso do processo artístico. 

Relutei, a princípio, em fazer um trabalho autobiográfico, ainda resquícios de minha 

primeira formação como Contadora, em que ao lidar com empresários e equipes de trabalho, o 

lado profissional prevalece e sobressai em detrimento ao lado pessoal. Planejei dar uma visão 

artística à minha pesquisa de mestrado, abordando as tecnologias obsoletas ainda existentes no 

sertão.  

Todavia, sempre me vinha à mente as recordações e imagens do período de minhas 

andanças pelo sertão do Seridó, quando saía a fotografar as pinturas e desenhos rupestres e dos 

mitos e estórias aprendidas, na infância em Caicó, quando conheci e aprendi a amar o Sertão. 

Contudo, o fator que contribuiu para a escolha do tema pelo mito do Poço de Santana foi à 

inserção em grupo de rede social dos ex-alunos da escola que frequentei na cidade, o qual aos 

fundos do colégio fica localizado as proximidades do poço. As memórias e recordações da 

minha infância despertaram de um sono. Depois que deixei aceitei a temática, o processo 

poético fluiu rapidamente. 

 

1. Gênese da obra – pesquisa artística com holograma 

As projeções em holografia a que me propus em minha obra não é a impressão 

holográfica da obra de Paola Azevedo. Em minhas pesquisas artísticas com projeções em 

holograma, considero como “brincadeiras” com a óptica8, criando ilusões de óptica. Essa 

                                                             
8 Óptica é o ramo da física que estuda os fenômenos relacionados à luz.  
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técnica foi desenvolvida no século XIX, pelo cientista John Hery Pepper, que criou o que ficou 

conhecido como “Fantasma de Pepper” para uma peça teatral.  

Materiais necessários são: Um monitor com boa taxa de contraste; um computador ou 

outro aparelha para reproduzir as imagens; Uma superfície transparente, como vidro, acrílico 

ou acetato, posicionado com uma inclinação com um ângulo de quarenta e cinco graus; Um 

vídeo que possua o fundo preto. A superfície transparente reflete apenas a luz, como a cor preta 

significa a ausência de luz, essa cor não é refletida, criando a imagem em forma de holograma. 

Na tela que vai ser reproduzido o vídeo, deve diminuir o brilho e aumentar a taxa de contraste 

para o máximo possível, quanto menor a iluminação do fundo melhor é a qualidade e o efeito 

da imagem projetada em holograma. 

A obra “Mito do Poço de Santana” é a continuação da pesquisa artística de projeção de 

imagens em forma de holograma, que teve início no semestre anterior, disciplina de Tópicos 

Especiais em Artemídia IV. As pesquisas com a estrutura física para a projeção das imagens 

em holograma teve como primeiro experimento a confecção de uma pirâmide em acetato 

transparente, conforme a Fotografia 3, para a projeção com aplicativo para celular. Na internet 

podemos encontrar várias informações e vídeos ensinando como fazer um holograma desse 

modelo e também encontramos vários vídeos, para este fim, disponíveis. 

Fotografia 3 - Pirâmide de acetato com a projeção do vídeo em celular 

 
Fonte: BORGES, Ana Lígia do Lago (mar/2017) 

 

Este experimento que serviu de estudos para a construção de uma obra artística, o 

“Holomóvel” o qual participou da exposição dos trabalhos da disciplina e do Reconvexo Latino 

América – II Festival de vídeo-projeções mapeadas, realizado em Cachoeira, em uma exposição 
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realizada no Foyer do CAHL9, juntamente com obras de instalação interativas e abstratas do 

artista mexicano ABDX-Rodrigo G. Cazares, no mês de abril, deste ano.  

Fotografia 4 - Holomóvel 

 
Fonte: BORGES, Ana Lígia do Lago (abr/2017) 

 

Para o “Holomóvel” (Fotografia 4) utilizamos a estrutura de um carrinho de pipoca. Ao 

qual foi adaptada para receber um projetor; um computador; e uma única folha de acetato 

transparente, fixado em um ângulo de quarenta e cinco graus de inclinação (Figura 3). A essa 

estrutura, batizamos de Holomovel, por possibilitar o deslocamento das imagens em holograma, 

para qualquer lugar.  

Figura 3 - Estrutura do Holomóvel 

 
Fonte: BORGES, Ana Lígia do Lago (2017) 

                                                             
9 Foyer do CAHL fica localizado na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no Centro de Artes, 

Humanidades e Letras. 
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O desdobramento da pesquisa se materializa, no “Mito do Poço de Santana”, na 

realização de uma animação autoral, em 2D, a partir de desenhos manuais editados por 

computação gráfica e na evolução do suporte físico para a projeção do holograma. Foi mandado 

confeccionar um suporte físico, em acrílico transparente, com uma inclinação de quarenta e 

cinco graus, para projeção com um tablet, sem o uso de um projetor, conforme esquema na 

Figura 4 ,  

Figura 4 – Esquema da estrutura física para projeção da imagem em holograma 

 

Fonte: BORGES, Ana Lígia do Lago (2017) 

O suporte foi posto sobre uma prateleira de vidro, transparente (Fotografia 5), apoiado 

em uma mão francesa na cor branca, para não interferir nos desenhos e passar a ideia de que as 

imagens eram quase oníricas como se estivessem soltas no ar, cuja simbologia será detalhada 

no capítulo seguinte.  

Fotografia 5 – Suporte projeção da imagem em holograma 

 
Fonte: BORGES, Ana Lígia do Lago (ago/2017) 
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2. As séries de desenhos 

Fiz um primeiro desenho a carvão para “soltar o traço” que saiu a paisagem da vegetação 

da caatinga. Dando procedimento de intuitiva usei o pastel seco e realizei experimentos com o 

papel opaline branco e preto, cujas imagens também foram a vegetação de cactáceas. Com o 

resultado satisfatório das imagens com o pastel seco as características em que o pó do pastel 

seco, ora assemelha a poeira, ora ao veludo, dei início às séries de desenhos dos personagens 

do Mito do Poço de Santana – o vaqueiro, o touro e a serpente – nesta ordem de execução. A 

tríade surgiu como desenhos únicos de cada uma dos personagens que, seguindo a indicação da 

professora orientadora, deram origem as séries.  

2.1. O Vaqueiro 

Na série de desenho “Vaqueiro” imaginei e criei um homem vestido com o gibão10, 

brotando da terra, onde a cor do couro do gibão me pareceu semelhante ao do solo arenoso do 

sertão, conforme Fotografia 6. Fiz alguns esboços até encontrar a forma definitiva, em que não 

tivesse os detalhes do rosto para poder representar todos os vaqueiros e homens que lidam no 

sertão. O primeiro desenho que surgiu foi do vaqueiro de pé, logo após ter eclodido da terra, 

com ainda a areia ao seu redor expandindo-se.  

Fotografia 6 – Vaqueiro (primeiro desenho da série) 

 

Fonte: BORGES, Ana Lígia do Lago (ago/2017) 

                                                             
10 Gibão - vestimenta de couro curtido para proteger o vaqueiro dos espinhos da vegetação 
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De forma intuitiva, ao desenhar o homem brotando da terra, representei o mito de origem, 

dos índios Macurap, no qual só existiam no mundo os irmãos Nambu, o mais velho e mais sábio; 

Beüd, o mais novo e sua irmã Antoinká. Eles eram filhos da pedra, por isso não tinham nem 

mãe nem pai. Beüd foi carregar troncos para fazer esteios da maloca, quando percebeu um braço 

de uma pessoa apanhando o seu esteio. E, chamou o irmão mais velho. Nambu fechou os olhos 

e soprou a terra com fumaça de tabaco no chão. Saiu gente em quantidade, que viviam lá 

embaixo. Cada pessoa vinha com o bicho que era o seu povo, gente com periquito, com 

papagaio. O branco saiu com espingarda, já atirando... (MINDLIN, 1999). 

As sequências dos desenhos surgiram seguindo o caminho inverso ao que seria uma 

animação. Primeiro foi o homem já saído da terra, depois veio o vaqueiro eclodindo da terra, 

como se a metade do corpo já estivesse livre, e em seguida criei o que seria o início de uma 

narrativa a imagem de uma pedra que se assemelha em formato com o chapéu de couro do 

vaqueiro. O último desenho a ser criado foi o vaqueiro em com as mãos elevadas para o alto 

como quem agradece a graça alcançada.  

Em minhas andanças pelo sertão Seridoense, entre os anos de 2001 a 2004, fotografando 

as pinturas rupestres, nos sítios arqueológicos localizado no município de Carnaúbas dos Dantas, 

no caminho, coletei duas pedras com óxido de ferro nos tons vermelhado e amarelo ocre. Esses 

minerais são muito comuns e abundantes na região e era usados triturados, pelo homem pré-

histórico, como pigmentos mesclado gordura ou sangue de animais como aglutinantes, quando 

pintavam seus desenhos nas paredes das cavernas.   

Ao criar as imagens do vaqueiro, raspei as duas pedras trazidas do Seridó, diretamente 

sobre o desenho, mesclando com o pastel seco, também ralado. Neste sentido, retorno como um 

ciclo à minha mais antiga ancestralidade, do fazer desenho. E, registrei o meu traço em forma 

de imagem. Utilizando-me da matéria prima usada nos mitos de origem do homem, me aproprio 

do pó das pedras como barro e a terra, matéria prima da criação do homem nos mitos e religiões. 

Ao usar o pó das pedras para criar a minha imagem do caqueiro seridoense carrego para dentro 

da academia a “terra da minha terra”, “terra potiguar”, “terra do sertão do Seridó”.   

2.2. A Série do Touro de Tupã –  

Imaginei um touro forte representando a força do Tupã, coloquei tons acinzentados 

remetendo aos lajedos muito comuns na paisagem do sertão. Inclui um leve contorno azulado 
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para representar a sua divindade indígena. Batizei como Touro de Tupã. Para os demais 

desenhos, realizei uma pesquisa iconográfica em vídeos da internet, com imagens da 

movimentação de um touro correndo, que me serviu de modelo para a série. Nessa série, 

brinquei com a pintura das sombras próprias e das sombras projetadas, para conquistar a ideia 

de tridimensionalidade e movimento do animal conforme a Fotografia 7. 

Fotografia 7 – Touro de Tupã (primeiro desenho da série) 

 
Fonte: BORGES, Ana Lígia do Lago (ago/2017) 

 

2.3. A Série Serpente Azul 

No mito de criação da cidade, o touro se transforma em uma serpente que fica alojada 

no poço. Em minha poética, resolvi transformar a serpente na água do poço de Santana. Dando 

sequência à divindade de Tupã usei a cor azul (Fotografia 8), até mesmo para não dar uma 

conotação de uma serpente ameaçadora e destruidora, contrariando o mito do poço, em que a 

serpente poderá sair e destruir a cidade.  

Fotografia 8 – Serpente Azul (primeiro desenho da série) 

 
Fonte: BORGES, Ana Lígia do Lago (ago/2017) 
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A serpente, em minha versão do personagem, ao tornar-se a água do Poço de Santana, 

apazigua o empate entre as duas tradições religiosas cristão-indígena, ao mesmo tempo em que 

confere a importância para a geração da vida. Sendo a serpente transformada em água de um 

poço que nunca seca mesmo nas piores secas, possui a mesma importância de um oásis em um 

deserto.  

Usei o papel opaline preto, para conferir o aspecto translúcido da serpente-água. O pastel 

seco ganhou destaque o contraste com o fundo escuro, conferindo ao desenho, um aspecto 

etéreo e translúcido.  

 

2.4. Gerando movimento aos desenhos 

Em paralelo aos desenhos da Série Vaqueiro, realizei experimentos, como uma pequena 

animação, com o propósito de verificar o efeito da projeção em holograma. As imagens foram 

fotografadas e manipuladas no Photoshop11, recortando a imagem e deixando-a em um fundo 

preto, ajustando o aumento do contraste e brilho das cores.  Constatei que para uma melhor 

qualidade da imagem projetada, esta deveria ser salva extensão de arquivo PNG. Como o fundo 

da imagem seria retirado e substituído por um fundo preto, passei a desenhar os personagens 

sem a referência do solo. Para edição da animação utilizei o software Movie Maker, de fácil 

interface, porém com recursos limitados de edição. Não disponibilizando de opção de simulação 

de deslocamento de câmera, para destacar outro foco da imagem; simulação de deslocamento 

de iluminação; opções limitadas de efeitos de animação de transição entre os frames 12  e 

limitação de número de efeitos visuais.  

O Movie Maker possui apenas a opção de edição de uma única faixa de edição de som 

e também não disponibiliza de ferramenta para quadriplicar o vídeo, para projeção do 

holograma em uma pirâmide translúcida. Recursos disponibilizados em software como o 

Premier e o Blender, sendo este último, uma plataforma gratuita que oferece até mesmo opção 

de desenvolvimento e edição de imagens e vídeos em 2D e 3D.  Entretanto, a medida que estes 

                                                             
11 Software de edição de imagens estáticas como a fotografia. 
12 Frame é cada um dos quadros ou imagens fixas de um produto audiovisual. O frame também é usado como 

unidade de tempo no cinema sonoro (desde 1929), a cadência padrão de projeção é de 24 qps (quadros por segundo), 

portanto um frame equivale a 0,0417 segundos. Nos sistemas de vídeo utilizados no Brasil, a cadência é de 29,97 

imagens por segundo, portanto cada frame equivale a 0,0333 segundos (MAGALHÃES, 2015). 
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oferecem bastantes recursos, o usuário precisa de conhecimentos mais aprofundados para tirar 

proveitos das ferramentas disponíveis. Ficando, então a intenção de utilizar esses dois softwares, 

no desdobramento futuro do “Mito do Poço de Santana”. 

Conforme Magalhães (2015) uma animação é uma sucessão de imagens fixas, 

rapidamente substituídas diante de nossos olhos a uma velocidade constante e superior a um 

décimo de segundo por imagem. Criando assim, a ilusão de movimento. Foi usada a técnica do 

desenho animado que consiste na realização de uma série de desenhos feitos em papel, e criados 

frame a frame, usando um registro para que todos fiquem alinhados, desde o processo de sua 

criação como no momento de sua fotografia final.  

O animador pode trabalhar quadro a quadro, ou usando quadros-chave. Optei por usar 

quadros-chaves por ser mais rápido o processo. Em que se criam os desenhos principais do 

movimento do personagem, e depois cria os “intervalos” dos desenhos intermediários que 

completam o movimento definitivo. Para a criação dos intervalos, usei a edição das imagens no 

Photoshop.  

Primeiro criei os três personagens principais do mito – o touro, o vaqueiro e a serpente. 

Em seguida, produzi um Storyboard, que consiste na organização e no planejamento como uma 

série de imagens dispostas em sequência com a intenção de pré-visualizar um filme ou 

animação, para auxiliar na composição dos frames, no enredo, do cenário e do áudio. Sendo 

que o cenário e o áudio ficaram para um futuro desdobramento do trabalho artístico, pelo fato 

da obra conter múltiplas linguagens que demandam tempo de elaboração e execução superiores 

a um semestre letivo. 

O Photoshop revelou ser uma ferramenta bastante útil e versátil na manipulação e edição 

de imagens. Os filtros de redemoinho, onda, expansão e retração da imagem, foram 

imprescindíveis na composição de novas imagens para as sequências de animação dos 

personagens. Como os desenhos foram realizados sem uma mesa de luz, necessária aos 

desenhos de animação, o software atendeu as necessidades. Também merece destaque o uso do 

computador com tela e caneta touch, em substituição de uma mesa digitalizadora. 
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CAPÍTULO IV  

A exposição - Andanças: Entre o Recôncavo e o Sertão 

 

A obra Mito do Poço de Santana participou da exposição intitulada “Andanças: Entre o 

Recôncavo e o Sertão” que foi realizada em conjunto com outros mais outros seis alunos 

(Lázaro Pinheiro, Antônio Marcos, José Dayubbe, Isis Silva, Vinícius Castro e Marcos Borges) 

concluintes do curso de Artes Visuais, no Foyer da própria instituição. A abertura foi na noite 

do dia 21 e o encerramento no dia 25 de agosto, deste ano. A exposição ficou aberta durante os 

três horários de funcionamento da Universidade.    

As demais obras participantes da exposição tinham como eixo temático memória 

individual e coletiva, a religiosidade e meio ambiente. As obras foram Entremarés de autoria 

de Lázaro Pinheiro que aborda a memória coletiva da família do artista, através de fotografia e 

vídeo arte, As ruínas da Escola Agrícola de São Bento das Lajes de autoria Antônio Marcos 

que apresenta uma reflexão sobre a importância da conservação e preservação do patrimônio 

arquitetônico expresso em desenhos, José Dayubbe (Seu Zé) participou com a obra As abelhas 

e a Arte contemporânea que apresenta detalhes sutis da formação dos favos de mel produzidos 

pelas abelhas em fotografias e velas feitas com a cera de abelha, Recondances, de Marcos 

Borges, traz o universo das rezadeiras e benzedeiras na cidade de Santo Antônio de Jesus  

expresso em forma de assemblagem e vídeo arte e Cloud 2.0 de autoria de Isis Silva e Vinícius 

Castro traz uma reflexão sobre a construção imagética do sertão baiano por meio das linguagens 

da fotografia e instalação interativa. 

As etapas e as atividades relacionadas ao planejamento e execução da exposição foram 

divididas e realizadas pelos próprios componentes do grupo, que transformou a atividade em 

projeto de extensão, junto a instituição. A exposição foi planejada levando em consideração o 

espaço arquitetônico do Foyer distribuído entre os sete participantes, conforme os seguintes 

critérios: temática;  volume, linguagens artísticas, e especificidades de necessidades das 

instalações de cada obra. Foi levando em consideração os ajuste das necessidades elétricas, 

quanto a disposições e número de tomadas, assim como a iluminação das obras e do ambiente. 

Os espaços de circulação e fruição entre as obras também foi objeto de preocupação. Também 

foi criado por Vinícius Castro o material gráfico com a identidade visual da exposição, 
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composto por: cartaz de entrada, cartaz de divulgação, folder, ficha de identificação autor/obra 

e ficha técnica, conforme anexo. 

Foi criado uma endereço eletrônico  https://andancasserconcavo.wordpress.com onde 

foi registrado todo o processo da montagem da exposição, e todo o período da exposição, 

incluindo a abertura e o encerramento. Tal registro, ficou disponível não somente no período 

da exposição, mas também para as turmas futuras como registro da produção acadêmica do 

próprio Curso de Artes Visuais.  Com o uso da tecnologia das multimídias foi criado QR Code13 

disposto na ficha técnica de identificação de cada aluno expositor, de forma a incentivar o 

visitante a interagir com a exposição, mediante aplicativo de celular, conforme a Fotografia 9. 

Com a leitura do QR Code pelo aparelho, o aplicativo direcionava para a página na internet, 

para o Mito do Poço de Santana o endereço eletrônico é  

https://andancasserconcavo.wordpress.com/mito-do-poco/, onde contem maiores informações 

sobre a formação, campos de atuação e sobre as obras. As redes sociais foram usadas para 

convidar o público, e também para a exposição, através de postagens realizadas periodicamente.  

Fotografia 9 – Leitura do QR Code  

 
Foto: Danilo Martins (ago/2017) 

 

A forma e disposição do local de expor cada desenho e da colocação do suporte para 

projeção das imagens em holograma teve seu planejamento e contou com colaboração da 

professora orientadora. Optei por não utilizar molduras nos desenhos para não delimitar e 

“aprisioná-los”, deixando-os “soltos” para simbolizar a representação de um “não limite” de 

                                                             
13 QR Code é um código de barras em 2D que pode ser escaneado pela maioria dos aparelhos celulares que tenham 

câmera fotográfica. Após a decodificação realizada pelo aparelho celular, passa a ser um trecho de texto, um link 

ou direcionar a um site.  

https://andancasserconcavo.wordpress.com/mito-do-poco/
https://andancasserconcavo.files.wordpress.com/2017/08/wp-image-982779605.jpg
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um processo em criativo em desenvolvimento (Fotografia 10). Estes foram dispostos de forma 

aleatória, juntamente com os desenhos de estudos, sem seguir a sua narrativa visual criada para 

as sequencias da animação. Entretanto, mesmo não seguindo a forma linear, os visitantes 

conseguiam identificar a narrativa de cada personagem.   

Fotografia 10 – Mito do Poço de Santana (exposição) 

 

Foto: Ana Lígia do Lago (ago/2017) 

O suporte para o holograma foi exposto a uma altura de 1,70 m, na altura mediana dos 

olhos de um adulto, com o objetivo de facilitar a visualização e de não deixar totalmente visível 

a projeção do vídeo pelo tablet. A opção por um suporte minimalista fixado em uma 

determinada altura, no próprio expositor dos desenhos, também tinha um significado simbólico 

de que as imagens dos personagens do “Mito do Poço de Santana” estavam “soltas”, como se 

estivessem flutuando de forma onírica, assim como surgem às memórias individuais e coletivas. 

Com esse mesmo objetivo de simbolizar como surgem as memórias de formas espaçadas como 

algo etéreo, a animação dos personagens não foi realizada em uma narrativa linear. Conforme 

apresenta a Fotografia 11, na página seguinte, a obra teve uma boa receptividade e interação 

com o público visitante, independentemente de sua faixa etária. 
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Fotografia 11 – Interação do público com a obra 

 
Foto: SANCA, Armando (ago/2017) 

 

A “Exposição Andanças” contou com a visitação de alunos do ensino médio e 

fundamental, de escolas públicas e particulares (Fotografia 12). Estiveram presentes alunos do 

Colégio Perspectiva de Candeias, do ensino fundamental II e do ensino Médio; os alunos do 

colégio Estadual da Cachoeira e alunos da Escola Sacramentinas de Cachoeira.  Os desenhos 

do Mito do Poço de Santana despertaram muito a imaginação e atenção dos alunos e serviu de 

debate sobre o folclore para uma turma do ensino fundamental.  

Fotografia 12 - Estudantes da Escola Sacramentinas de Cachoeira 

 

Foto: José Dayubbe (Seu Zé) (ago/2017) 
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Por fim, como desdobramento, fruto e aceitação do público em relação à obra “Mito do 

Poço de Santana” e demais trabalhos integrantes da exposição “Andanças: Entre o Recôncavo 

e o Sertão”, irão participar do “Aberto do CUCA”, em Feira de Santana/BA, no mês de setembro 

deste ano.  

 



 

 

 

     

   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desenhos da Série Serpente Azul 

Pastel seco – 15 x 21 cm cada 

BORGES, Ana Ligia do Lago (ago/2017) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Na obra “Mito do Poço de Santana” foi possível usar de distintos recursos tecnológicos 

que a linguagem artística contemporânea oferece aliado com o desenho a mão livre, uma das 

mais tradicionais linguagens artística. A tecnologia foi usada na digitalização das imagens, nos 

software edição de imagens fixas e em movimento e na interatividade da obra e da exposição 

com as redes sociais. A transformação dos desenhos em papel para uma projeção holográfica 

converteu em uma metáfora entre uma ancestralidade imagética do sertão com as imagens 

etéreas da holografia, o subjetivismo dos desenhos suspensos e soltos como recordações e 

memórias. Um diálogo entre as duas linguagens: tradicional e contemporânea.  

A obra trouxe reflexões sobre o papel da memória individual. Esta, por estar inserida 

dentro de um contexto social dos diversos grupos sociais – como família, trabalho, amigos, 

entre outros – ao qual pertence, expande a sua dimensão individual à memória coletiva. A 

memória atua como subsídio na formação da identidade cultural do indivíduo, tornando-o unido 

a seus antepassados, a uma localidade, aos costumes e hábitos que contribuem na formação de 

como ele se identifica pertencente ou não a determinado grupo ou local.  

O estereótipo do sertão nordestino regionalista, tradicionalista com imagens depressivas 

e decadentes foi inventado ao longo do tempo, desde a colonização. Para o imaginário 

açucareiro, tinha como sertão todo e qualquer lugar considerado selvagem e perigoso, habitado 

por incivilizados e incultos. A ideia de Sertão nordestino, geograficamente delimitado, surgiu 

no início do século XIX. 

No mito de Poço de Santana é possível observar como a memória foi sendo controlada 

e manipulada, seus silêncios e esquecimentos. Como o mito tornou-se um importante elemento 

nas lutas de classes e disputa de poder. Dessa maneira podemos inferir que no mito de origem 

da cidade de Caicó/RN está implícito o conflito de interesses, o embate religioso e a disputa 

territorial entre dois povos: o indígena, os primeiros habitantes locais, representado em sua 

religiosidade no touro e na serpente, caracterizado como selvagem e bravio e o homem branco 

europeu, com a sua expansão territorial, primeiro com a colonização e depois com o avanço das 

fazendas de gado representado na figura do vaqueiro, devoto da fé católica.  
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O exercício criação de desenhos bidimensionais em pastel seco, dos personagens do 

mito do Poço de Santana, mostrou ser um processo poético e criativo, ainda em 

desenvolvimento, no qual a obra vai tomando forma e alma própria. Um desencadear produtivo 

que mesmo observando a técnica, surge meio que de forma intuitiva a expressão artística com 

um simbolismo subjetivo que estava guardado na memória e no inconsciente.  

Para a realização da obra do “Mito do Poço de Santana”, foi utilizado de multilinguagens 

artísticas, no qual arte, ciência e tecnologia caminham juntas. O desenho como linguagem 

artística tradicional, mostrou ser tão eficaz e expressivo quanto às imagens digitalmente 

editadas. A utilização de softwares para empregados na edição dos desenhos e na realização da 

animação mostraram ser ferramentas importantes que não anulam a importância das linguagens 

artísticas tradicionais, a utilização de multimídia e da multilinguagens ampliam os horizontes 

para a criação artística.  

Transformar desenhos manuais em uma animação para projeção em holograma revelou 

ser um desafio artístico que exigiu várias etapas e técnicas distintas, minuciosas, com 

especificidades cada etapa, sendo: desenhar, fotografar o desenho, editar a imagem, criar novas 

imagens intercaladas para a animação, editar a animação, criar o suporte físico para a projeção 

em holograma e para finalmente projetar a animação.  

Por fim, a obra encontra-se em processo que pretendo dar continuidade à animação e 

aos estudos com a projeção em holografia. A obra foi pioneira, no Curso de Artes Visuais da 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, na utilização da holografia como forma de 

expressão artística. Um dos frutos da realização deste trabalho é a participação do “Mito do 

Poço de Santana” na exposição do “Aberto do CUCA” que será realizado em Feira de 

Santana/BA, em 21 de setembro de 2017. 
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ANEXOS  

 

Material gráfico da exposição ANDANÇAS: Entre o Recôncavo e o Sertão 

ANEXO A – CARTAZ DA EXPOSIÇÃO (ENTRADA E DIVULGAÇÃO) 

 

 

ANEXO B – FICHA DO ARTISTA 
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ANEXO C – CAPA DO FOLDER (DISTRIBUÍDO AOS VISITANTES) 

 

 

ANEXO D – PARTE INTERIOR DO FOLDER 

 




