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RESUMO 

O presente trabalho é um memorial descritivo da obra “Digitório: Uma Abordagem 
Artística Sobre Memória e Vida Rural”. A obra é uma instalação resultado do 
processo criativo em artes que remonta momentos da infância da artista, da história 
e da vida dos moradores do distrito rural de Pedra Redonda, na cidade de Santa 
Terezinha- BA. Utilizando as linguagens do desenho, pintura e bordado para dar 
forma às imagens que envolvem a temática, a obra cria um cenário particular, fruto 
do olhar da artista, que tem como componente principal a memória.  

 

Palavras-chave: Digitório. Artes Visuais. Processo Criativo. Memória.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The present work is a descriptive memorial of the work "Digitório: Uma Abordagem 
Artística Sobre Memória e Vida Rural". The work is a result of the creative process in 
art that goes back to moments of the artist's childhood, history and life of the 
residents of the rural district of Pedra Redonda, in the city of Santa Terezinha-BA. 
Using languages of drawing, painting and embroidery to produce images that 
surround the theme, the work creates a particular scenario, fruit of the artist's view, 
whose main component is memory. 

 

Keywords: Digitório. Visual Arts. Creative Process. Memory.  
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1 INTRODUÇÃO  

A obra Digitório é uma instalação artística fruto de um processo de criação 

que se deu a partir da convergência entre a arte e as memórias, histórias e vivências 

de um contexto rural. A obra aborda as memórias-histórias vividas e contadas pelos 

moradores mais velhos do pequeno distrito de Pedra Redonda, no município de 

Santa Terezinha-BA, bem como as minhas recordações de infância, que têm relação 

direta com a vida e as práticas culturais da comunidade. A obra é composta por 

pinturas, desenhos, bordados e milhos secos, criando um cenário onde a memória é 

o elemento principal.    

A obra foi apresentada ao público na mostra “Olhares de Bahia”, organizada 

pelos alunos concluintes do curso de Artes Visuais, durante os dias 14 e 15 de 

fevereiro de 2019, no espaço de eventos do NUDOC (Núcleo de Memória e 

Documentação do Recôncavo), em Cachoeira- BA. 

Figura 1- Obra montada no espaço da mostra. 

 
Foto: Jéssica Santos 
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Nasci no distrito de Pedra Redonda, na Bahia e durante minha infância ouvia 

relatos sobre o lugar, o povo, as crenças e acontecimentos sobrenaturais. As 

pessoas tinham o hábito de contar histórias e durante os trabalhos realizados entre 

os moradores, aproveitavam para relembrar as situações vividas por elas e/ou pelos 

pais, avós. Para mim, na época ainda uma criança, era maravilhoso poder ouvi-las, 

quer fosse durante esses momentos ou apenas em família. Mas com os anos o 

hábito foi se perdendo, as histórias esquecidas, e hoje pouco se ouve sobre elas. No 

entanto, ainda é possível escutar relatos através de uma visita aos moradores mais 

idosos da comunidade.  

O desejo de trabalhar artisticamente algumas das narrativas, às quais ainda é 

possível ter acesso, veio como uma oportunidade de trazer para o presente os 

momentos de contação que fizeram parte da minha infância e da vida da 

comunidade. É uma maneira de unir arte e memória. A arte abre possibilidade de 

explorar diversas linguagens e tem a capacidade de esteticamente dar forma a 

pensamentos, inquietações, questões que de outra maneira seria talvez impossível. 

As minhas memórias de infância, formadas a partir das memórias da comunidade, 

estão apenas no plano das lembranças, suscetíveis ao esquecimento e à perda 

completa, ao apagamento de um passado que muito revela sobre a comunidade e 

seu povo.  

A obra Digitório surgiu do anseio de falar dessas histórias que eu ouvia 

quando criança e que sempre me despertaram interesse e curiosidade. Durante o 

processo veio a necessidade de escolher quais narrativas seriam trabalhadas e a 

necessidade de falar também sobre mim, sobre minhas recordações, especialmente 

durante a infância e as experiências vividas no distrito onde nasci.  

A obra é construída partindo dos relatos sobre ouro dos antigos moradores de 

Pedra Redonda, juntamente com as minhas experiências de infância, que 

despertaram um olhar mais curioso e atento para o lugar onde vivo e para os 

elementos de valor presentes no dia-a-dia. As observações do cotidiano e do lugar 

de vivência, somadas às memórias mesclam o presente e o passado de um contexto 

rural. 

Trago durante o texto a palavra “memória-história” referindo-me aos eventos 

sobre ouro vividos e lembrados pelos moradores mais idosos. Para essas pessoas 
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os acontecimentos narrados são parte da memória individual e coletiva, estão 

presentes na lembrança, foram vividos também por eles e/ou por alguém próximo, 

são um fenômeno ainda vivo, como afirma Pierre Nora (1993), suscetíveis às 

interferências do tempo e do espaço. É história no sentido de possuir uma narrativa, 

que se formou com o tempo e as sucessivas lembranças e contações. Para muitos 

habitantes, principalmente os mais jovens, esses acontecimentos são contos ou 

lendas criadas sobre uma Pedra Redonda de outro tempo, outro contexto diferente 

dos seus.  

Para falar com mais intimidade sobre as memórias-histórias entrevistei duas 

senhoras da comunidade. Roquelina e Euflosina são contemporâneas aos 

acontecimentos, que se deram durante a juventude de ambas. Mesmo com as 

lembranças um tanto comprometidas em decorrência da idade, elas compartilharam 

o que guardaram e puderam acessar na memória sobre os fenômenos. Recorri 

também às agradáveis conversas com minha mãe, uma senhora de 62 anos que 

tem experiências com histórias e conhecimentos sobre as crenças do ouro. 

Trago para a obra os chamados digitórios, que são ações solidárias da 

comunidade e que têm como característica a união de pessoas para ajudar em 

alguma atividade, geralmente voltada para a agricultura e cuidados com a terra, que 

uma família ou pessoa necessite. Era uma ação muito comum no período da minha 

infância e o momento em que marca, na minha lembrança, os primeiros contatos 

que tive com as histórias antigas da comunidade e, dentre elas, as do ouro. 

Nascida na Pedra Redonda, mais especificamente na localidade da Serra da 

Penha, tive uma infância simples, quase sem acesso a televisão e outras mídias de 

informação, além do rádio. Essas condições, somadas ao fato de morar no campo e 

sem muitas restrições impostas pelos meus pais, me possibilitaram explorar, dentre 

outras coisas, o espaço onde eu vivia. Sair de casa com os amigos para subir os 

morros e serras ou seguir os riachos que se formavam após a temporada de chuvas, 

sem preocupação com o horário de retorno para casa, eram atividades muito 

prazerosas, e que foram fundamentais para que eu conhecesse a região onde 

morava. Há muito poucos lugares na comunidade que eu não tenha uma lembrança 

de quando era criança. 
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As experiências vividas e as memórias produzidas pela infância criaram em 

mim grande afeto e respeito pelo lugar, pelo povo e pela história. A comunidade faz 

parte da formação da minha identidade e sempre teve significativa influência nas 

minhas escolhas de vida. 

A Pedra Redonda faz parte do município de Santa Terezinha, no interior do 

estado da Bahia. O município está localizado no centro-leste do estado, integrando a 

região de identidade territorial Piemonte do Paraguaçu1, entre o Recôncavo baiano e 

a Chapada Diamantina e fica a cerca de 200 km de distância da cidade de Salvador. 

Pedra Redonda fica a 8 km da cidade de Santa Terezinha e é cercada por três 

formações rochosas: ao norte pela Serra da Penha, ao oeste pela Pedra Redonda e 

ao sul pela Serra do Galo. E seu território é formado pelas localidades de Pedra 

Redonda, Serra da Penha e Mangabeirinha. 

Figura 2- Imagem aérea do distrito de Pedra Redonda com identificação da localização dos morros. 

Da esquerda para a direita: Serra da Penha, Pedra Redonda e Serra do Galo. 

 
Fonte: Google Maps e acervo pessoal 

 

Ingressei no curso de Artes Visuais em 2014, até então não tinha tido contato 

com o desenvolvimento de processos artísticos, entrei no curso interessada na 

                                            
1
 O território de Identidade Piemonte do Paraguaçu foi criado no ano de 2004 pelo Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA) agrupando municípios que possuem afinidades sociais, culturais, 
históricas, geográficas, econômicas, etc.. O território é formado pelos municípios de Boa Vista do 
Tupim, Iaçú, Ibiquera, Itaberaba, Itatim, Lajedinho, Macajuba, Mundo Novo, Piritiba, Rafael Jambeiro, 
Ruy Barbosa, Santa Terezinha e Tapiramutá. 
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fotografia e na possibilidade de trabalhar com moda, mas não tinha dimensão do 

que realmente encontraria nas artes visuais. Crescida em um sítio, tive contato cedo 

com o ambiente rural e as experiências vividas nesse lugar influenciaram minha 

vida, gosto, escolhas, afinidades.  

No início do curso não sabia o que eu queria fazer, muito menos o que 

abordar em meus trabalhos artísticos, mas aos poucos fui percebendo que 

independente do formato, fosse ele, fotografia, desenho, escultura, proposta de 

pesquisa ou um simples texto, eu sempre pensava na minha família, no ambiente 

onde moro, nas minhas lembranças de infância. Havia poucos assuntos que eu 

sentia prazer em falar, tanto quanto sentia por estes.  

No quarto semestre fiz um trabalho na disciplina de Fotografia II sobre 

poéticas da memória, abordei a diferença, sob meu olhar e minhas experiências, 

entre o ambiente rural e o urbano. Busquei artistas fotógrafos brasileiros que 

falassem nas suas obras sobre ligação afetiva com o espaço rural. Ao pesquisar a 

obra de Cristiano Mascaro, deparei-me com uma fotografia de 1991, tirada em Santa 

Catarina intitulada “Pomerode”. A casa retratada parecia os sítios antigos das zonas 

rurais e coincidentemente a casa dos meus tios que eu visitava nas férias. A foto me 

trouxe lembranças de momentos bons da infância e por isso resolvi usá-la como 

inspiração. 

Figura 3- Pomerode (Santa Catarina), Cristiano Mascaro. 

 
Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural 
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O trabalho de fotografia foi a chave para fazer outro projeto, esse na disciplina 

de Técnicas e Processos Artísticos II, também durante o quarto semestre, intitulado 

“Infância”.  Revirando as memórias, lembrei-me de objetos que eu tinha na infância e 

que eram importantes para mim ou de situações que eu passava e resolvi falar 

sobre eles. Montei um projeto simples de instalação, que consistia numa banquinha 

antiga com os objetos dispostos sobre ela. Os objetos eram um livro de Fernando 

Sabino, um apontador de lápis em formato de globo, selos de cartas, uma fita 

cassete e arame farpado.  A obra não chegou a ser exposta, apenas o projeto foi 

apresentado.   

Figura 4- Teste para a obra “Infância” 

 
Fonte: Acervo pessoal 

O desejo de trabalhar com as histórias da Pedra Redonda dentro do curso de 

artes surgiu durante a disciplina de Metodologia da Pesquisa em Artes. A ideia 

desenvolvida durante a disciplina foi de pesquisar as diversas narrativas, escrever e 

ilustrar um livro recontando-as com a participação das crianças e jovens da 

comunidade. 

Após a disciplina esse projeto ficou adormecido, porém a vontade de 

trabalhar com as histórias ou com a minha comunidade não. Na disciplina de 

Elaboração de Projeto em Artes Visuais, decidi desenvolver minha pesquisa 

novamente nessa temática, pois é um conteúdo que aborda as minhas memórias, a 

minha terra, faz parte de minha identidade. 
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A princípio pensei em desenvolver uma obra apenas sobre o ouro, ilustrando 

os relatos através de desenhos e bordados, como tentativa de valorização das 

memórias dos antigos moradores, mas ao longo do caminho percebi que o motivo 

de eu querer valorizar as histórias da comunidade tinha uma relação muito forte com 

a minha infância, com o momento e o ambiente em que eu as ouvia. Lembro-me de 

ouvi-las à noite, durante os digitórios, de me encantar com os relatos, de imaginar as 

cenas e me imaginar dentro delas, ao mesmo tempo em que despertavam 

curiosidade em mim, despertavam também medo. 

Foi a partir dessas lembranças que entendi meu desejo de não deixar as 

histórias se perderem. Os sentimentos que esses momentos desenvolveram em 

mim, de pertencimento e carinho pelo lugar, de orgulho e curiosidade pelo passado, 

são sentimentos que eu quero que outras pessoas também sintam. Dar a 

oportunidade, principalmente às crianças, de conhecer as histórias do lugar, de se 

encantar não apenas com contos tirados de livros, mas também com o seu povo e a 

comunidade onde vivem. 

Por isso decidi compor a obra também com milhos, pois eram um elemento 

gerador de frequentes digitórios e presente em grande parte das minhas memórias. 

Debulhar milho era uma atividade praticada, em geral, durante a noite, pois 

acontecia dentro das casas. As famílias quando colhiam o milho da roça, guardavam 

as espigas secas em casa, formando rumas2 dentro das salas, nos digitórios as 

pessoas sentavam ao redor da ruma e debulhavam as espigas.  

O objetivo geral do processo artístico foi criar uma instalação que num mesmo 

espaço contivesse traços da geografia, histórias, memórias e observações 

relacionadas à Pedra Redonda. 

Para isso foi necessário passar pelos objetivos específicos, como: observar e 

reproduzir em tela as imagens dos morros que cercam o distrito e que estão 

diretamente ligados aos fenômenos do ouro; observar e reconhecer os elementos de 

maior valor no cotidiano do morador rural; criar imagens (desenho e bordado) 

referentes à figura do ouro e aos elementos valorosos para o morador do campo. 

                                            
2
 Termo popularmente usado para indicar grande quantidade. No caso específico, indica grande 

quantidade empilhada. 
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Alguns questionamentos nortearam o desenvolvimento do processo criativo: 

Como juntar, dentro de um trabalho plástico, figuras do ouro, memórias, histórias, 

cotidiano do campo? Como trazer para o desenho histórias e memórias sem recorrer 

à mera ilustração? Como pensar uma instalação ao usar pinturas em telas, milho e 

desenhos para criar um ambiente simples e expressivo? 

O trabalho foi desenvolvido dentro da metodologia da “pesquisa em arte”, 

como nos apresenta a autora Sandra Rey, na qual o artista-pesquisador desenvolve 

e concilia o fazer prático juntamente com o teórico na concepção da obra. Alinhar a 

busca pela plasticidade às pesquisas teóricas e conceituais é o que dá andamento 

ao processo, fazendo os conceitos ganharem forma na prática e a prática revelar 

novos conceitos, esse sistema de troca lapida a obra, descarta os excessos e 

incorpora o que falta, transformando o projeto até o seu estágio final (REY, 2002).  

A minha pesquisa se deu através de levantamento bibliográfico, ao investigar 

e ler autores que abordam as temáticas acerca da memória, história, das linguagens 

artísticas, poéticas e possíveis temáticas que pudessem surgir ao longo do 

processo. 

Para me aprofundar um pouco mais sobre as histórias e sobre cotidiano rural, 

entrevistei duas senhoras moradoras da comunidade, Euflosina de 98 anos, que é 

atualmente a pessoa mais velha da região e Roquelina, de 73.  Procurei conduzir a 

entrevista no formato de conversa, fazendo as perguntas que eu tinha programado, 

mas ao mesmo tempo deixando as senhoras livres, sem interrompê-las, para que as 

memórias, talvez, já cansadas pelos anos, pudessem fluir naturalmente e ao passo 

que elas iam falando eu anotava o que julgava ser importante para a pesquisa. Em 

seguida, passei a realizar o exercício de investigação do espaço rural, a maneira 

como decorrem os dias, como agem as pessoas - em especial a minha mãe - nos 

seus trabalhos e lidas diárias, a terra, os animais e plantas, as transformações em 

decorrência das chuvas, com o intuito de captar o que passava despercebido no 

meu dia-a-dia. 

Dentro da prática de ateliê passei a exercitar o desenho, a pintura e o 

bordado, criando os personagens das histórias do ouro, o cenário onde elas 

aconteceram e componentes do cotidiano rural, desenhos que posteriormente 

seriam refeitos para compor a obra.  
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Durante o texto descrevo com mais detalhe o percurso feito para a execução 

da obra. No segundo capítulo trago conceitos, reflexões e os autores que serviram 

de base para que eu compreendesse de maneira mais aprofundada as discussões 

sobre memória, falo dos digitórios, da minha infância e das histórias do ouro, os três 

pontos chaves do meu processo criativo. No terceiro capítulo apresento obras de 

artistas que dialogam com a temática da memória e que serviram de referência para 

o meu percurso. Logo após descrevo o processo de composição da instalação, as 

etapas de criação na sua dimensão plástica e montagem final. Apresento ainda a 

mostra “Olhares de Bahia” e concluo expondo as minhas considerações finais e a 

necessidade de continuar desenvolvendo a temática em possíveis desdobramentos 

da obra.  
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2 DIGITÓRIO, MEMÓRIA  E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS  

Durante a minha infância até aproximadamente o ano de 2008, a Pedra 

Redonda era uma região com economia voltada exclusivamente para a agricultura 

familiar e a pecuária, era da terra que a população tirava seu sustento. Nesse 

período as pessoas mantinham o hábito de convidar os vizinhos para ajudar na 

execução de alguma atividade, como colheita de alimentos, construção de casas, 

limpeza de roças, fabricação de farinha, etc. Essa ajuda comunitária é conhecida 

pelos moradores como digitório3. Sempre que uma pessoa ou família tinha muito 

trabalho a fazer e pouca mão de obra, especialmente na agricultura, convocava os 

vizinhos para um digitório e oferecia-lhes bebidas e alimentos.  

Atualmente ainda é possível presenciar essa atividade comunitária, mas a 

sua frequência diminuiu significativamente, não por falta de comunhão entre as 

famílias, mas pelo fato de as atividades, em sua maioria, serem voltadas para a 

agricultura e esta ter sido impossibilitada durante os longos períodos de seca que a 

região enfrentou.   

Durante os digitórios, em meio às conversas, muitos moradores 

aproveitavam para contar histórias, fictícias ou reais (que aconteceram com eles ou 

com algum conhecido). Esses relatos referiam-se, em sua maioria, a eventos 

sobrenaturais, a assombrações, ouros e visagens. Eram nesses momentos, 

principalmente em digitórios noturnos, que eu ouvia e me encantava com as 

memórias da comunidade. As lembranças mais intensas que tenho desses 

encontros são de ver as pessoas debulhando milhos e contando histórias à noite sob 

a luz fraca do candeeiro ou do zé-gás4, pois a população ainda não tinha acesso a 

energia elétrica.  

                                            
3
 Significado de Digitório Por David Monteiro Reis (BA) em 21-11-2016. 1. Em algumas regiões da 

Chapada Diamantina (Estado da Bahia), o termo "digitório" relaciona-se à ajuda que se recebe de 
amigos e vizinhos na capina, roçagem e/ou desmate de matagais, pastagens, plantações etc.; 2. 
Reunir-se com os amigos para ajudar alguém que não tem condições financeiras para contratar 
profissionais para executarem os serviços braçais relacionados à vida no campo; 3. O(A) dono(a) da 
roça geralmente oferece boa comida e muita cachaça como recompensa pela ajuda recebida. Fonte: 
https://www.dicionarioinformal.com.br/significado/digitório/15847/ 
4 Lamparina a gás que produz luz semelhante a uma lâmpada elétrica. O mais comum é encontrá-la 

acoplada a um botijão de gás de 2kg. É também conhecida como lampião a gás. 
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Essas lembranças estiveram sempre em minha mente e o desejo de ouvir 

novamente aquelas narrativas, de poder recontá-las, escrever e guardá-las para que 

não se perdessem foi surgindo. Esse desejo se intensificou quando percebi que a 

probabilidade de ouvir os relatos de um idoso após cerca de dez anos era muito 

pequena, pois muitos daqueles que contavam durante a minha infância já faleceram, 

e com eles muitas memórias foram perdidas.  

2.1 MEMÓRIAS: CONCEITOS E REFLEXÕES 

Memória é a faculdade de reter informações, acontecimentos, momentos e 

sensações. É, em primeiro lugar, um conjunto de funções psíquicas, na qual o 

homem pode atualizar impressões ou informações do passado (LE GOFF, 1990).  

É através das relações do homem com o ambiente em que vive que a 

memória se forma, é a partir do contato com o outro, com o espaço físico, social e 

cultural, por isso não existe uma memória exclusiva do indivíduo independente das 

influências externas. Tanto o ato de guardar quanto o de evocar estão ligados ao 

contato social. Halbwachs (1990) afirma que a memória individual não está 

inteiramente isolada e fechada, há sempre uma ligação com a memória coletiva, 

pois para o ser humano evocar seu passado, precisa frequentemente recorrer às 

lembranças de outros, a pontos de referências que estão presentes na família, no 

grupo em que frequenta, na sociedade onde vive. A maneira como essas 

informações são selecionadas, o tempo e espaço no qual são lembradas, a 

importância que se dá a um fato (lembrança) em detrimento de outro são resultados 

das relações em grupo e das relações que o indivíduo estabelece com esse grupo.  

Segundo Pierre Nora (1993) a memória está em permanente evolução, ela é 

viva e por isso está sujeita a interferências, está “aberta à dialética da lembrança e 

do esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a todos 

os usos e manipulações, suceptível de longas latências e de repentinas 

revitalizações” (NORA, 1993, p 09). Uma lembrança nunca é evocada de maneira 

igual, Halbwachs diz que é uma reconstrução: 

[...] a lembrança é em larga medida uma reconstrução do passado com a 
ajuda de dados emprestados do presente, e além disso, preparadas por 
outras reconstruções feitas em épocas anteriores e de onde a imagem de 
outrora manifestou-se já bem alterada (HALBWACHS, 1990, p.71). 
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Ao longo dos anos a memória pode ser modificada, detalhes sobre ela 

podem ser esquecidos, outros ainda acrescidos, a percepção da pessoa em relação 

ao fato lembrado pode ter mudado. Isso explica, por exemplo, porque uma 

lembrança compartilhada em um dado momento não será absolutamente igual se 

compartilhada tempos depois pela mesma pessoa, as memórias acompanham as 

transformações sofridas pelo indivíduo.  

Ao fazer a conexão do momento presente com o passado, relacionar os 

períodos da vida, a memória influencia nas decisões, nas afinidades, na relação que 

o sujeito tem com o espaço de convivência, ao mesmo tempo ela constrói a base 

para o sentimento de identificação e de pertencimento a um determinado grupo de 

pessoas.  

As minhas memórias, as experiências, o convívio na comunidade foram 

fundamentais para criar a relação de amor e carinho pela região e tudo o que ela 

possui: a geografia, as histórias, os moradores juntamente com seus hábitos, 

crenças, costumes e até as mudanças que acontecem a todo tempo, com o que vai 

e o que fica.  Todo esse conjunto produz o sentimento de pertencimento em mim, de 

que pertenço à comunidade assim como ela, de alguma maneira, me pertence. 

2.2 OUROS ENCANTADOS  

Para entender melhor as histórias que serão contadas é necessário 

conhecer uma antiga crença local, de que na natureza existem ouros encantados 

que se manifestam para as pessoas através de sons, sob formas figurativas ou 

esferas luminosas.  Eles gostam de brincar com as pessoas e às vezes até as 

assustam. Não possuem donos, são livres na natureza, por isso são chamados de 

ouros pagãos. Capturar um ouro encantado não é uma tarefa fácil, pois é necessário 

batizá-lo, isso se faz de duas maneiras: jogando sal ou pingando o próprio sangue 

sobre ele.  Mas batizar ouros é um tanto complicado, pois é necessária a permissão 

e nem sempre eles permitem que humanos se aproximem, além disso, existem dois 

tipos na natureza, um é inofensivo e faz rico o sujeito que o captura, o outro, 

conhecido como “ouro cabrunco”, explode ao entrar em contato com o sal ou 

sangue, assume a forma de carvão e mata quem estiver próximo. Quando um ouro 
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se apresenta não há como saber de qual o tipo ele é, esse provavelmente é um dos 

motivos que os tornam tão fascinantes, desejados e ao mesmo tempo temidos. 

Em conversas com duas senhoras idosas da comunidade, que me relataram 

detalhes sobre as histórias do ouro, cada uma a sua maneira compartilhou as 

lembranças do que para elas era algo comum de acontecer: ouros que apareciam 

como esferas brilhantes, que mudavam de uma serra para outra, desapareciam e 

apareciam novamente em espetáculos luminosos a ponto de fazerem as pessoas 

pararem para assistir ou até mesmo assombrá-las. Euflosina, conhecida como dona 

Fulô, a pessoa mais idosa da comunidade atualmente e Roquelina, conhecida como 

dona Roque, de 73 anos, contam os mesmos acontecimentos sobre ouros, mas com 

detalhes diferentes. 

Há muito tempo, no alto morro de Satú, na Serra do Galo, havia um galo que 

cantava para a população. Seu canto era ouvido sempre ao meio-dia ou à meia-

noite. As pessoas não o viam, somente escutavam seu cacarejar. Apenas um 

homem do povoado conseguiu avistá-lo, um senhor chamado Lutero viu a ave no 

topo do morro. Esse fenômeno acontecia sempre e as pessoas se acostumaram a 

ouvir o canto do galo, que para elas era ouro encantado, conhecido como ouro 

pagão. Naquela época era comum ouro pagão ganhar forma e se manifestar para as 

pessoas. Mas certa vez, exploradores estrangeiros chegaram à região, os 

moradores os chamaram de americanos. Vieram com equipamentos e aparelhos 

especializados para procurarem o ouro. Abriram estradas até o topo do morro e 

sobrevoaram em helicópteros, encontraram o galo de ouro e então o levaram para 

longe. A partir daquele dia, nunca mais se ouviu o canto. 

Por ter acontecido há muitos anos e estar guardada apenas na memória dos 

moradores mais velhos, sofrendo influências do tempo, da idade e de outros 

acontecimentos envolvendo ouros, é possível ouvir a mesma história de maneiras 

diferentes, com acréscimos e/ou retirada de detalhes. Em outra versão bastante 

conhecida da história, o galo não apenas cantava, mas aparecia luminoso no céu 

sobre o morro. Quando os exploradores americanos chegaram, outra figura 

luminosa também passou a ser vista e a população acreditou ser ouro batizado, 

trazido para ajudar na captura do galo. Com a partida dos estrangeiros, ambas as 

figuras desapareceram.  
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A Serra do Galo é um conjunto de três morros (o Morro de Satú ou do Galo, 

Morro da Licurioba e o Morro do Capim Branco) que fica ao extremo sul da região, 

fazendo divisa com outros distritos.  

Figura 5- Serra do Galo
5
. 

 
Fonte: Acervo pessoal 

O ouro da Serra do Galo foi um dos relatos que eu ouvia com frequência na 

infância. A ideia de um galo de ouro que cantava no alto do morro aguçava a minha 

imaginação e curiosidade pela história e pelo lugar onde esses eventos 

possivelmente aconteceram.  

Apesar de Dona Roque, que na época tinha entre 20 e 25 anos, e Dona Fulô 

não saberem o período em que os possíveis “americanos” escavaram o ouro, 

através dos relatos de ambas é possível constatar que aconteceram entre a 

segunda metade da década de 1960 e início da década de 1970. 

Contudo com esta obra não busquei investigar a fundo a veracidade dos 

fatos, pois esse não é o meu interesse principal neste processo artístico, pretendi 

aqui trabalhar com as memórias, com a história que a comunidade conhece, sem 

acrescentar-lhe novas informações que não partissem dos relatos de quem vive ou 

viveu no local. Isso não impede que posteriormente seja desenvolvida uma pesquisa 

mais aprofundada, de caráter histórico, com foco na exploração do ouro. 

                                            
5
 Na foto não aparece o Morro do Capim Branco, pois este está atrás dos outros dois.    
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Figura 6- Serra da Penha. 

 
Fonte: Acervo pessoal 

Figura 7- Pedra Redonda. 

  
Fonte: Acervo pessoal 

Outra história contada pelos moradores é a de que nos morros da Serra da 

Penha e a Pedra Redonda – que são inselbergs6 localizados respectivamente ao 

norte e ao oeste da comunidade - uma aparição encantava os habitantes do lugar. 

Ao fim das tardes uma grande esfera luminosa saía do morro da Serra da Penha em 

direção ao morro da Pedra Redonda, e ali se alojava entrando na rocha. Algumas 

pessoas tinham medo, outras curiosidade, mas todas sabiam que se tratava de ouro 

encantado. Não há relatos da frequência exata que a esfera se deslocava, mas era 

um acontecimento constante, a ponto de os moradores sentarem na porta das casas 

para esperar o fenômeno acontecer. Apesar de verem a esfera sair, não a viam 

                                            
6
 Inselbergs são ilhas de rochas esculpidas pela erosão específica de clima seco ocorrida durante 

milhares de anos. 



24 
 

retornar, mas todas as vezes ela fazia o mesmo percurso, saindo da Serra da 

Penha. Alguns moradores contam que os ouros permanecem por sete anos em um 

local, outros falam que eles ficam apenas onde há água, quando essa acaba 

procuram outro lugar para ficar e geralmente os locais onde se escondem são serras 

ou morros.  
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3 DIÁLOGOS COM OUTRAS OBRAS 

Quanto comecei a me debruçar mais intensamente sobre minhas memórias, 

comecei também a buscar artistas que trabalhassem com a mesma temática. José 

Rufino foi um dos primeiros artistas que eu conheci cujo trabalho tem forte ligação 

com a memória. Natural da Paraíba, seus trabalhos trazem, entre outras coisas, a 

história pessoal e familiar através de objetos do passado, recolhidos de acervo 

próprio, herdado da família. Instalações, desenhos, assemblages são criados a partir 

de intervenções em objetos, como móveis, documentos, cartas, livros, fotografias 

numa apropriação que aproxima história autobiográfica com memória coletiva. 

 José Rufino, através de sua obra, lida com as questões da vida voltando-se 

para dentro, busca, na memória familiar e pessoal, as raízes que sustentam sua 

identidade, só então ele se volta para fora, transborda os limites do individual e vai 

dialogar com o mundo (WERNEK, 2005).   

Na série “Cartas de Areia”, iniciada em 1989, Rufino utiliza as cartas 

endereçadas ao seu avô entre os anos 20 e 50, como suporte para pinturas e 

desenhos, interferindo no contexto original em que foram escritas, dando novos 

significados, aproximando o passado do presente.  

Figura 8a e 8b- Imagens as série “Cartas de Areia”. 

 

Fonte: http://www.joserufino.com 
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A artista Priscila de Matos, graduada pela Universidade Regional do Noroeste 

do Estado do Rio Grande do Sul, dialoga também com a temática do meu trabalho.  

A obra “Ausência x Presença: memórias afetivas” fruto do processo de pesquisa de 

TCC da artista tem forte conexão com a memória e afetividade, trazendo imagens e 

recordações do passado, de momentos em família que ficaram gravados em 

fotografias e objetos. A instalação apresentada por ela consiste num conjunto de 

gavetas com retratos de membros da família, fotografias de objetos pessoais e do 

próprio corpo da artista. O trabalho relaciona presente e passado, ausência e 

presença, o que é guardado e esquecido pela memória.  

 

Figura 9a e 9b- “Gaveta da Memória V” e “Gaveta da Memória II” da série “Ausência x Presença: 
memórias afetivas”. 

          
Fonte: Priscila Matos 

 

Outra artista que possui uma ligação forte com a memória individual e 

coletiva, tal como as narrativas construídas a partir da memória de um determinado 

lugar, é Ana Lígia Borges formada em Artes Visuais pela UFRB (Universidade 

Federal do Recôncavo da Bahia). A obra “Mito do Poço de Santana” apresentada 

pela artista fala das memórias de infância no sertão do Seridó- RN relacionadas ao 

mito de fundação da cidade Caicó, onde morava, bem como a memória, identidade 

cultural e a ancestralidade. O trabalho é uma série de desenhos recriando os 

personagens da narrativa do poço juntamente com uma animação montada a partir 

desses personagens e apresentada em holograma.   
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Figura 10 - Obra “Mito do Poço de Santana”. 

 
Fonte: Ana Lígia Borges 
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4 INSTALAÇÃO: CONCEITO, COMPOSIÇÃO E MONTAGEM DA OBRA 

O tempo e o espaço fazem parte de toda e qualquer experiência existencial, 

no campo da arte não é diferente, é através dessas duas unidades que se 

compreende a arte contemporânea e em particular a instalação. A instalação 

artística surge no início do século XX como proposta de produzir arte distanciando-

se das formas padrões até então definidas. No lugar das linguagens clássicas é 

apresentada uma arte mais flexível, aberta a diferentes suportes e abordagens 

(SILVA, 2012).  

As possibilidades de criação que advieram com a instalação propiciaram 

maior interação entre público e obra e aproximação entre público e artista.  

Esta noção vem associada a uma característica da instalação artística que é 
a teatralização do espectador, isto é, torná‐lo parte activa e determinante 
das obras, e, por conseguinte, outro e mais determinante atributo da 
instalação artística: a “imersão” (PINA, 2012, p.39). 

José Pina afirma ainda que, a instalação estimula de modo mais eficaz a 

percepção e a sensibilidade humana, pois permite ao espectador penetrá-la, 

percorrer seus espaços, desligar-se do cotidiano que lhe é característico e imergir 

num outro espaço, o do artista.  

A obra apresentada aqui é uma instalação que aborda a vivência e a memória 

individual e coletiva presentes na localidade onde moro, bem como as histórias 

vividas e contadas pelos moradores mais antigos. Na instalação busco trazer o 

público para o meu ambiente artístico, imergi-lo na Pedra Redonda e em todo o seu 

e, ao mesmo tempo, meu repertório de história, memória e vida.  

A instalação é constituída com três pinturas em tela, desenhos e bordados 

sobre o galo, personagem central de umas narrativas do ouro, desenhos e bordados 

de figuras importantes e valorosas para um morador e produtor rural: o chapéu, o 

fogão a lenha, chuva e terra. O milho é trazido para obra por meio do desenho e na 

forma física, ainda na espiga e debulhado representando a agricultura e o digitório. 

As imagens não são ilustrações fieis a realidade, mas um duo entre real e imaginário 

decorrente das observações e experiências em processo criativo.   
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A escolha pelas linguagens do desenho e do bordado surgiu de maneira 

quase que natural ao pensar as histórias, pois povoavam na minha imaginação 

formas dos personagens, das cenas, das cores. A decisão por bordar veio da 

proximidade com a costura, comecei a costurar na infância fazendo roupas para 

bonecas e fui desenvolvendo ao longo dos anos, na graduação tive o primeiro 

contato direto com o bordado durante uma oficina no quinto semestre e 

posteriormente na disciplina optativa Tópicos Especiais em Artemídia II, que 

trabalhávamos com bordado e feminismo.  O bordado foi a primeira linguagem que 

escolhi trabalhar. O desenho assim como a costura foi experienciado ainda na 

infância, mas deixado de lado por alguns anos, retomei o meu contato com ele no 

terceiro semestre da graduação e mais expressivamente durante a composição 

desta obra. O bordado e o desenho se constroem através do exercício manual, e a 

inclinação para as atividades manuais é uma qualidade que sempre esteve presente 

em mim, costurar, desenhar, pintar paredes, mexer em ferramentas e tentar 

consertar brinquedos, rádios velhos foram atividades que exerci muitas vezes.    

A vivência na “roça” tem a manualidade como forte característica, plantar, 

colher, capinar, cuidar dos animais são atividades realizadas, na maioria dos casos, 

com o contato direto entre sujeito e objeto, sujeito e ação transformadora. Utilizar as 

linguagens manuais na obra é aproximar arte e vida rural, utilizar as mãos para dar 

corpo à sensibilidade.   

Em conformidade com as outras linguagens, a pintura em tela é manual, o 

movimento da mão e do pincel sobre o suporte requer uma vagarosidade e 

paciência natural da vida do campo, que foi necessário colocar em prática mais que 

as outras linguagens. Pintar uma paisagem é como plantar uma roça, exige espera e 

trabalho constante para ver o resultado acontecer.  

Os morros, Serra da Penha, Serra do Galo e Pedra Redonda, esse último que 

dá o nome mais conhecido ao lugar, ficam nas extremidades do distrito, circulando, 

de certa maneira a região. Eles são figuras imponentes tanto visualmente, quanto 

como palco das histórias do ouro e características marcantes da comunidade. A 

inclusão deles no trabalho é uma maneira de colocar cada canto da Pedra Redonda 

na obra, é levar o espectador a visualizar geograficamente o espaço a partir desses 

pontos de referência. Além disso, há uma relação particular minha com os morros, 
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eles são cenários das minhas andanças de criança, destino para o qual eu não 

cansava de ir e explorar, principalmente a Pedra Redonda e a Serra da Penha que 

ficam mais próximos da minha casa.  

O galo é, dentro da obra, o ouro das histórias, apesar de ser personagem de 

apenas uma delas, na obra ele ganha a forma de todos, sintetizo as auto-

transfigurações provocadas pelo ouro na forma em que ele é apresentado dentro da 

narrativa da Serra do Galo. No meio rural a presença da ave é decerto comum, raras 

são as residências que não têm em seu quintal um galinheiro ou onde não se veem 

galinhas circulando livremente na propriedade. O galo é a personificação do ouro, 

tanto na materialidade quanto em sentido simbólico.  

O milho, por sua vez, traz os digitórios para a obra. Está guardado na minha 

memória um cenário peculiar: é noite e há uma grande sala mal iluminada, no chão 

de um dos seus cantos há uma pilha de milhos secos ainda na espiga e pessoas 

sentadas ao redor conversando e debulhando o milho, eu sou uma delas, mas 

apenas escuto. Suas conversas são sobre situações vividas por elas mesmas ou por 

pessoas próximas. Lembro-me de algumas das histórias, eram às vezes engraçadas 

ou assustadoras, inusitadas e intrigantes, dentre as narrativas estavam as do ouro. 

O milho refaz o cenário da minha lembrança, as espigas secas e empilhadas, uma 

“ruma de milho”, como é conhecida localmente, colhe no meu passado um momento 

do viver coletivo, da cultura e das características de um povo. Essa memória, apesar 

de estar guardada em mim, não é só minha como afirma Halbwachs (1990), a 

memória está diretamente relacionada ao todo no qual está inserida e só é possível 

ser formada dentro desta concepção, por isso a memória descrita é também 

coletiva. Na obra o milho pode ser tocado, o público pode pegá-lo, sentar ao redor 

da ruma e debulhar as espigas, refazendo simbolicamente um digitório. 

O milho não é o acesso apenas a um acontecimento do passado, ele é 

agricultura, a atividade mais característica do produtor rural, fruto do trabalho pesado 

e motivo da alegria no momento da colheita, além do mais é o recurso mais comum 

e usado para a alimentação do galo.  

As demais imagens, chuva, terra, fogão a lenha e chapéu, são motivos 

escolhidos por meio da observação diária, do olhar mais atento para o modo de vida 

do sujeito rural, o que o move, o que é essencial para o seu trabalho, o que o alegra, 
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o que lhe é indispensável, caro e valoroso, como ouro. A chuva e a terra estão 

intimamente ligadas, para o pequeno agricultor uma não funciona bem sem a outra e 

ambas são necessárias para que a vida ocorra na suas diversas formas, elas são a 

base para o plantio e colheita e para o sustento da vida humana, animal e vegetal. O 

fogão a lenha foi imprescindível no passado, sendo único suporte para preparação 

da alimentação, porém, no presente, mesmo podendo ser dispensável, é um objeto 

querido e apreciado, encontrado ainda na maioria das casas na Pedra Redonda. Um 

objeto indispensável para o trabalhador rural é o chapéu, que o acompanha 

diariamente, sendo quase extensão do corpo, utilizado para proteger do sol não só 

nas horas de trabalho.   

Para produzir essas figuras descritas passei a exercitar o desenho, com o 

intuito primeiro de ganhar confiança e soltar o traço, pois fazia muito tempo que eu 

não desenhava. Aos poucos a tensão inicial foi dissipando me dando maior firmeza 

para criar. Fiz os exercícios de desenhos a lápis utilizando como suporte um 

caderno construído com folhas de papel canson. Passei a treinar também a pintura, 

criando os morros que seriam transferidos para as telas.  

Figura 11a e 11b- Exercícios de desenho. 

         
Fonte: Acervo pessoal 
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Na sequência comecei a preparar as telas para a pintura, cada tela possui 

dimensões de 40 cm x 50 cm e recebeu a imagem de um dos morros. Para pintar 

utilizei tinta PVA, originalmente destinada a paredes, mas que funciona também na 

tela, e não me causou problemas durante os testes, dando-me segurança para 

trabalhá-las. Na preparação das tintas usei cola branca para quebrar o aspecto 

intenso do fosco da tinta PVA e para tingir usei corantes líquidos em bisnaga, próprio 

de tintas de parede produzindo as cores necessárias para as imagens. Como 

suporte para as tintas, usei cubas de fazer gelo, abrigando e separando as cores 

produzidas.  

Figura 12- Exercícios de pintura em tela e em papel canson. 

 
Fonte: Acervo pessoal 

Figura 13- Materiais para a preparação da tinta. 

 
Fonte: Acervo pessoal 
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Para produzir as telas não busquei um artista específico como referência, mas 

me dediquei a pesquisar obras que retratassem paisagens, tentando entender como 

os elementos eram constituídos. Aproveitei as visitas aos museus durante uma 

viagem a São Paulo para examinar de perto as pinturas e ver detalhes que não eram 

possíveis através de fotografias. Pude observar as texturas, pinceladas, as formas 

de acabamento das obras, o que me deu confiança na hora de pintar.  

Paralelamente à produção das telas, comecei a fazer os desenhos e os 

bordados. Nos desenhos utilizei lápis de cor molhado para colorir e como suporte o 

papel canson com tamanho 14,5 cm x 15 cm e folha de papel sulfite colada sobre 

palha de milho seca, com dimensões variadas. Para trabalhar com a palha seca, tive 

que desprendê-las da espiga de milho com auxílio de uma faca, tomando cuidado 

para não rasgar, depois passei ferro quente sobre elas, umedecendo-as para 

ficarem mais maleáveis.  

  
Fonte: Acervo pessoal 

 

Para o bordado, o suporte utilizado foi o tecido preto de algodão com 

dimensões variadas entre 17 cm e 22 cm. Usei um ponto simples de bordado, o 

mesmo que eu usava na costura a mão que é uma variação do ponto atrás. Não 

Figura 15- Desenho do galo em papel 
sulfite sobre palha de milho. 

 

Figura 14- Desenho da terra com lápis de cor 
molhado sobre papel canson. 
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tentei fazer traçados complexos ou inovadores, fiz o bordado tradicional priorizando 

a forma dos elementos. 

         
Fonte: Acervo pessoal 

 

A montagem da obra foi pensada durante o processo de criação, mas a 

execução só de deu dentro do espaço de exposição. As telas foram expostas na 

parede (branca), lado a lado, com aproximadamente 40 cm de distância entre elas.  

Figura 17- Disposição das telas na parede. 

 
Fonte: Acervo pessoal 

Figura 16b- Pé de milho em bordado.        

 

Figura 16a- Galo em bordado (contorno). 
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As espigas de milho foram empilhadas mais ao centro da sala, e, ao redor 

quatro pequenos montes de milho debulhado e os sabugos dispostos ao lado. Acima 

da pilha de milho foram colocados suspensos os desenhos e os bordados com 

auxílio de linhas  

Figura 18- Foto dos desenhos pendurados. 

 
Fonte: Acervo pessoal 

Figura 19- Milhos dispostos no chão durante a mostra.   

 
Fonte: Acervo pessoal 
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O pensamento inicial era unir os desenhos com linhas de bordado formando 

uma espécie de costura em teia, mas no momento da montagem percebi que 

estando pendurados criavam melhor visualidade para o público. Desse modo, foram 

pregados cordões nos quatro cantos da sala que se uniam ao centro, acima da pilha 

de milho. Com auxílio de agulha passei linhas pelos desenhos e os amarrei aos 

cordões superiores de modo que ficassem com alturas diferentes.   
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 5 MOSTRA “OLHARES DE BAHIA” 

A mostra Olhares de Bahia aconteceu nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2019 

no espaço de eventos do Núcleo de Memória e Documentação do Recôncavo 

(NUDOC), na cidade de Cachoeira-BA. A mostra foi organizada pelos estudantes do 

9º semestre do curso de Artes Visuais da UFRB, para apresentar ao público os 

trabalhos de conclusão de curso (TCC). Olhares de Bahia reuniu obras que revelam 

a diversidade cultural presente no estado da Bahia, distanciando de uma abordagem 

mística e por vezes exótica, recorrente no cenário artístico baiano. A mostra revela 

lugares e olhares mais interioranos, realidades aparentemente distantes, mas que 

fazem parte da vida dos artistas e muitos baianos.  

Figura 20- Registro do público visitando a mostra. 

 
Foto: Jessica Santos 

Os artistas exponentes são de diferentes cidades do interior baiano. Jéssica 

Santos (Muritiba), Léa Vasconcelos (Maragojipe), Lorena Dantas (Nazaré “das 

farinhas”) Thais Wend (Feira de Santana), Vandesson Andrade (Muritiba) e eu 

(Silvia Souza de Santa Terezinha) trouxemos para a mostra as particularidades de 

cada lugar, demonstrando a diversidade existente dentro do estado e que são pouco 

conhecidas, utilizando de linguagens como a fotografia, pintura, desenho, vídeo-arte, 

instalação interativa.     
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  A obra “Digitórios” nasceu de uma memória particular que se formou nas 

práticas da comunidade e nas histórias dos moradores. A memória é o elemento 

chave que percorre todo o processo e que direciona a pesquisa artística. Ela foi a 

mediadora para as decisões e escolhas feitas no caminho até aqui.  

Trabalhar com memórias pessoais, mesmo sendo elas também coletivas, é 

um processo cuidadoso, principalmente quando esse processo é artístico, pois a 

obra não deixa em plena evidência os conceitos que a envolvem. Corre o risco do 

espectador não perceber a proposta do artista e experienciar a obra apenas na sua 

dimensão plástica não acessando o ponto fundamental da criação. 

O processo de concepção da obra “Digitórios” levou a exploração de técnicas 

que eu pouco usava. A pintura, o desenho e o bordado eram linguagens que eu 

conhecia, mas que não trabalhava com frequência dentro de projetos anteriores. A 

experiência desta pesquisa artística abriu novas perspectivas de exploração no 

campo da arte.  Durante o processo pude compreender mais a fundo que a arte é 

feita de conexões, o artista precisa estar atento a todos os detalhes para estabelecer 

essas conexões e atingir a forma plástica e conceitual da obra, mas esta nunca está 

totalmente pronta, há sempre possibilidades de novas conexões, novas abordagens 

e direcionamentos, que colocam a obra em permanente lugar de processo.  

A obra Digitório encontra-se nesse processo. Com a apresentação deste 

memorial um ciclo se fecha e novos se abrirão, no qual outros caminhos serão 

percorridos, buscando maior aprofundamento teórico e poético, explorando novas 

linguagens e possibilidades.  
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APÊNDICE A - DESENHOS DE ESTUDO  

Figura 21a- Desenho de estudo do galo. 

 
Fonte: Acervo pessoal 

  

 

  

Figura 21c- Desenho de estudo do galo. 

 
Fonte: Acervo pessoal 

Figura 21b- Desenho de estudo do galo. 

 
Fonte: Acervo pessoal 
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Figura 22- Desenho de estudo da Serra do Galo. 

 
Fonte: Acervo pessoal  

     

Figura 23- Desenho de estudo da Serra da Penha. 

   
Fonte: Acervo pessoal                                  
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Figura 26- Estudo de bordado. 

 
Fonte: Acervo pessoal 

 

Figura 25- Desenho de estudo do chapeu. 

 
Fonte: Acervo pessoal 

Figura 24- Desenho de estudo da Pedra 
Redonda. 

 
Fonte: Acervo pessoal 



43 
 

Figura 27- Desenho de estudo do fogão de lenha. 

 
Fonte: Acervo pessoal  

Figura 28 - Desenho de estudo do milho. 

 
Fonte: Acervo pessoal 
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APÊNDICE B - OUTROS DESENHOS QUE COMOPÕEM A OBRA 

 

                 

 

Figura 30b - Lápis de cor molhado 
sobre papel canson. 

 
Fonte: Acervo pessoal 

Figura 30a - Lápis de cor molhado sobre 
papel canson. 

 
Fonte: Acervo pessoal 

Figura 29b - Desenho da espiga de 
milho. 

 
Fonte: Acervo pessoal 

Figura 29a - Desenho do galo colado na palha de 
milho. 

 
Fonte: Acervo pessoal 
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ANEXO A - TEXTO CURATORIAL DA MOSTRA 

Figura 31 - Texto curatorial. 
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ANEXO B - MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DA MOSTRA 

Figura 32a- Cartaz de divulgação. 

 

Figura 32b - Cartaz exposto na mostra. 

 


