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TRAVESS.IAS  
uma pesquisa, 3 expedições 

 
Lucimar Bello P. Frange, UFU 

 
 

RESUMO 
Esta pesquisa foi realizada junto a 3 comunidades no interior da Bahia, inter-relacionando 
processos de criação entre uma artista e participantes. O texto dialoga com artistas, 
filósofos, escritores e suas práticas verbais e visuais. 
 
Palavras chave 
Arte e comunidade, processos de criação, arte e literatura, arte e filosofia. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
This research had been made into three countryside communities’ in Bahia, in a relacionship 
between creative’s process by an artist and the participants. The text dialog with artists, 
philosophers, writers and their verbal and visual practices. 
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notas introdutórias 
 

Este papel vazio com seu branco anseio...  
Mallarmé 

 
Tento me engravidar de uma pesquisa sobre alegrias, simpatias, delicadezas. 
Deslizo em ninhos de germinação, em deixar de ser para tornar-me. Escorrego em 
trocas simpáticas. Sinto rumores de conviviabilidades (Lapoujade), conhecimentos 
mínimos de diferenças a se fazerem, migrantes... tento habitar um papel, nem 
branco nem vazio, carregado de clichês... tento me livrar de arrumações sabidas, 
dar corpo a uma queima que arde lambe besunta... (Aparecem no texto, sequencias 
de palavras sem vírgulas para dar continuidade de leitura sem paradas; são fluxos 
de escrita e fluxos de leitura sem intervalos). 
Este texto chamado de travess.ias (através+ias), são 3 expedições realizadas no 
interior da Bahia, nas quais trabalhei a relação entre processos de criação de uma 
artista (as minhas inquietudes “criatíveis” – palavra dizendo de criação em fluxos 
incessantes), e criações das pessoas com seus saberes locais, transformando-os 
também em processos de criação na arte e na vida. Nos três locais, Cachoeira, Ilha 
de Itaparica, Ilha de Maré, as águas e os corpos tornaram-se cúmplices... 
 
águas de encontros  
águas de beiras 
águas inteiras 
 



	   2	  

Rio Paraguassu(s) 
Ilha de Itaparica(s) 
Ilha de Maré(s) 
 
águas de ondas 
águas de luzes 
águas de cachoeiras, de itaparicas, de marés 
 
pés n’águas 
pés n’areias 
pés n’criação 
 
pés.corpos coletivos 
corpos experimentações n’arte 
 
 
expedição 1 
 
De corpo-e-língua, desenhos de comer, cerâmicas para viver 
 
Vinte e oito de novembro de dois mil e dez. Embaixo de uma árvore a nos acolher 
com generosa sombra, tecidos são estendidos no chão. Balas de goma, jujubas, 
confeitos, são colocadas sobre os tecidos. Crianças mulheres adolescentes são 
convidados a desenhar com as balas, como fazer? Também não sabemos, as balas 
serão “nossos lápis”. Devagarinho olhares desconfiados iniciam conversas faladas, 
olhos-olhadelas para as balas, vontade de roubar uma e muitas, mas vamos 
organizando-as sobre tecidos considerados como papéis. Uma voz diz que não 
pode chupar, outra, mais baixinho, podem sim vamos fazer de conta que ninguém 
vê, só nós sabemos destes desenhos de comer. Balas comidas aqui e ali. Um 
desenho cá outro acolá. As balas fazem desenhos, mostram as coisas 
arredondados de Coqueiros: cocos, panelas, tampas, pratos, pedras do tauá, cortes 
de bambus. Caminhos mostram o(s) Paraguassu(s) a banhar(em) a cidade, as ruas, 
os barros, as casas, as vidas, ali, existências de muitos. Com lápis são traçados os 
trajetos. As balas sobrantes, coleções de instantes gustativos e desenhantes são 
recolhidas em sacos transparentes e, logo logo, entregues aos desenhadores para 
continuidades de degustações em casa na rua com a família com os amigos. Lápis 
marcam caminhos das balas. Surgem pincéis, tintas. Começam pinturas aqui nesta 
sombra fresca e saborosa. Mulheres vão trazendo suas produções secas e prontas 
a queimar, panelas caldeirões tampas pratos maiores menores. Tapetes de panelas 
habitam as margens do Paraguassu, longo dorso de um bahiano recôn-cavado 
(recôncavo-cavado), rio acolhedor de criações e de resistências. Crianças 
adolescentes senhoras se agrupam, organizam ações com-juntas, criam multidões 
de afetos. (Aparecem no texto, sequencias de palavras sem vírgulas, para dar 
continuidade de leitura sem paradas. São fluxos de escrita e leitura sem intervalos). 
 
O que são estas coisas que chamamos “corpo coletivo”, que nominamos de 
“subjetivações corpadas” no aqui e no agora, papel vazio, em branco, aguardando 
anseios? Entre meus desassossegos, encontro Fernando Pessoa e uma grande 
claridade de um dia acendendo um sossego de sons e de ouro, fazendo acontecer 
uma suavidade. Se me dissessem que havia guerra, eu diria que não havia guerra. 
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Num dia assim nada pode haver que pese sobre não haver senão suavidade (Livro 
do Desassossego).  
Um fogo nada suave engole bambus e retalhos de madeira, tornando-os cinzas. 
Cerâmicas ficam fortalecidas por estas camadas, lambeções de queimas, 
combinatórias de experimentações. 
As paneleiras de Coqueiros e a queima de panelas são atos de multiplicidades, 
quanto mais a obra tende para a multiplicidade dos possíveis mais se distancia 
daquele unicum que é o self de quem a escreve, a sinceridade interior, a descoberta 
de sua própria verdade. Ao contrário, quem somos nós, quem é cada um de nós 
senão uma combinatória de experiências, de informações, de leituras, de 
imaginações? Cada vida é uma enciclopédia, uma biblioteca, um inventário de 
objetos, uma amostragem de estilos, onde tudo pode ser continuamente remexido e 
reordenado de todas as maneiras possíveis (Ítalo Calvino, Seis propostas para o 
próximo milênio). As experiências são compar-trilhadas por quem colhe o barro, 
trata, molda, queima em com-junto. As panelas não se misturam, cada uma tem 
uma pequeníssima marca. Assinaturas a reafirmarem autorias não são necessárias. 
São marcas d’águas diretas no barro, presenças de corpos por seus gestos 
mínimos no mundo, feridas e bordas penetrantes – minha ferida existia antes de 
mim. Ferida de máquinas de guerra, instantes de vida, não como fogo fátuo, mas 
como fogo vermelho-carne, a vianda de Deleuze em Bacon, zona comum do 
homem e do bicho, sua zona de indicernibilidade, ela é o fato... (Deleuze, Lógica da 
Sensação). Marca, gesto, anjo que toca o dedo de um rei que sonha enquanto os 
outros reis continuam a dormir sem sonhos, reis empresários de si(s) (Peter Hundle, 
Essai sur la fatigue). Fazer, marcar, organizar nas margens do rio, coletar, empilhar, 
gravetar entre panelas, dançar ao entorno, atear fogo, queimar somente aos 
domingos, pois os outros dias são de trabalhos e da casa, diz uma delas. 
Abandonar o local, esperar esfriar, recolher, levar para a cooperativa, vender, 
partilhar os ganhos, sustentar a família – Este ano temos que fazer muitas muitas 
panelas e vender, pois ano passado choveu muito e não tivemos dinheiro para 
nada... Alegrias, simpatias, delicadezas, intensidades se instalam em níveis 
indicerníveis, aves beijando flores, instantes-já de Clarice Lispector (Água viva), 
pirilampos que acendem e apagam fluxos, fluxos, fluxos. Quero a vibração do 
alegre. Luzes e asas desassossegadas mantendo o prazer de néctar num bico-
lança, certeiro, penetrante de beijas flores. Suavidades?  
Desenhos de comer, cerâmicas para viver, foi uma ação coletiva realizada pelo 
Grupo de Pesquisa MAMETO,  MAtéria, MEmória, conceiTO, coordenado por Viga 
Gordilho, em Coqueiros no Recôncavo Bahiano, 28 de outubro de 2010. 
 
 
 
 
uma queima pés descalços 
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Os atos de queima das paneleiras, lá na pequena Coqueiros, longe da 
contaminação do mundo, ao mesmo tempo o influencia. Paneleiras, lavapés de 
histórias ilimitadas, recombinações in.corpando rituais, danças, sensualidades, 
culturas co-instaladas, camadas de muitos “agóras”. Como fermento no bolo cresce 
ali, uma formação contínua cultivando corpos, mitos, intuições poderosas com 
forças autopoiéticas, dentro do trabalho, da criação, da família, dos amigos 
próximos, amizades emaranhadas, pés descalços, mulheres cantando seus ritmos 
de vida, encontros de existências se sustentando. Uma panela colocada no chão e, 
mais outra e, outras mais, delicadezas em fortalezas de olhares, de palavras, 
corpos fragmentos de mundos, compondo instantes aqui(s)-agora(s), a existirem 
também no fogo a chegar – já já. Uma delas olha, tira, recoloca calços, pratos, 
panelas, re-arruma... O fogo lamberá a todas, por inteiro. Fogo-língua como grama 
a ultimar as cerâmicas. O barro antes molhe, nu, agora moldado, segura corpos e 
vidas, queima duras forças, finas agudas presenças, que vazam para mundos 
outros, casas hotéis restaurantes jardins distantes-instantes Coqueiros. Danças 
continuam, ventos balançam saias presas entre as pernas para não tapar a visão. 
Sussurros conversam vozes com.partilhadas – Aqui não tem lugar para bêbado, 
não. Atravessa a rua, enfia o rabo entre as pernas, vai pr’a casa e fecha a janela. 
Na floresta negra de seu mundo, o homem atravessa enfia vai, se fecha... 
 
Homens e crianças se banham no rio mergulham brincam risadas gritos águas 
borbulham ecos concomitantes... Paneleiras-anjas tocam com línguas de corpo 
(José Gil, Metamorfoses do corpo), fina e agudamente as águas as terras os tauás, 
enquanto outros reis, enclausurados em empresas de si(s), continuam a dormir. 
Suavidade e estados de alegria, contendo as tristicias, as terrorias roxas, 
pinturadesejoescrita com outra coisa ainda, nas beiradas, nos cantos, nos meios, 
nos alhures (Deleuze, Faces e superfícies. Ilha Deserta).  
Tauá, óxido de ferro, vermelho-forte, tal qual a vianda de Bacon. Extremamente 
duro, é tirado nas barrancas, colocado sobre um saco de cimento na rua, para que 
os carros passem e o triturem. Fica sendo observado. Tão logo triturado, é 
carinhosamente colhido, peneirado, guardado. Partes duras ainda pedras, retornam 
ao leito-rua, à espera de um novo carro-triturador. Sábias percepções de cidades... 
levezas de um toque esmagador... sutilezas de recolhidas. Com tauá, são pintadas 
as partes internas das panelas, beleza e dureza juntas para dar firmeza de uso. 
Tento entrar nesta rodada de panelas, e um corpo dançando com extrema leveza, 
me coloca pr’a fora. De fora, fico entendendo o meu lugar de fotografar – não sou 
paneleira nem moradora daquele lugar, sou apenas uma quase turista aprendiz 
(Mário de Andrade)... 
 
  
expedição 2 
 
Oficinas Desenhantes, saberes da Ilha de Itaparica 
 

As coisas que não existem são mais bonitas. 
Felistênio 

 
Entre os estados de uma gravidez “contínua e criatível” vivo durante 74 dias 
seguidos, uma  Residência Artística, no Instituto SACATAR, (Ilha de Itaparica, 
Bahia, junho-julho, 2011). Delicadezas, alegrias, simpatias são re-acendidas ao lado 
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da acolhida da comunidade Itapariquense (dita “interiorana”). Com muitas pessoas 
participando: equipe do SACATAR, Oficina de Artes, Biblioteca, profissionais de 
diversas áreas, moradores, concebemos, formatamos e corpamos as Cinco Oficinas 
Desenhantes e, no final da Residência, a Exposição: Desenhares, saberes da Ilha 
de Itaparica, com muitas quitandas, pão de queijo e “petifus”  (delícias das 
merendas bahianas, ainda se toma merenda por lá)... Este hábito-valor me 
interessa... comer(mos) junto(s)!!! 
 

 
Desenhos de Comer, para Itaparica 
 

Para apalpar as intimidades do mundo é preciso saber  
...se o homem que toca de tarde sua existência num fagote tem salvação... 

Manoel de Barros 
 
Fartura na Ilha, comidas distribuídas na Festa dos Ogãs. Apanãs e cocadas muitas, 
vendidas em bacias de alumínio sobre as cabeças, tal qual trouxas das antigas 
lavadeiras. As arrumações lembram flores de muitas pétalas: cocadas amarelas-
abacaxi, vermelhas-goiaba-viandas-devagar, sépias-amendoim, beges-côco 
queimado... São tempos juninos. Nas calçadas, amendoins molhados secam ao 
chão... muitos redondos de amendoim, largamente comido nesta época. Vou 
coletando, a cada passo, a cada instante ideias pensamentos imagens...  
Vamos a Salvador. Uma maquete da cidade é feita sem cessar, registrando os vai-
e-vém, os derruba-constrói-destrói velozes dos tempos atuais... quase nadas 
sobram de casas com jardins e com quintais. Na Ilha, ainda muitos quintais... mas 
poucos jardins...  
Assumo o chão da Oficina de Artes, quero o lugar no qual se pisa, se dança, se 
entrega o corpo aos encontros bahianos. Proponho a construção da maquete da 
Ilha (uma lua meio-minguante-quase grotesca). Retalhos de madeira, de uma 
fábrica de móveis, são coletados antes do lamber do fogo. Na Oficina de Artes são 
empilhados no chão, à espera de se tornarem uma maquete-Ilha. Crianças, entre 09 
e 10 anos, vêm para viver os Desenhos de Comer. Os toquinhos de madeira são 
empilhados, derrubados, movem daqui, dali, mostram vizinhanças, montam e, são 
rapidamente desmanchados, mudam-se cenas, cenários, situações. Viram posto de 
gasolina, casa do amigo, bordel, farmácia, a ponte nunca construída (a maioria nem 
a quer), ruas, lugares das brincadeiras, sorrisos, gargalhadas... Toquinhos-cidade-
vidas em fricção, geram ficções em negociações... não existem mais toquinhos 
sobrantes... Maquete pronta é hora de colocarmos as pessoas. Apanãs, bolinhos de 
estudante e cocadas coloridas, são fartamente servidos. Primeiro, se transformam 
em pessoas na maquete. Logo em seguida, são somente guloseimas, podendo ser 
comidas à vontade. Cai a tarde, um quase-final dos trabalhos... Cada criança sai 
com um saco preto, cheio das “pequenas grandes-madeiras”, partes da Ilha. Estas 
vão gerar cidades outras, noutros lugares, andanças desenhantes-citatinas. Em 
sacos brancos, são levados os bolinhos, os apanãs e as cocadas, a serem 
degustadas noutros ambientes, como extensões de um trabalho compar-trilhado. 
Saem todas as crianças tocando em fagotes comíveis, suas existências em estados 
de criação... sem fim sem começo... comendo tardes ainda arte... lembro um 
menino repetindo as tardes naquele quintal... (Manoel de Barros, em O livro das 
Ignorãças). 
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Lembro viva e cotidianamente, as crianças-afetos com seus sacos às costas e, nas 
mãos, como se fossem “papais-nóeis” a partilhar imaginários e vidas em 
suspensão... 
 
Lembro do percurso de Tiravanija, tentando fazer romper a passividade do 
espectador e os cultos aos objetos d’arte. Em uma galeria, cozinha comida 
tailandesa servindo-a às pessoas. O artista frequentemente atua em espaços que 
induzam à interação e à comunicação… Dialogo com Tiravanija, estas ações levam 
ao inesperado, às surpresas, às contaminações estéticas e estésicas, às sutilezas, 
às alegrias… Dialogo com Troco Sonhos de Ana Teixeira... Dialogo com Glória às 
lutas inglórias, de Néle Azevedo... 
 
 
Desenhos de PenteAr, africanIDADES 
 
Cabeças desenhadas e trançadas, uma constância! Cabeças desenhantes em 
crianças, adultos, jovens, homens, mulheres. A cada esquina, um barbeiro, um 
salão de beleza. Por toda a Ilha, placas de “trança-se cabelos”. Convido os 
profissionais dos cabelos para desenharem durante uma tarde, cada um fazendo 
em torno de 06 cabeças. Mostro fotos de cabeças e esculturas africanas, com 
cabelos delicadamente trabalhados. A Oficina de Artes é cuidadosamente 
preparada. Cria-se um ambiente para cada profissional, cadeiras para seus clientes, 
som, revistas, tabuleiro de xadrez. O ato de receber se instaura para cada visitante-
cliente a ter a cabeça desenhada... Os Desenhos de Pente se dão no AR. As 
africanIDADES se multiplicam. Os tempos de muitas África(s) de uma África e de 
afro-descendentes decantam em camadas e camadas impermanentes, cabelo 
cresce rápido e se desfazem desenhos e desenhamentos. Os conceitos sabidos de 
“um euzinho que sabe ou que não sabe desenhar”, se esgarçam. Os desenhos são 
cumplicizados entre barbeiros e desenhados, entre trançadeiras e trançadas 
desenhantes... quanto mais a obra tende para a multiplicidade dos possíveis mais 
se distancia de um unicum... 
 
 

                                                 
        
 
Desenhos de CONCHAS e de PIPOCAS 
 

Mulheres não tinham caminho de criança sair.  
Era uma concha só. 

Manoel de Barros 
 

Conchas na praia são fartura todos os dias... brancas amarelas rosadas finas 
grandes pequeninas torcidas lisas caracóis aplainadas estriadas enroscadas... 
Pipocas são comidas e usadas no sincretismo especialmente Bahiano, banhos de 
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pipoca, cortinas, fios para árvore de natal, limpeza, descarrego, que são formas de 
resistência; soube já, nos primeiros dias, de um “catador de conchas”, que assim se 
nomina e se diz um profissional dos “catamentos”. Digo a ele que me apaixonei pela 
palavra e já a incorporei aos “meus” trabalhos. Ele sorri, acenando que sim, sim. 
Estamos na Biblioteca do Espaço Cultural da pequena-grande cidade. Muitas 
senhoras sentindo-se convidadas chegam animadas: vizinhas, amigas, conhecidas. 
Se instalam surpresas e alegrias de encontros, também novos. Papéis pretos, 
quadrados e arredondados são distribuídos. Sacos e sacos de conchas. De 
pipocas, doces e salgadas, muitas, variadas... O cheiro delicioso é complementado 
pelo café. Apuram-se as estesias... A ideia para os desenhos é proposta a partir de 
estruturas de crochê, tiradas de revistas bem simples compradas em bancas de 
jornal. Os papéis vão sendo preenchidos com as conchas e com as pipocas. Come-
se uma e mais outras, toma-se café, comidas bebidas desenhos atuam juntos, 
conchas caracões da terra, entre-vozes de mar estando em conchas... Pipocas 
pipocam desenhos, não de uma única concha, mas de mulheres-crianças a 
brincarem numa concha só! 
Pipoca, concha, amendoim, lembram o texto A concha de Bachelard... É a formação 
e não a forma que permanece misteriosa. Mas, a respeito do plano da forma a 
tomar, que decisão vital da primeira escolha: saber se a concha se enrolará para a 
esquerda ou para a direita. Quanto já se disse sobre esse turbilhão inicial !... 
formação lenta e contínua... Os caracóis constroem uma pequena casa que carrega 
consigo... o caracol está sempre em casa qual for a terra para onde viaje. Pipocas, 
conchas, amendoins, casas-ninhos-SACATAR, redes-fluxos, vasilhas além de 
dormir, aconchegos de criações na arte e na vida, casas além de casas, desenhos 
de conchas e de pipocas, ancestralidades celebradas... 
 
 
                                                 
Desenhos de FAZER MAR 
 

Rede era vasilha de dormir...  
Penso que fosse um escorço de poeta.  

Manoel de Barros 
 
Pescas pescadores pesqueiros na Ilha, lua, crua, nua... Por todos os cantos, em 
inúmeras casas, redes e apetrechos “pescalinos”, encontrando lados de noites que 
umedecem primeiro (conversas com Manoel de Barros). As marcas mostram que 
ali, se tecem redes, varam luas, colheitam peixes... ver-beijam histórias, contam 
causos, não das Minas Gerais, mas de “quem conta um conto aumenta um ponto”... 
causos d’águas salgadas, vozes-peixes, vozerios-silêncios, sabedorias-do-mar, 
formam cordéis de desenhamentos, alçar de redes, puxada de pescas, peixes nada 
dorminhocos, uns fugindo, outros escapando... Vejo alguns instrumentos de 
trabalho: 1 abridor de amanhecer, 1 prego de farfalha, 1 encolhedor de rios – e 1 
esticador de horizontes, e ainda, 1 desenhador de fazer-mar, tecendo mares...  
Pescadores fizeram e ensinaram a fazer rede, um saber complexo, de muitas 
camadas, fiquei nas primeiras entre-linhas..., tentando que meu olho aumente o 
poente e, que as coisas fiquem esticadas... (Manoel de Barros). 
Tento me manter grávida, nestes 74 dias, de alegrias, simpatias, delicadezas de 
vidas friccionadas em vidas ficcionadas... Os pescadores e seus saberes me 
atiçam, contaminam. Vou a Salvador, compro um tecido de rede fina para 
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continuidades de trabalhos. Este tecido-rede mora comigo em Sampa, aguardando 
desenhamentos-de-redes, noites a serem tecidas em vasilhas de dormir, em 
escorços de poetas... 
 
 
Desenhos de QUINTAS PITANGAS  
 

Desde o vilarejo em que nasceu  
podia alcançar o centro das árvores. 

Manoel de Barros 
 
Quinta é palavra de oigem portuguesa, dizendo de fazendas e ranchos. SACATAR, 
antiga quinta... Pitanga é arredondada, fruta com gomos, ora verdes, ora amarelos, 
ora vermelhos, farta na região. Quinta Pitanga é o local onde se situa o Instituto 
SACATAR, natureza viva-vibrante, pavões, cachorros, mar de águas, areias longas, 
de um lado. Do outro, a cidade Itapariquense. Um muro, como finíssima membrana, 
separa e une situações tão diversas, tão ambíguas, tão complementares. O casarão 
e os estúdios, criados cuidadosamente, atiçam cuidados de si e cuidados 
coletivizantes. Varandas largas, lanches fartos, acolhem e tecem encontros, 
ampliam redes, multiplicam fluxus, decantam subjetivações. Quintas Pitangas (para 
mim), só poderia ser no plural, pois lá acontecem incessantemente entre fellows e 
moradores da Ilha, situações “criatíveis”, desafiadoras, propositoras, ativadoras de 
diferenças entre, inter, intra pessoas. 
 
Fomos, numa tarde (fellows e equipe SACATAR), à Nazaré das Farinhas e a 
Maragogipinho. Estruturas simples de madeira formam casas-estúdios abertos para 
os ceramistas e seus fazeres, coleta do barro, modelagens polimentos pinturas 
queimas vendas ciclos-outros... Fico fascinada com a simplicidade das potências ali 
instauradas. Re-acende em mim, a queima de panelas, lá em Coqueiros (em 2010), 
suas aproximações suas diferenças suas inquietudes... Lá, são queimadas e polidas 
com tauá. Cá, em Maragogipinho, as peças polidas são pintadas de branco: flores, 
folhagens, círculos, arandelas. Seriam lembranças dos azulejos portugueses?  
 
De Maragogipinho, trouxe fotos, muitas tampas de panelas (bem pequenas), 
moldadas ainda sem queima, sobre duas tábuas. Formas arredondadas secando 
em “pontes rústicas de madeira”. Mostrei primeiro para as senhoras. Levaram um 
tempo para descobrir do que se tratava. As crianças ao verem, logo entenderam se 
tratar de tampas das suas panelinhas de brincar. Convidei para fazerem desenhos 
redondos com flores de papel crepom branco (feitas pelas senhoras), e conchas 
(apropriadas por todos), nas partes salientes das colunas na varanda do casarão no 
SACATAR (nas laterais ao meu estúdio). Os desenhos, feitos com as pontas dos 
dedos, mesclando flores e conchas, eram muito delicados. Inúmeras fotos dão a ver 
estas delicadezas... desde o vilarejo em que nasceram, podendo encontrar úteros-
coletivos de si(s)... de centros de árvores e suas extensões de galhos.  
 
 
  
expedição 3 
 
Porto V, Ilha de Maré, Mulheres de Rendas 
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Encantos de pedra fina 
do Reino de Miramar 

tomaram... 
a praça! 
a pedra! 
a árvore! 

encantos do meu cantar! 
Poema Rendas, de Noemia Varela 

 
,em treze de dezembro de dois mil e onze, atravessamos, cerca de 30 pessoas, 
primeiro num barco coberto, depois numa canoa, depois com águas até os joelhos, 
águas da Bahia de Todos os Santos, até chegarmos a Ilha de Maré. 
MAMETOnenses e convidados, chegam em pés descalços, pés desnudos, pés 
n’água, pés n’areia, pés n’criação... 
 
,dia-nublado, sóis-esparsos, nuvens cá e lá, mar-sombrio, em.nuveado, ora fosco, 
ora brilhante tal qual prata brilhando ao ser polida, mudanças... mudanças... belas 
mudanças... experiências estéticas, estésicas (estesia diz das sensações, além dos 
sentimentos). Um dia assim nada pode haver que não pese sobre não haver 
suavidades... 
 
,conversas animadas acolhem ideias, sensações, compartilhas de uma 
experienciação iniciada meses antes, contínua nos caminhos aquáticos, com 
duração intensa no dia 13 de dezembro, dia de Santa Luzia – a santa da visão. 
Estaríamos mergulhando em campos de visibilidades? ao invés de constatarmos 
visualidades, ou mesmo, visibilidades? Um dia-cinzento, sóis-encobertos, mar-
prateado, seria um certo rebaixamento para encontros internos e os “bons 
encontros” Espinosanos? Para esta ação, viemos, MAMETOnenses, de vários 
lugares, São Paulo, Curitiba, diversas Bahias... 
 
,Viga Gordilho (coordenadora do Grupo de Pesquisa MAMETO), convida para que 
façamos trabalhos com as rendas feitas pelas rendeiras da Ilha de Maré. Assim, 
encomendamos antes, as rendas desejadas. Peço 10 rendas de linha média, 
brancas, de 10 x 17 cm. Recebo-as pelo correio, num envelope, delicadamente 
superpostas, lisas, esticadas, passadas como se fossem à ferro. Pois é, viajaram da 
Ilha de Maré até Salvador, de Salvador a São Paulo, em São Paulo, do correio até 
minha casa... perfeitas, intactas... recém feitas... potentes linhas-alvas-brancas... As 
espalho em casa, converso com elas, acho minha encomenda muito pequena, 
pensava em partes maiores. Chego mesmo, no meu “in.grato imaginário”, a conferir 
as medidas com uma régua e o que havia imaginado como tamanho. Tenho a 
sensação de ter fugido da escola nas aulas de matemática. Meu imaginário traiu 
uma primeira ideia. Bela traição para que possa ser acionada uma não-tradução 
(Haroldo de Campos). Preciso me adaptar criativamente ao recebido, imenso 
desafio que, em mim, se instaura, inquieta, devora... 
 
,vou a um empório, tipo mercearia antiga (Vila Olímpia, bairro onde moro em São 
Paulo). Neste lugar compram-se coisas variadas, diversas, imprevistas... Uma forma 
de plástico me chama, olho-a, ela me olha... saio da loja. Mas volto no dia seguinte 
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e compro aquela “fôrma”, uma cúpula de plástico branco, toda furadinha lembrando 
as rendas (“fôrma” usada para cobrir bolos).  Em casa, ponho-a na cabeça, belo 
chapéu, olhar de frestas, isto me interessa muito. Lembro dos Desenhos de Vestir 
(de 1994, 1996 e dos Desenhos de PenteAR, africanIDADES de 2011. Ver o site: 
lucimarbello.com.br). Penso em rendas para vestir cabeças. Lembro das cocadas-
cabeças Na Ilha de Itaparica, a serem vendidas. Com calma, vou colocando as 
rendas ao redor. É exatamente a mesma medida. E eu que achava ter fugido da 
escola, nem podia imaginar que o trabalho já estava “em se fazendo”... como a 
criação é potente... O devoramento anterior se transforma em alegrias 
condensadas. 
 
,saio novamente, compro rolos de fitas brancas e mini-botões amarelos, laranjas, 
marrons, vermelhos. Prendo as rendas ao redor da “fôrma”, prego botões entre 
umas e outras. Lembro de uma linha.cabelo usada por Hécuba (vivida por Walderez 
de Barros, peça encenada em São Paulo, em novembro de 2011). Fiquei seduzida 
pela interpretação e pelos figurinos, trajes latino-americanos-africanos-indianos-
japoneses-misturas-contaminações, saias.avessos viram mantos.máscaras... 
Adereços, bordados, apliques, maquiagem de tecido, costuras (todos feitas por 
Shicó do Mamulengo, Giovanna Vilela, José Rosa, Maria Cristina Marconi, Cleide 
Mezzacapa Hissa). Continuo construindo a minha cabeça.andante. Lembro da 
Cabeça Coletiva, de Lygia Clark...  
 
,saio novamente. Compro um rolo de linha trabalhada, em tons laranjas e 
vermelhos. Cubro as partes do plástico que ficaram aparentes entre as rendas, mas 
estas linhas pedem para serem colocadas nas pontas. Assim o faço. Mas, a linha 
acaba... tenho dificuldade de achar outras iguais... Fico sabendo de um depósito em 
Pinheiros. Vou atrás. Consigo. Esta traição não me pega... insisto nela. A cabeça 
vai se formando, se formatando, mas pede uma roupa inteira. Compro uma 
saia.envelope que possa ser usada por qualquer pessoa, de criança a adulto, de 
qualquer peso, de qualquer tamanho, de qualquer idade... Uma blusa bahiana 
branca, de rendas, comprada no Pelourinho (em viagem anterior), é agregada como 
possível vestimenta... Faço colares de pérolas, muitas... para Iemanjá, afinal estarei 
na Bahia de Todos os Santos e, em Ilhas, circundadas de águas-mareadas. 
 
,assim travess.ias vai se compondo para serem corpadas por quem tiver vontade. 
Viajo, levo meu com.junto. A cabeça vai numa caixa daquelas antigas de chapéu, 
custei a encontrá-la, mas achei. Levo-a com carinho e cuidados, levezas. Cabe 
exatamente no compartimento do avião, nem um centímetro a mais, nem um 
centímetro a menos, delicadezas. travess.ias vai ganhando mundos em existentes 
delicadezas... viaja de barco-grande, de canoa-pequena. Fico atenta para que não 
se molhe. Chegamos à Ilha de Maré. Algumas performances acontecem. Chega o 
momento de nossas criações – Ação com as Rendas “desfile”.  travess.ias vai 
corpando as pessoas, uma rendeira, uma jovem, uma criança... andam n’areia, 
n’água, n’grama. A cabeça circula em cabeças... anda de cabeça em cabeça... as 
roupas e colares idem, de corpo a corpo... criando sentidos, de sentimento a 
sentidos, de sentimentos a sensações, de relevância à ficção, de atritos à fricções, 
de indiferenças às diferenciações, de potências criativas `as criatíveis – criações 
incessantes em agrupamentos coletivos, de acordos entre trocas simpáticas, 
coesão e tensão, fluxos em fluxos.  
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travess.ias, 3 expedições se compõe de germinações, escorregadelas e  
conviviabilidades migrantes, pesquisas escapantes... 
 
 

                                                     
 
 

 
contaminações 
c.ontaminações 
com.taminações 
conta.minações 
contamin.ações 
de espaços... 

de inter-lugares... 
intra e entre-pessoas... 

experiências n’arte ! 
experiências n’a vida ! 
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