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RESUMO 

O artigo analisa os modos discursivos, procedimentos influenciados por condições de 
produção, condições de interpretação e condições do discurso na relação entre o corpo e 
expressão videográfica. Dessa maneira, abordaremos trabalhos desenvolvidos que apontam 
para um caminho construído pela poética do corpo, através da utilização do vídeo, 
performance e vídeoinstalações. Motivado por esta tendência, buscamos uma ampliação 
desses conceitos e dos meios artísticos de expressão para a realização de uma pesquisa 
em análise das mídias. O corpus é constituído por um conjunto de vídeos do vídeo-artista 
baiano Marcondes Dourado, produzidos entre 1996 e 2009, que tem como poética os ícones 
do sincretismo religioso, a cultura de massa e o mito de baianidade..  

Palavras-chave: Vídeo,Corpo, performance, estética e artes visuais. 

 

ABSTRACT 

This article offers an analysis of the discursive modes as well as the procedures influenced 
by production, interpretation, and discourse conditions that come into play in the relationship 
between the body and video expression. It examines works that involve the construction of a 
poetics of the body through the use of video, performance, and video-installations. Taking 
this tendency as its departure point, this article seeks to expand these concepts, and the 
artistic mediums that express them, by carrying out an analysis of various media. The corpus 
under focus is comprised by the ensemble of works created by Bahian video-artist 
Marcondes Dourado, produced between 1996 and 2009, whose poetics are based upon 
icons of religious syncretism, pop culture, and myths surrounding Bahian identity.   

Keywords: Vídeo, Body,  performance, aesthetics and visual arts. 

 

 

 

A pesquisa visa  analisar os modos discursivos, procedimentos influenciados por 

condições de produção, condições de interpretação e condições do discurso na 

relação entre o corpo e expressão videográfica. Dessa maneira, abordaremos 

trabalhos desenvolvidos que apontam para um caminho construído pela poética do 

corpo, através da utilização do vídeo, performance e vídeoinstalações. Motivado por 

esta tendência, buscamos uma ampliação desses conceitos e dos meios artísticos 

de expressão para a realização de uma pesquisa em análise das mídias. As 
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seguintes questões norteiam nosso programa de pesquisa e estudo: 1. A relação 

entre poéticas e políticas dos corpos; 2. O diálogo entre o corpo e a câmera; 3. A 

arte eletrônica como campo preferencial para potencializar o discurso do corpo; 4. A 

busca “na tela” de uma episteme do corpo. O corpus é constituído por um conjunto 

de vídeos do vídeo-artista baiano Marcondes Dourado, produzidos entre 1996 e 

2009, que tem como poética os ícones do sincretismo religioso, a cultura de massa e 

o mito de baianidade.  A metodologia a ser utilizada nesta pesquisa é de contato 

dialético entre pesquisador e conteúdos de pesquisa, dentro de uma abordagem de 

análise e síntese, tendo como procedimento o método experimental aliado à busca 

de símbolos e signos culturais análogos ao conteúdo da pesquisa e aos meios de 

expressão artística. A interação do pesquisador com as técnicas trabalhadas e as 

linguagens de expressão deverão ocorrer tanto no sentido de estudo teórico, como 

também visando a inter-subjetividade ao pretender uma reavaliação dos conceitos e 

dos meios de expressão artística sob um olhar contemporâneo. O trabalho constante 

com as fontes bibliográficas e de pesquisa permitirá o confronto com os limites do 

novo ambiente interativo, entre o corpo e a arte mídia. Dessa maneira, nosso aporte 

teórico tem como base a teoria do processo, sobretudo, nas contribuições de Arlindo 

Machado, Philippe Dubois, Edgar Morin, Cecília Sales e André Parente, dos estudos 

da arte do corpo em Battcock, Renato Cohen, Richard Schechner, Jorge Glusberg, 

da antropologia, dos estudos culturais e de uma história e sociologia da arte. O 

próprio campo de definição do nosso objeto na área da criação e experimentação da 

arte e da tecnologia nos faz cruzar metodologicamente procedimentos da linguagem 

e da narrativa e também da investigação dos processos técnicos.  

A desconstrução de um isolamento 

Diferentes tradições discursivas acabaram por eleger o passado colonial como o 

elemento fundamental para se pensar a cidade de Salvador e o Estado da Bahia. A 

larga hegemonia dessas interpretações orientou, em grande parte, os olhares, as 

práticas e as políticas de intervenção no seu cenário urbano. Seus suntuosos sítios 

arquitetônicos, com construções que dão conta dos estilos dos séculos 17 ao 19, 

garantiram o seu lugar como patrimônio cultural da humanidade, ao tempo que 

impôs formas orientadas de compreendê-la e significá-la. Por essa especificidade, 

as políticas culturais e as formas de expressão artísticas que se remetem à cidade e 

aos seus territórios favoreceram uma certa liturgia da paisagem, domada por 
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interesses e demandas ligadas ao turístico, ao exótico, ao histórico, ao museológico, 

ao monumental. De uma certa forma, a própria inserção do modernismo na Bahia, 

garantiu que essa apologia da velha paisagem urbana, mesmo que com novas 

gramáticas, se colocasse como elemento fundamental para se pensar as políticas de 

identidade, que cunham as formas de reconhecimento culturais em circulação. A 

afro-baianidade, por exemplo, entronizou o arcaico, o tradicional, as raízes como a 

condição mais legítima das nossas políticas de pertença. De uma certa forma, essas 

constatações nos levam a compreender os impasses do diálogo entre passado e 

presente na Bahia; as limitações impostas por essas interpretações para uma troca 

mais interativa entre a produção artística contemporânea e a cidade. 

Certamente que a própria designação histórica de Salvador, nos serve de metáfora 

para compreender as questões postas. Concebida, no século 16, como “cidade-

fortaleza”, ela fez desdobrar nos seu amplo repertório cultural, o resultado dessas 

práticas de auto-proteção. Mesmo que estabelecendo práticas de intercâmbio 

intensas, pela sua privilegiada condição portuária, paradoxalmente ela elegeu o 

ensimesmamento como o caminho mais legítimo de reconhecimento. Apesar desse 

processo promover a auto-estima, por outro lado promoveu um relativo isolamento, 

culturalmente antagônico às demandas do projeto moderno. Mesmo levando em 

consideração a trajetória do fazer artístico nos tempos atuais, a arte baiana ainda 

continua presa, nas suas políticas de incentivo, nos seus suportes, modos de fazer e 

de apresentação, a uma condição de expressividade que, necessariamente, se 

associa a formas e espaços tradicionais de veiculação, assim como aos seus 

desdobramentos estéticos (convenções de gosto) como a representação/ 

interpretação. Isso configura uma grande contradição entre os espaços de 

legitimação da obra de arte e uma realidade urbana que se apresenta 

preocupantemente conturbada, por estar eivada de problemas comuns aos grandes 

centros urbanos brasileiros na contemporaneidade. 

Nessa perspectiva, a abordagem na obra de Marcondes Dourado, que nos últimos 

quinze anos desenvolve um trabalho contundente, amplia e se inscreve como um 

dos muitos falares que serão requisitados para compreender as demandas do 

presente baiano, suas desigualdades sepultadas e atenuadas pelos ritmos históricos 

que incluem/excluem regiões brasileiras num diálogo mais ou menos interativo, no 

tocante aos graves problemas sociais da nossa realidade. Certamente que os 
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impasses acumulados, requerem políticas polifônicas, experiências de 

intervenção/interpretação mais inclusivas que exclusivas. As análises propostas 

nesse projeto, conceberão a criação artística como uma atividade de cunho social e 

político. Para além do alegórico ou do meramente visual, os trabalhos têm um 

compromisso com o diálogo com o corpo e a câmera. Abarcam, de certo modo, a 

própria cidade, que será compreendida para além da sua geografia e arquitetura, 

como uma comunidade de sentidos plurais e muitas vezes conflitantes. Para além 

da impressão imagética, a poética visual da intervenção busca dar voz ao cidadão-

artista, que, utilizando-se do seu meio particular de expressão, suscitará um diálogo 

com os outros falares em circulação. Certamente que ao fazermos opção por essa 

forma específica de corpus, estamos dialogando com preocupações mais amplas do 

mundo da arte nos nossos dias. 

Nossa pretensão é analisar os modos discursivos, procedimentos influenciados por 

condições de produção, condições de interpretação e condições do discurso na 

relação entre o corpo e a expressão videográfica na obra do videoartista baiano 

Marcondes Dourado. Dessa maneira, abordaremos trabalhos desenvolvidos que 

apontam para um caminho construído pela poética do corpo, através da utilização do 

vídeo, performance e vídeoinstalações. Motivado por esta tendência, buscamos uma 

ampliação desses conceitos e dos meios artísticos de expressão para a realização 

de uma pesquisa em análise das mídias. 

Nesse sentido, esta pesquisa que segue em curso parte de duas hipóteses: 

1. A arte eletrônica, como campo preferencial para potencializar o discurso do corpo, 

concebe a criação artística como uma atividade de cunho social e político. Para além 

do alegórico ou do meramente visual, os trabalhos têm um compromisso de diálogo 

com a cidade, compreendida para além da sua geografia e arquitetura, como uma 

comunidade de sentidos plurais e muitas vezes conflitantes. 

2. O confronto entre o corpo e a câmera dá visibilidade às experiências artísticas 

não-convencionais realizadas por artistas que pensam a realidade baiana, cujas 

expressões mais significativas tiveram lugar no final dos anos 1980.  Espaços de 

formação profissional na área ou de divulgação e incentivo ao fazer artístico não 

conceberam políticas de fomento e absorção dessas práticas. A conseqüência 
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facilmente aferível dessa orientação pode ser constatada na distância estabelecida 

entre a produção dos artistas contemporâneos e os acervos das instituições 

fomentadoras das artes na Bahia. 

Evidentemente, no itinerário desta pesquisa não esgotaremos as análises, mas faz-

se necessário frisar o campo das análises e, sobretudo, do amplo material de 

estudo. 

Borderline: por uma emancipação do video 

O vídeo, no contexto da arte contemporânea, passa por uma contínua 

transformação. Trata-se de uma emancipação no campo da visualidade de uma 

juventude informada, que modifica os métodos operacionais quanto aos gêneros e, 

sobretudo, às linguagens. Ao observarmos as transformações ocorridas no campo 

do vídeo nos anos 90, notaremos uma estreita relação com as práticas no campo 

artístico: do registro e do diário íntimo. Evidentemente, a facilidade no uso das 

câmeras digitais e o “excesso” na captura e no descarte proporcionou uma mudança 

radical no que tange às relações com a imagem. Essa relação fronteiriça pode ser 

vista na produção de alguns vídeoartistas, tais como: Eder Santos, Marcerllvs, Lucas 

Bambozzi e Cao Guimarães. 

Marcondes Dourado faz parte dessa juventude emancipada no campo da imagem. 

De forma involuntária, Dourado talvez seja uma dos seguidores do Timothy Leary, 

que entre outras coisas cunhou a seguinte máxima para tratar do LSD: “Se ligue, 

sintonize e caia fora”. Nesse sentido, acredito que o autoconhecimento pregado pelo 

Leary, nos anos 60, veste outra roupagem e, sobretudo, uma nova experiência. O 

êxtase na imagem e no processo se dá pela rara sensibilidade que o videoartista 

tem. Consegue ser parte do ambiente que performa e, por isso, suas performances 

e videos apresentam uma pulsação curiosa e sutil. O conjunto da obra de Dourado 

revela esse flerte com a cultura das raves, dos vjs, DJs, das comunidades menos 

abastadas e todos que compõem a cena eletrônica na Bahia.  

A imagem digital fez explodir a estabilidade da imagem técnica. Após 
a digitalização, a imagem já não pode ser entendida como um ponto 
de vista fixo e objetivo de uma “realidade “ predeterminada, seja isso 
encarado como frame, janela ou espelho, mas só pode definida pela 
sua base numérica, sua “virtualidade” constitutiva. (MACHADO, 
2007, p. 208) 
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Os videos que compõem esta análise estão dispostos para criar essa sensação de 

pertencimento. Seja nas encruzilhadas ou na orla de salvador, os videos estão 

“ligados e sintonizadas” com a ambiência das festas populares, pessoas e da 

pulsação do artista. Resta-nos agora ser mais um borderline e fruir nas linhas desse 

corpos e de sua baianidade. 

Entre os trabalhos mais emblemáticos escolhemos os seguintes para compor o 

corpus das análises: 

 

FIG. 01. Ogodô Ano 2000  -  
Vídeo - 1996 - Bahia, Brasil - 00:12:00 - S-VHS - NTSC - colorido - estéreo 

Trata-se de um vídeo (FIG. 01) realizado na quarta-feira de Cinzas na cidade da 

Bahia, onde acontece umas das coisas mais contundentes e dialógicas que é o 

encontro dos trios na praça Castro Alves. Nesse momento, voltamos ao 

descompasso de uma cidade que está repleta de diferenças e ambigüidades. A 

praça é ocupada pelos verdadeiros donos da rua, que dominam a cena noturna da 

cidade. São o travestis e toda a cena LGBTS da cidade que povoa a praça. O vídeo 

realizado em câmera lenta é  uma radiografia do carnaval gay de Salvador e sua 

abordagem é um desnudar desses habitantes e de suas sexualidades. Dourado 

consegue uma intimidade muito grande entre esses personagens e a sua lente. A 

policia também é envolvida através de tomadas que de algum modo denotam uma 
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repressão contida, porém participante desse “jogo” sexual que é posto na multidão. 

Como um Voyeur  o videoartista explora todas as facetas da sexualidade utilizando a 

câmera subjetiva, que inclui o fruidor na praça, segundo MACHADO: 

O sujeito pode, portanto, no mesmo momento em que vê, esquecer-
se de quem é e se reconhecer naquele que está sendo visto por ele. 
A possibilidade de identificação – de se ver no visto – completa o 
mecanismo de sedução no cinema, donde se pode perceber porque 
a estrutura da câmera subjetiva pura e simples (modelo: Lady in the 
lake) não fez sucesso e porque a modalidade narrativa em que o 
voyeur é também visto na tela (modelo: rear window) fez história. Se 
a perspectiva vidente aparece simultaneamente com a apresentação 
do sujeito que vê , o espectador pode simultaneamente incorporar 
um olhar e se reconhecer naquele que olha, como se a tela fosse ao 
mesmo tempo um buraco da fechadura através do qual ele espia e 
um espelho onde ele se reconhece como o ego espião. ( MACHADO, 
2007, p. 53) 

Curiosamente, quando a maioria dos habitantes da cidade já estão de volta às 

atividades, travestis e simpatizantes continuam extravasando sua sexualidade, suas 

diferenças e sua pertença. Uma massa de cidadãos mulatos que de algum modo re-

vivem e reorganizam os antigos afoxés e fortalecem um outro carnaval que está 

completamente fora do eixo: o carnaval do centro. Existe na Bahia hoje uma divisão 

dos blocos carnavalescos que homogeneízam a festa e promove uma verdadeira 

divisão do espaço público. No entanto, o carnaval da praça Castro Alves ainda 

contem um sentimento de “reafricanização” da festa, através da passagem dos 

blocos afro por esse circuito, como afirma RISÉRIO: 

Ocorreu uma “reafricanização” no carnaval baiano, que, de certo 
modo, também “reafricanizaria” a cidade da Bahia. Apesar do prefixo 
latino “re’, todavia, devemos dizer que o que se teve então pela 
frente foi um carnaval de cara nova, com as entidades 
“afrocarnavalescas” dividindo com os trios elétricos o espaço 
carnavalizado de Salvador. Eram organizações formadas 
principalmente por nossa juventude negromestiça, ostentando nomes 
africanos e carreando levas de pessoas cobertas de batas e búzios, 
exibindo trancinhas variadas e caprichosas, não raro ao som de 
cantos que remetiam às culturas negras, especialmente ao repertório 
iorubano. ( RISÉRIO, 2004, p. 566) 

 Vídeo que apresentou Marcondes Dourado à cena internacional, pois o mesmo foi 

premiado no 11º Videobrasil. Trata-se de um dos festivais mais importantes da 

America Latina e que nos últimos vinte cinco anos mapeia a produção de 

vídeoartistas das mais diversas origens. Com esse trabalho a produção de Dourado 

passa a ter maior visibilidade e o mesmo inicia uma incursão em festivais e mostras 
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internacionais que vão lhe posicionar de forma definitiva no circuito das 

performances e do vídeo.  

Há na Bahia nos idos de 1996, sobretudo em Salvador, uma ebulição no que diz 

respeito à produção de vídeo e de performances, pois a tradição do cinema novo e 

de Glauber de um certo modo cristalizou a incursão de outras investigações que não 

fossem próprias do cinema. Nesse sentido, o vídeo na Bahia naquele momento vivia 

seu momento de afirmação. Afirmação da linguagem, que até então era pensado 

como suporte e, portanto, necessitava ser entendido como uma outra plataforma de 

olhares. Desse modo, o Festival Nacional a Imagem em 5 minutos foi importante 

nessa discussão, pois naquele momento nascia também um festival de vídeo, no 

âmbito da Fundação Cultural do Estado da Bahia na Diretoria de Imagem e Som, 

que promovia a troca de experiências de realizadores de todo o Brasil.  Se por um 

lado essa troca foi importante, por outro as questões as quais nos referíamos no 

início do texto sobre o ensimesmamento foi novamente deflagrado. Não é por acaso 

que muitos realizadores migraram para mostras mais experimentais e que de algum 

modo não dialogam mais com este festival.   

A incursão de Marcondes no vídeo se deu de várias maneiras e após a realização 

de alguns trabalhos mais autorais foi convidado à dirigir o videoclipe da musica de 

trabalho da cantora baiana Rebeca Matta.  A música “como uma onda” (FIG. 02) 

propagada pela versão de Lulu Santos agora era totalmente ressignificada na versão 

experimental da Rebeca, que se notabilizou com o prêmio de cantora revelação em 

1999 pela Associação Paulista dos Críticos de Arte - APCA para o álbum “Tantas 

Coisas” produzido pelo sound design Andre T. A parceria da cantora com o Dourado 

rendeu diversas apresentações em que o videoartista desenvolveu Live imagens nas 

apresentações musicais da cantora. Notadamente, a incursão pela fronteira da 

musica eletrônica e do vídeo propiciou uma série de intervenções muito sofisticadas 

para época e que, de algum modo, colocava a musicalidade da Bahia em outro 

momento. Um momento em que a cena de rock e do experimental emergia com 

nomes como Pity, Lampirônicos, O Cumbuca e a Banda Dois Sapos e Meio, todos 

de algum modo faziam brotar uma cena paralela àquela do axé, que domina a 

veiculação nas rádios e nas avenidas da cidade.    A relação de videoartistas com o 

videoclipe não é nova e podemos notar, sobretudo, a partir dos anos de 1980 que 

muitos artistas do vídeo de alguma maneira estiveram nessa interface com a 



 

1168 

19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil
 

música. O surgimento da MTV propiciou uma confluência de experimentação para 

TV aberta e essa janela foi muito utilizado para potencializar os fluxos e 

experimentos audiovisuais de autores que de algum modo estiveram à margem do 

circuitos comerciais. 

 

Fig. 02. Como uma onda no mar - Artista: Rebeca Matta -  
Video-clip - 1998 - Bahia, Brasil - 00:03:58 - BETAcam - NTSC - colorido - estéreo 

Nesse vídeo podemos perceber a influência de outras linguagens nas camadas 

suscitadas pelo artista, na composição de paisagens e no confronto da câmera com 

o corpo da performance. Essa sobreposição de camadas vai ser um das marcas do 

autor, que desenvolveu parte de seus estudos na Escola de Belas Artes da UFBA.  

Observamos nesse vídeo a relação do artista que desenvolveu um gostou muito 

profícuo pela obra do artista japonês  Kazuo Ohno, um dos mais inquietos e 

contundentes artistas da dança e pela sua contribuição inegável ao teatro ocidental 

que fundou um novo paradigma no teatro-dança. Tanto Marcondes quanto a 

performer Sandra Del Carmem utilizaram os conceitos do Butô. Percebe-se em suas 

investigações os fundamentos que nortearão parte da produção dos artistas.  

O Butô, criado por ele num processo de colaboração intensa com 
Tatsumi Hijikata, nasceu na virada da década de 50 para 60, no 
Japão do pós-guerra fragmentado pela derrota e tomado pela 
consciência de que a verdadeira arte era a desenvolvida no ocidente. 
A dança é não só uma grande ruptura com as formas tradicionais de 
teatro e dança japoneses, como também uma negação contundente 
da influência da cultura ocidental, principalmente da americana, que 
na época era considerada "vitoriosa".  

"Bu" significa dança, e "toh", passo. Butô combina dança e teatro, em 
espetáculos centrados em temas como o nascimento, a sexualidade, 
o inconsciente, a morte, o grotesco. O corpo é esvaziado de 
referências culturais e se entrega a todo tipo de metamorfose.  

Segundo Antunes Filho, o Butô vem da morte. Ele jamais existiria se 
não fosse a bomba atômica. É uma espécie de manifestação 
escatológica. E se Hijikata revela a escatologia de maneira yang – 
terrível, masculina – Kazuo Ohno nos oferece esse mesmo universo 
de maneira yin – maternal, pleno de amor e esperança. Ele trabalha 
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com o corpo morto, murcho, com o qual seguem os impulsos e 
instintos da alma. Permite, portanto, que a memória chegue sem 
produzir esteriótipos, clichês que vêm da parte emocional, e não dos 
arquétipos da mente. (CASSETTAR, 2000) 

O desconforto, a solidão e o vazio são alguns dos sentimentos que são expostos e 

convocam essa imagem-manifesto de uma sociedade pós bomba atômica. Não é 

incomum o estranhamento das platéias pouco heterodoxas às imagens do vídeo, 

que ruidosamente não se contiveram em ver o vídeo receber o prêmio do Festival 

Nacional a Imagem em 5 minutos em 1999.  

Em “Lavagem da Capela do MAM” (Fig. 03) uma performance comissionada pelo 

Museu de Arte Moderna da Bahia em 2007, que compunha a Itinerância 16 do 

Festival Internacional de Arte Eletrônica Videobrasil, o autor convidou uma série de 

anãs vestidas de baianas e as mesmas lavaram as escadarias da capela do Museu. 

Tal performance retorma a cabo um dos temas importantes dos primórdios das 

performances e da videoarte, que é o tema político. Tratava-se de um momento de 

transição, uma grande mudança na política pública no Estado da Bahia que cuminou 

com a derrubada do Carlismo, Senador Antônio Carlos Magalhães, uns dos últimos 

coronéis do nordeste. A performace era justamente uma forma de purificar ou lavar 

todas as influências e o clientelismo propagado naquela gestão que, notadamente, 

influenciava também na política do museu. As “baianas” todas de branco tinham 

uma garrafa de refrigerante fanta na cabeça e a performer principal tinha um 

crucifixo todo feito de sal de fruta efervescente. A proposta era a audiência jogar 

água no crucifixo até que o sal de fruta efervescente dissolvesse por completo.  

 

Fig. 03 - Lavagem  da capela do MAM - Performance - 2007 - Bahia, Brasil. 
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Foi impressionante a participação da platéia que conectou-se com o conceito da 

obra. A respostas dos jornais da família do Senador foi incrível. Trava-se a partir dali 

um grande embate sobre a utilização dos ícones e signos da cultura, que na visão 

dos Carlistas era uma afronta à cultura baiana. No entanto, a resposta das 

associações de artistas e da classe como um todo foi de apoio ao trabalho e 

demonstrou os impasses entre a arte e a política nos dias de hoje. 

A investigação com os temas da cultura popular também propiciaram para um autor 

abordagens mais transversais com os elementos da cultura baiana.  Em “Pombagira” 

(Fig. 04) Vídeo-instalação apresentada no 14 Salão de Arte da Bahia, Museu de Arte 

Moderna, o autor mantém sua abordagem com o corpo e a sua instabilidade ao 

apresentar um still  da imagem da Pombagira. Podemos notar a necessidade do autor 

em instaurar um outro momento em suas abordagens que confluem para a 

investigação do dispositivo, da imagem e, sobretudo da comunicação. 

 

Fig. 04. Pombagira - Vídeo-instalação 2007 - Bahia, Brasil - LOOP - DV - NTSC - colorido - estéreo 

Segundo Marcondes, em entrevista para confecção do catálogo do museu, a 

Pombagira é relacionada à imagem de uma diaba, abusada, cigana, mulher de sete 

homens, arriba-saia, chamada de Maria Padilha, tem a mão na cintura, numa atitude 
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de desafio, e está associada aos travestis, às prostitutas, à transgressão. Não é a 

toa que neste momento o autor prepara uma reedição deste trabalho focado na 

manipulação da imagem e dos códigos desse ícone da umbanda. 

Podemos ver que o mito da baianidade e as fabulas que permeiam sua produção 

são elementos cruciais para estabelecer uma conexão com a produção de um 

território informado por uma mistura de culturas e crenças. Essas abordagens são 

perseguidas pelo autor em outras obras não mencionadas aqui, tal com Bardo. Um 

exemplo impressionante na condução e imbricação com a obra do Kazuo Ohno. Não 

é demasiado mencionar que no campo de investigações da performance e do vídeo 

temos um dos grandes investigadores, que apesar da pouca idade apresenta uma 

obra madura, permeada de influências que consolidam um trajeto e solidificam a 

poética do autor. 

Este artigo não finda às analises, mas contribui no sentido de dar visibilidade no 

campo das performances e do vídeo um obra que é pouco divulgada e, que, 

necessariamente precisa ser estudada.  
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