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RESUMO 
Esta pesquisa, em andamento, propõe uma reflexão sobre a Festa de Santa Bárbara, que 
acontece no dia quatro de dezembro, na cidade de Salvador – Bahia. É estabelecido como 
ponto de partida a experiência de observação e apreensão do espaço público urbano, 
utilizando fotografia e vídeo como registro e processo criativo. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
festa; fotografia; vídeo; processo criativo. 
 
 
ABSTRACT 
This ongoing research proposes a reflection on the Santa Barbara Party, which takes place 
on December 4th in Salvador – Bahia. It is adopted as starting point the experience of 
observation and apprehension of the urban public space, using photography and video as 
record techniques and creative process. 
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A Festa de Santa Bárbara e o espaço urbano  

Anualmente, no dia quatro de dezembro, na cidade de Salvador – Bahia, rende-se 

homenagem à Santa Bárbara e, também, à entidade de matriz africana, Iansã.  

Nessa data festiva, presenciamos o coroamento de uma construção coletiva que se 

desenvolve ao longo do ano. Por isso, o dia da Festa revela o trabalho e a 

dedicação das pessoas que se empenham para a sua realização. Assim, todo o 

resultado dos preparativos – que se desdobram nas igrejas, nos terreiros e nas 

residências dos devotos –, invade a rua e se mostra não só na produção das roupas 

vermelhas, nas comidas, nos cânticos, na cenografia dos andores, nas casas, mas 

também em toda a produção material e imaterial que passa a compor, neste dia, a 

paisagem do Centro Histórico da cidade. Nesse sentido, Ubiratan Castro Araújo 

esclarece que a festa ocorre 

 
[...] desde 1641, quando foi instituído o Morgado de Santa Bárbara, 
composto de propriedades e capela ao pé da Ladeira de Montanha. 
Aquele foi o primeiro Mercado de Santa Bárbara. Desde o final do 
século XIX, os comerciantes, que faziam as celebrações, foram 
transferidos para o novo Mercado de Santa Bárbara na atual Baixa 
dos Sapateiros. Na década de 80 do século XX, as celebrações e a 
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própria imagem da Santa passaram a sediar-se na Igreja de Nossa 
Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho. (ARAÚJO, 2010, p. 9)  

Além de sua importância histórica, considero a Festa de Santa Bárbara uma das 

mais instigantes comemorações que integra o calendário festivo da Bahia, em razão 

da riqueza da música, das gestualidades, das formas de sociabilidade que 

proporciona, além da convivência natural de duas matrizes religiosas. Podemos 

observar os acarajés e atabaques como partes constitutivas da celebração da missa, 

assim como outros signos dos ritos brasileiros de origem africana.  

A missa acontece no Largo do Pelourinho (na Praça José de Alencar) e a 

concentração dos fiéis, na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, 

construída no século XVII pelos escravos, nas suas poucas horas de descanso. 

Após, a procissão, com seus andores de “todos os santos”, deixa a Igreja, sobe a 

Ladeira do Pelourinho até o Terreiro de Jesus; passa pela Praça Municipal e desce a 

Ladeira da Praça; faz uma parada no Corpo de Bombeiros, que reverencia Santa 

Bárbara como padroeira; e vai ocupando, no ritmo dos cânticos, a Baixa dos 

Sapateiros, onde os comerciantes enfeitam suas vitrines com peças de roupas 

vermelhas e brancas. A procissão passa em frente ao Mercado de São Miguel e, 

mais adiante, parte dos devotos vai se aliar às manifestações do Mercado dos Arcos 

de Santa Bárbara, enquanto outra parte retorna à Igreja Rosário dos Pretos. 

Importa ressaltar que “a parte ‘profana’ da festa de largo não se dá necessariamente 

numa praça defronte da igreja. Pode transcorrer em outro espaço, não contíguo ao 

templo” (TRINDADE-SERRA, 2009, p. 106). Ademais, na Festa de Santa Bárbara, o 

caruru, o samba e os folguedos acontecem no Mercado, espaço que tem um 

importante papel na história da Festa, pois, como aponta o antropólogo baiano 

Vilson Caetano de Sousa Jr., 

a devoção de Santa Bárbara na cidade de Salvador liga-se, 
profundamente, aos mercados, à vida dos vendedores de temperos, 
caixeiros; mulheres de gamela, vendendo fato de boi, peixe, mingau; 
mulheres do tabuleiro, mercando cuscuz, cocadas; mulheres de 
balaio ou ganhadeiras. Parece ser esta a trajetória que a procissão 
de Santa Bárbara tenta reconstituir ao percorrer os mercados. 
(SOUSA JR., 2003, p. 129) 
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Nessa perspectiva, acompanho a Festa do Mercado com especial dedicação, 

tentando dela retirar uma luz, uma nova janela de significado, para o cenário da 

produção de conhecimento nos campos da arte e da cultura e nos estudos de 

ocupação do espaço urbano. Para tanto, observo o movimento das pessoas, os 

lugares e os objetos, bem como a relação que estabelecem com a cidade. Com isso, 

percebo que devotos e comerciantes se produzem em tons de vermelho encarnado, 

e que o fluxo das pessoas, caminhando nas vielas do Centro Histórico, aumenta 

gradativamente. Em torno do meio dia, aquele labirinto começa a cumprir sua função 

de espaço habitado com uma vitalidade indescritível. 

Para Giorgio Agamben, “a contemporaneidade se escreve no presente assinalando-

o antes de tudo como arcaico, e só quem percebe no mais moderno e recente os 

índices e assinaturas do arcaico pode dele ser contemporâneo” (2009, p. 69). Nesse 

aspecto, pode-se dizer que a Festa de Santa Bárbara se inscreve numa tradição de 

séculos, mas seu acontecimento no presente se mostra como renovação e potência 

criativa. Por isso, venho filmando e fotografando a Festa e, principalmente, as 

manifestações de fé e folia dentro do Mercado. Agora, pretendo investigar mais 

profundamente, como possibilidade criativa em arte, este fenômeno cultural e a 

relação espaço-corpo que nele se revela. 

A experiência da festa como provocação criativa 

Sabe-se que a arte contemporânea e as novas linguagens abriram um campo vasto 

para investigações que tornaram a matéria artística uma área fértil de diálogo com 

outras áreas do conhecimento. Trata-se, é fato, de um diálogo desafiador, porque se 
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estabelece a partir de questões que se tornam objetos de produção poética e da 

construção de conhecimento, favorecendo uma postura maleável em relação às 

várias formas do saber e suas áreas fronteiriças.  

Do mesmo modo, quando conheci e me envolvi com a Festa de Santa Bárbara, fui 

tomada por uma necessidade de descrever, narrar e produzir novas significações 

acerca desse evento. Os meus primeiros ensaios fotográficos surgiram em 

consequência dessa contínua inquietação, e foram imprescindíveis nos processos 

de pesquisa em arte, como registro para os “diários de bordo”. Já em outros 

momentos, os ensaios se tornaram a própria obra, além de a produção fotográfica 

da Festa também se apresentar como um desvio produtivo, transversal ao tema; 

como uma provocação. 

Logo, adoto como ponto de partida metodológico a experiência de observação e 

apreensão do espaço público urbano, com especial interesse nas manifestações que 

ocorrem no Mercado dos Arcos de Santa Bárbara, parte da Festa considerada 

profana. Tais experiências conduzirão esta pesquisa em arte ao desenvolvimento de 

construções narrativas textuais, materiais e conceituais, integrando imagens 

fotográficas e videográficas capturadas durante o evento. 

Ressalto a experiência da Festa como “acontecimento”, tanto nas ruas, quanto no 

reduto específico que conhecemos como Mercado de Santa Bárbara. Nesse sentido, 

Gilles Deleuze enfatiza que “o acontecimento não é o que acontece (acidente), ele é 

no que acontece o puro expresso que nos dá sinal e nos espera” (1974, p.152).  

O filósofo francês ainda assegura que  

[...] o acontecimento é uma vibração, com uma infinidade de 
harmônicos ou de submúltiplos, tal uma onda sonora, uma onda 
luminosa, ou mesmo uma parte de espaço cada vez mais pequeno 
ao longo de uma duração cada vez mais pequena. Porque o espaço 
e o tempo são, não limites, mas coordenadas abstratas de todas as 
séries, elas mesmas em extensão. (DELEUZE, 1991, p.133) 

 

Nessa perspectiva, arrisco-me a dizer que o Mercado, no dia quatro de dezembro, 

abriga uma série de rituais que transitam entre o sagrado e o profano, traçando uma 

tessitura desse Patrimônio Imaterial da Bahia, que se estabelece como uma 

instigante rede que entrelaça corpo, fé, sensualidade e performances inesperadas.  
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Reflexões em procissão 

Sobre o sincretismo religioso 

Antonio Risério ressalta a pré-disposição festiva do período colonial, ao descrever o 

comportamento do povo da Cidade da Bahia, no século XVIII, o que já evidencia 

uma “vontade de festa”. De acordo com o autor,  

[...] a natureza festiva da vida baiana nunca se deixou conter dentro 
dos limites das festas oficiais, patrocinada pelo poder laico ou 
religioso. Na verdade, as festas oficiais é que primaram sempre por 
uma espécie de transbordamento, com a massa da população 
prolongando a celebração pública organizada pela elite dirigente em 
espaços de comemoração em que ela podia se entregar, sem 
maiores inibições aos jogos do prazer. Prazer de falar, de cantar, de 
dançar, de se embriagar, se abraçar, se tocar. (RISÉRIO, 2004, p. 
172) 

Diante disso, pode-se dizer que a natureza festiva da vida baiana continua 

mantendo suas influências barrocas, de fé e erotismo, evidenciando, no seio mestiço 

da religião, o jogo do prazer. Como o fenômeno do sincretismo é universal e, por 

isso, acompanha os grandes modelos religiosos do início de sua formação, ao se 

cultuar Santa Bárbara, também se rende homenagem a Iansã. Nesse aspecto, 

importa lembrar que o viver em colônia facilitou o diálogo entre africanos, 

ameríndios, portugueses, mouros, ciganos, cristãos novos, espanhóis, holandeses e 

muitos outros povos. O resultado foi a produção de modelos religiosos onde 

símbolos provenientes de várias matrizes culturais não apenas circulam 

externamente, mas dentro do corpo dos próprios iniciados. Além disso, é 

interessante também observar que tais relações só foram possíveis graças à 

dinâmica de juntar o pensamento africano ao universo católico português. Não 

obstante o sincretismo religioso ser abordado de diversas maneiras, Sousa Jr. 

esclarece que, 

[...] diferentemente de como se apresenta, o fenômeno do 
sincretismo é sentido de forma diversa pelas pessoas. Em outras 
palavras, ao contrário da ideia de ‘faz de conta’, mistura, fusão, 
justaposição, jogo de correspondências, analogias, confusão, dentre 
outras, o fenômeno do sincretismo tem a ver mesmo com atribuição 
de significados, com sentimentos. (SOUSA Jr., 2006) 
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Nesse sentido, acreditava-se que a relação do candomblé com o catolicismo se 

dava apenas no nível superficial e poderia ser explicada como farsa, diante da 

obrigatoriedade dos escravos de cultuarem os santos católicos. O sincretismo afro-

católico, contudo, vai além das relações exteriores, uma vez que não mais funciona 

como uma imposição do sistema colonial, como algo que pode ser descartado do 

âmbito da cultura.  

Transbordamento e desperdício 

A Festa, que tem seu início dentro da igreja e desdobramento na procissão, com o 

desfile dos andores, santos e fiéis, se realiza também no Mercado dos Arcos de 

Santa Bárbara, onde se misturam imagens da santa católica com a iconografia de 

Iansã. Isso nos leva a ver que o projeto lusitano da transposição cultural dos códigos 

europeus sofre, aqui, o seu merecido desvio, pois, é no encontro com as práticas 

religiosas e festivas do povo negro que o Brasil colonial configura suas expressões 

barrocas. Nessa perspectiva, Risério argumenta que “barroco é um traço 

fundamental da nossa formação”, uma arte erótica, voltada para o jogo, o prazer e o 

desperdício, para uma transgressão do utilitário, reforçando o diálogo natural dos 

corpos. Além disso, o antropólogo e historiador brasileiro informa que 

[...] nossos traços africanos já não são somente os mesmos do 
período de Vieira e Gregório, graças à poderosa intervenção da 
cultura nagô-iorubá, na virada do século XVIII para o XIX. Mas 
continuamos afrolatinos. Assim, podemos dizer que uma cultura 
essencialmente barroca e as ondas culturais africanas que 
atravessaram o Atlântico estruturaram, em sentido profundo, a 
sensibilidade baiana. Ou, dito de outro modo, a sensibilidade baiana 
é uma sensibilidade afrobarroca. (RISÉRIO, 2004, p. 534) 

Consequentemente, “Bárbara e o Barroco” estabelecem uma articulação em rede, 

um espaço de entre-imagens que agrega uma festa de transbordamento, 

desperdício, volumes, corpos em estado de êxtase, onde sagrado e profano se 

misturam e se atualizam, sem necessariamente constituírem campos apartados, 

delimitados por espaços específicos de ocupação. Na Festa de Bárbara, as pessoas 

e os espaços vividos são, ao mesmo tempo, da ordem do êxtase carnal e da fé 

espiritual.   

Espaço e corporeidade 
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“O espaço e o corpo, quando considerados por disciplinas como arquitetura e 

medicina, são apreendidos a partir de categorias distintas e autônomas”, afirma Félix 

Guattari (1992). Entretanto, “a abordagem fenomenológica do espaço e do corpo 

vivido mostra-nos seu caráter de inseparabilidade”. Além disso, para ele,  

o alcance dos espaços construídos vai então bem além de suas 
estruturas visíveis e funcionais. São essencialmente máquinas, 
máquina de sentido, de sensação, máquinas abstratas funcionando 
como o “companheiro” anteriormente evocado, máquinas portadoras 
de universos incorporais que não são, todavia, Universais, mas que 
podem trabalhar tanto no sentido de um esmagamento uniformizador 
quanto no de uma re-singularização libertadora da subjetividade 
individual e coletiva. (GUATTARI, 1992, p. 158) 

Por esse viés, aqueles que constroem sua experiência nos espaços urbanos e que 

os experimentam no cotidiano, são responsáveis pela atualização desses espaços. 

Logo, são as maneiras com as quais nos apropriamos dos espaços e os 

reinventamos que os tornam legítimos.  

Para Milton Santos, “não existe um lugar onde tudo seja novo ou onde tudo seja 

velho. [...] O arranjo de um lugar, através da aceitação ou rejeição do novo, vai 

depender da ação dos fatores de organização existentes nesse lugar, quais sejam, o 

espaço, a política, a economia, o social, o cultural” (1988, p. 98). O espaço público é 

da ordem da prática, envolve articulações e relações sociais, além de ser um 

território de produção de sentido, pois nos permite formular discursivamente 

fenômenos do cotidiano. Em outra obra, Santos ainda chama a atenção para o 

seguinte aspecto: 

[...] cada lugar tem, pois, variáveis internas e externas. A organização 
da vida em qualquer parte do território depende da imbricação 
desses fatores. As variáveis externas se internalizam, incorporando-
se à escala local. Até o momento em que impactam sobre o lugar 
são externas, mas o processo de espacialização é, também, um 
processo de internalização. (SANTOS, 2008, p. 106) 

A festa no mercado e o “dispêndio improdutivo” 

A Festa de Santa Bárbara, no Mercado, se recusa a operar numa lógica sistemática 

fechada. Como transbordamento, superpõe camadas de ações e produção 

simbólica, que denuncia a insuficiência do princípio da utilidade Clássica. Da mesma 

forma, o esforço coletivo que se vê empenhado pelas pessoas que participam, de 



 

1634 A FESTA DE SANTA BÁRBARA E A EXPERIÊNCIA DE APREENSÃO DO ESPAÇO URBANO COMO PROCESSO CRIATIVO 
Giovana Santos Dantas da Silva / IFBA 
Comitê de Poéticas Visuais 

 

algum modo, deste evento, não se reduz unicamente à necessidade de conservação 

e manutenção da Festa, mas à sua realização, como uma espécie de dispêndio 

improdutivo. 

Nessa perspectiva, ao abordar o princípio da perda, Bataille (2013) define dois 

sentidos para a ideia de consumo. O primeiro se direciona ao uso do mínimo 

necessário para a manutenção da vida, e, por conseguinte, à manutenção da 

atividade produtiva. O segundo sentido dado ao consumo, por sua vez, é 

representado pelo que ele define como “dispêndios improdutivos”, que seriam o luxo, 

os enterros, as guerras, os cultos, as construções de monumentos, os jogos, os 

espetáculos, as artes, a atividade sexual perversa, desviada da atividade genital. 

Todas essas ações têm em si mesmas seu fim e, em que cada caso, a ênfase é 

colocada na perda, que deve ser a maior possível, para que a atividade adquira seu 

verdadeiro sentido. Em virtude disso, Bataille afirma que “os homens asseguram sua 

subsistência ou evitam o sofrimento, não porque essas funções determinem por si 

mesmas um resultado suficiente, mas para ter acesso à função insubordinada do 

dispêndio livre” (BATAILLE, 2013, p. 19). Buscando aproximar o pensamento de 

Bataille do universo barroco que constitui a nossa formação cultural, nota-se que a 

relação entre a Festa e o espírito barroco se revela, principalmente no que concerne 

aos excessos, às “dobras sobre dobras”, ao erotismo e à necessidade de festejar. 

A contemporaneidade e a experiência do cotidiano  

Na coletânea de textos “O que é contemporâneo? e outros ensaios”, há um texto de 

mesmo nome em que Giorgio Agamben dedica-se ao campo das produções 

poéticas e históricas, propondo algumas reflexões sobre este tema. Ao rever uma 

publicação de Nietzsche intitulada “Considerações Intempestivas”, em que o filósofo 

quer tomar decisões em relação a sua época, situando a sua exigência de 

“atualidade” e “contemporaneidade” em relação ao presente, Agamben ressalta que 

[...] pertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramente 
contemporâneo, aquele que não coincide perfeitamente com este, 
nem está adequado às suas pretensões e é, portanto, nesse sentido, 
inatual; mas, exatamente por isso, exatamente através desse 
deslocamento e desse anacronismo, ele é capaz, mais do que os 
outros, de perceber e apreender o seu tempo. (AGAMBEN, 2009, p. 
58) 
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Esta citação do filósofo italiano deixou um rastro nas minhas indagações sobre as 

estratégias de percepção do cotidiano como um caminho natural para a produção de 

narrativas, sejam elas textuais sejam materiais. Ainda sobre o contraste de que fala, 

faz-se necessário esclarecer que não significa que contemporâneo seja aquele que 

olha para o passado com nostalgia, mas que trabalha no sentido de fazer da 

contemporaneidade uma relação com seu próprio tempo. Nesse sentido, o 

pensamento de Agamben abre possibilidades de reflexão, a partir do momento em 

que proponho um novo olhar sobre a Festa. Vejamos mais uma importante 

passagem de seu texto: 

[...] a contemporaneidade, portanto, é uma singular relação com o 
próprio tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma 
distâncias; mais precisamente, essa é a relação com o tempo que a 
este adere através de uma dissociação e um anacronismo. Aqueles 
que coincidem muito plenamente com a época, que a todos os 
aspectos a esta aderem perfeitamente, não são contemporâneos 
porque, exatamente por isso, não conseguem vê-la, não podem 
manter fixo o olhar sobre ela. (AGAMBEN, 2009, p. 59, grifo do autor) 

“O poeta – contemporâneo – deve manter fixo o olhar no seu tempo”, afirma ainda o 

filósofo. Ele também se pergunta sobre aquele que pode ver o “sorriso demente do 

seu século”, ao interpretar um dos poemas de Osip Mandel’stam, “O século”, de 

1923, o qual reflete sobre a relação entre o poeta e o seu tempo, tratando de uma 

tarefa paradoxal: ter as vértebras quebradas e querer “virar-se para trás, contemplar 

as próprias pegadas” (2009, p. 62). Posto este problema, Agamben propõe uma 

segunda definição da contemporaneidade: 

[...] contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, 
para nele perceber não as luzes, mas o escuro. Todos os tempos 
são, para quem deles experimenta contemporaneidade, obscuros. 
Contemporâneo é, justamente, aquele que sabe ver essa 
obscuridade, que é capaz de escrever mergulhando a pena nas 
trevas do presente. [...] o contemporâneo é aquele que percebe o 
escuro do seu tempo como algo que lhe concerne e não cessa de 
interpelá-lo, algo que, mais do que toda luz, dirige-se direta e 
singularmente a ele. (AGAMBEN, 2009, p. 62–64) 

 
Mas, o que significa “perceber o escuro”? De acordo com o autor, não seria uma 

forma de inércia ou de passividade, e sim uma habilidade particular de neutralizar as 

luzes que provêm da sua época para descobrir as suas trevas, como um escuro 

especial, que não se separa das luzes e por elas é revelado. Ou como o filósofo 

italiano enfatiza: “pode dizer-se contemporâneo apenas quem não se deixa cegar 
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pelas luzes do seu século e consegue entrever nessas a parte da sombra, a sua 

íntima obscuridade” (AGAMBEN, 2009, p. 63–64).  E continua, questionando: “Por 

que conseguir perceber as trevas que provêm da época deveria nos interessar? Não 

é talvez o escuro uma experiência anônima e, por definição, impenetrável?” (2009, 

p. 64). Em virtude disso, o pensamento de Agamben levanta questionamentos sobre 

a possibilidade de lançar o olhar para a sombra, ou seja, abordar este tema por vias 

não tradicionais, diferentes daquelas que vêm conduzindo as narrativas sobre a 

Festa de Santa Bárbara. 

Michel de Certeau, no seu ensaio “A invenção do cotidiano” (1994), também nos 

instiga o olhar para o fato de que a razão técnica acredita que sabe como organizar, 

do melhor modo possível, pessoas e coisas, a cada um atribuindo um lugar, um 

modelo de uso, um papel e produtos a consumir. Entretanto, o homem ordinário 

escapa a essa conformação, pois ele inventa o cotidiano, graças à arte de fazer 

suas ferramentas de ação, à prática do jogo simbólico, às astúcias sutis e táticas de 

resistência, pelas quais ele altera os objetos e os códigos, dando novas formas de 

uso às práticas, aos espaços e às coisas. Para ele, não importa mais a separação 

ou definição dos campos “Cultura Erudita” e “Cultura Popular”, mas as operações 

culturais de desvios de práticas e os seus usuários, como ocorre na Festa de Santa 

Bárbara. 

Ademais, é preciso considerar que o conceito de “cotidiano” é ambíguo, pois a vida 

cotidiana não só é o que se repete, mas também não deixa de ser aquilo que se 

abre para o inusitado, tornando-se um espaço aberto de trocas ininterruptas entre 

rotina e invenção. Dessa forma, pode-se dizer que é também um espaço de 

“acontecimento”, no qual possibilidades que julgamos inviáveis, que excedem nosso 

sentido de provável, podem ser reconhecidas. Trata-se, nesse caso, de realidades 

que se produzem pelo rompimento do bom senso e do senso comum, revelando 

uma nova significação do possível. 

Sagrado e “profanação” 

O filósofo Giorgio Agamben, ao definir um possível conceito de “profanação”, a 

conceitua como o ato de “liberar o que foi capturado e separado por meio de 

dispositivos e restituí-los a um possível uso comum” (2009, p. 44). Ou seja, algo de 
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religioso ou sagrado, que havia sido separado ou dividido pelo sacrifício, que é 

agora restituído ao uso e à propriedade dos homens. 

Para ele, “profanar não significa simplesmente abolir e cancelar as separações, mas 

aprender a fazer delas um uso novo, a brincar com elas” (AGAMBEN, 2007, p. 75), 

como é o caso da Festa de Santa Bárbara, uma vez que brinca com a separação 

das religiões. Agamben, ainda, afirma que “a passagem do sagrado ao profano pode 

acontecer também por meio de um uso (ou melhor, de um reuso) totalmente 

incongruente do sagrado. Trata-se do jogo. Sabe-se que as esferas do sagrado e do 

jogo estão estreitamente vinculadas” (AGAMBEN, 2007, p. 66). 

Nesse contexto, surge uma nova reflexão em torno da Festa no Mercado, onde 

convivem naturalmente no mesmo espaço, ao mesmo tempo, o sagrado e o profano. 

Para um olhar católico extremista, o uso exacerbado do corpo e dos jogos eróticos, 

numa festa religiosa, seria um aspecto negativo, uma profanação. Contudo, tomando 

como base o pensamento do filósofo italiano, podemos dizer que a Festa no 

Mercado restitui o sagrado ao uso comum. Dessa forma, a convivência dos ícones 

do cristianismo com as referências de origem africana, que é muito recorrente na 

Bahia, seria uma espécie de profanação, pois profana a própria separação de 

instâncias sagradas anteriormente divididas. No entanto, ainda, podemos falar da 

profanação da profanação, porque toda a paisagem cultural da Festa, formada por 

danças, músicas, batuques e rezas, motiva a dessacralização do rito religioso 

sincrético com a inserção vigorosa da corporeidade e do erotismo.  

A fotografia e o vídeo como registro e processo 

Venho acompanhando a Festa de Santa Bárbara por nove anos consecutivos, com 

olhar atento e procurando viver esta experiência. Realizei diversos registros 

fotográficos e as mostras: “A Tempestade de Bárbara”, na Casa do Benin – Salvador 

– BA, 2006 (A Gosto da Fotografia), e no Museu Nacional Cláudio Santoro – Brasília 

– DF, 2007 (Foto Arte). As imagens que participaram dessas exposições artísticas 

foram produzidas como um híbrido de fotografia e pintura, como pode ser observado 

nas figuras abaixo: 
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Giovana Dantas 

Série Altares, 2006 
Fotografia/pintura 

 

   
Giovana Dantas 

Série Samba no mercado, 2006 
Fotografia/pintura 

Já em 2013, realizei uma videoinstalação intitulada “Insustentável Leveza” que foi 

exposta na Caixa Cultural de São Paulo e na Caixa de Recife. A mostra foi 

desenvolvida no Instituto Sacatar, uma Residência Artística localizada na Ilha de 

Itaparica, Bahia, onde eu me encontrava em meados de 2010, juntamente com 

quatro escritores, integrando uma turma de residentes. Trabalhava no projeto que 

focava a relação peso-leveza como um terreno de questionamentos e todas as 

obras foram concebidas como vídeos instalados em objetos ou de forma a integrar a 

participação do visitante. 

Dando continuidade aos procedimentos em vídeo, trouxe essa vivência para o 

processo que investiga a Festa de Santa bárbara. Imagens vídeográficas capturadas 

na Festa, também foram trabalhadas como videoinstalação na obra 

“Transbordamentos” (2016), na qual um jogo de espelhos multiplica de maneira 

infinita a imagem em movimento de mulheres que dançam freneticamente  na Festa. 
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Giovana Dantas 

Transbordamentos, 2016 
Videoinstalação 

 

   
Giovana Dantas 

Transbordamentos, 2016 
Videoinstalação (frames do vídeo) 

 

Pode-se observar que essas imagens foram trabalhadas não só como registro, mas 

também como metáfora da constituição sincrética da Festa, como uma reelaboração 

visual própria, carregada de excessos, que nos remete, de alguma forma, às 

estratégias da arte barroca. Por isso, penso que o real está miscigenado com as 

práticas de representação e seus discursos, e não há como entendê-lo fora de seus 

dispositivos.  

Considerações finais 

Importa lembrar que a experiência da realidade contemporânea mostra-se 

absolutamente impura, mista, híbrida. Portanto, as operações que possibilitam a 

construção dessas fotografias podem conter desde a tecnologia digital até processos 

mais rudimentares de captura de imagens. Ações pré-fotográficas e pós-fotográficas 
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também integram este conjunto de procedimentos, que aproximam e distanciam a 

fotografia da sua função icônica, de registro direto. Por este viés, a captura do real 

torna-se apenas um pretexto para novas trilhas que se desdobram de maneira 

multidirecional, formando redes de conexões inusitadas e necessárias para a prática 

artística e expansão do pensamento criativo em rede. 

No seu texto O espectador emancipado, Jacques Rancière realiza uma reflexão 

sobre a posição do observador diante da cena cotidiana, quando questiona que a 

oposição entre o olhar e o agir são, na verdade, fluxos e trocas. Vejamos: 

 
[...] começa quando se compreende que olhar é também uma ação 
que confirma ou transforma essa distribuição de posições. O 
espectador também age, tal como o aluno ou o intelectual. Ele 
observa, seleciona, compara, interpreta. Relaciona o que vê com 
muitas outras coisas que viu em outras cenas, em outros tipos de 
lugares. Compões seu próprio poema com os elementos do poema 
que tem diante de si. Participa da performance refazendo-a à sua 
maneira. (RANCIÈRE, 2012, p. 17) 
 

Por se tratar de um objeto da cultura, em constante movimento, proponho um 

modelo de condução de pesquisa tomando como referência a multiplicidade de 

fluxos e direções possíveis, ou seja, considerando a pesquisa como processo 

criativo. Do ponto de vista político, faz-se necessário salientar que experiências 

investigativas como esta podem indicar novos usos do espaço urbano, como espaço 

democrático e coletivo.  

Por fim, proponho uma imersão no espaço da Festa de Santa Bárbara, buscando 

estabelecer relações de apropriação perceptiva, articulando corpo e espaço, seus 

fluxos e movimentos, como condição para instauração de uma poética artística. 
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