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RESUMO 
O projeto, de que se ocupa o presente texto, consiste em uma atividade acadêmica 
realizada no âmbito da disciplina Documentos de Percurso (PPGAV-EBA-UFBA), conduzida 
por Viga Gordilho, no semestre 2015.1, e que esteve voltada para a criação de obras 
artísticas a partir de narrativas poéticas, produzidas pelos próprios discentes do Programa, 
tendo como referência seus objetos de pesquisa. Esta proposta, centrada na sincronização 
entre palavra e imagem e também na valorização dos fatos diacrônicos dos processos 
criativos, culminou na mostra coletiva intitulada “Narrativas Poéticas em Travessias”, 
promovida na Casa de Cultura e Ética – Mirante do Solar, localizada na ilha de Itaparica – 
BA, concomitante à ação educativa “Atravessando a Cerca de Pedras: Mapas e 
ImaginAções”. As travessias teóricas/bibliográficas/conceituais, que caracterizaram esta 
proposta, foram possibilitadas pelos estudos de Norman Friedman (1950), Ligia Leite (1985), 
Saussure (2006) e Milton Santos (1988). 
 
PALAVRAS-CHAVE 
processos criativos; comunidade; narrativas poéticas. 
 
 
RESUMEN 
El proyecto tratado en el presente texto, consiste en una actividad académica realizada en la 
disciplina Documentos de Percurso (PPGAV-EBA-UFBA), dirigida por Viga Gordilho, en el 
semestre 2015.1 y que fue direccionada para la creación de obras artísticas a partir de 
narrativas poéticas, producidas por los propios estudiantes del Programa, teniendo como 
referencia sus objetos de investigación. La propuesta centrada en la sincronización entre 
palabra e imagen y también en la valorización de los hechos diacrónicos de los procesos 
creativos, culminó en la muestra colectiva intitulada “Narrativas Poéticas em Travessias”, 
promocionada en la Casa de Cultura e Ética – Mirante do Solar, localizada en la Isla de 
Itaparica – BA, conjuntamente a una acción educativa, “Atravessando a Cerca de Pedras: 
Mapas e ImaginAções”. El referencial teórico/ bibliográfico/ conceptual que caracterizó la 
propuesta fue posibilitada por los estudios de Norman Friedman (1995), Ligia Leite (1985), 
Saussure (2006) e Milton Santos (1988). 
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Rota e/para travessia 

Como proposta para a disciplina Documentos de Percurso, que ministrei no 

semestre 2015.1, no Programa de Pós Graduação em Artes Visuais (PPGAV) da 

Escola de Belas Artes (EBA) da Universidade Federal da Bahia (UFBA), foi sugerida 

a tomada dos OBJETOS de PESQUISA de cada discente como referência para a 

criação de narrativas poéticas e, em seguida, de obras artísticas, com claro 

interesse na sincronização entre imagem e palavra e também na valorização dos 

fatos diacrônicos desses processos criativos, visto que tanto as narrativas quanto as 

obras foram gestadas e ganharam concretude no âmbito da disciplina, cujos 

participantes se encontravam atentos aos encaminhamentos, redirecionamentos e 

articulações dos processos.  

A turma era composta por dois doutorandos, Marivaldo Bentes e Vladimir Oliveira; 

quatro mestrandos, Ana Nascimento, Michele Mattiuzzi, Rose Boaretto e Victor 

Carvalho, e três alunos especiais, Adriel Figuerêdo, Fabricia Gonçalves e Lindiara 

Silva.  

As diversas atividades da disciplina culminaram na mostra artística “Narrativas 

poéticas: em travessias” (figura 1), que reuniu obras dos discentes, da professora 

responsável e artistas convidados, como as graduandas Alzira Fonseca, Bianca 

Duarte e Natalie Duarte, e foi realizada na Casa de Cultura e Ética – Mirante do 

Solar, localizada na ilha de Itaparica, Bahia, uma proposta que, aliás, implicou uma 

travessia literal, no caso, o trânsito dos participantes pelas águas da Baía de Todos 

os Santos, deslocando-se de Salvador, contexto das aulas e pesquisas, para a ilha 

que se descortina à frente da cidade, um novo espaço de vivência e criação. A 

referida mostra, que colocou em evidência as espacialidades distintas da condição 

humana e dos modos de produção e partilha de saberes em Artes, encontrou 

complemento na ação educativa “Atravessando a Cerca de Pedras: Mapas e 

ImaginAções”, conduzida pelos expositores e aberta à participação da comunidade 

local. 
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Fig. 1 – Cartazes alusivos ao coletivo “Narrativas poéticas em travessia” e ação educativa 

 

Narratvias poéticas e palavras-imagens 

Sob estas vertentes, visando propiciar ao leitor o ponto de vista a partir do qual 

foram elaboradas as narrativas poéticas, ficou acordado que o narrador poderia ser 

um dos personagens. Nesse sentido, o texto poderia ser redigido em primeira 

pessoa ou em terceira, caso o autor estivesse ausente da história. 

O processo de criação foi permeado de discussões baseadas em textos alinhados à 

proposta, como o ensaio “Point of View in Fiction: The Development of a Critical 

Concept”, de Norman Friedman (1925–2014), cujas teorias, resenhadas na primeira 

parte do referido documento, possibilitaram o encontro de uma tipologia mais 

sistemática e, ao mesmo tempo, mais completa, uma vez que fomentou o 

levantamento das principais questões que devem ser respondidas para a 

contextualização do NARRADOR. São elas: 

1. Quem conta a HISTÓRIA? Trata-se de um NARRADOR em 
primeira ou em terceira pessoa? De uma personagem em primeira 
pessoa? Não há ninguém narrando?; 

 2. De que POSIÇÃO ou ÂNGULO, em relação à HISTÓRIA, o 
NARRADOR conta? (Por cima? Na periferia? No centro? De frente? 
Mudando?); 
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3.  Que canais de informação o NARRADOR usa para comunicar a 
HISTÓRIA ao leitor? Palavras? Pensamentos? Percepções? 
Sentimentos? Do autor? Da personagem? Ações? Falas do autor? 
Da personagem? Ou uma combinação disso tudo?;  

4. A que DISTÂNCIA ele coloca o leitor da história (Próximo? 
Distante? Mudando?). (FRIEDMAN, 1995, Vol. 70, No. 5 ) 

A estes componentes empregados no trabalho com o foco narrativo, foram 

acrescentados outros três, considerados significativos, no caso, o TERRITÓRIO 

onde o narrador situa o objeto (Personagem): Onde?; TEMPO, ESPAÇO-LUGAR: 

Quando? 

O entrelaçamento da palavra com a imagem, no processo criativo, formatou os 

elementos constitutivos da MATÉRIA utilizada em cada poética, a MEMÓRIA e o 

CONCEITO, propiciando o aparecimento de obras únicas e particulares nos seus 

planos de expressão da linguagem e de conteúdo propostos. A partir da conjugação 

destes elementos e planos, chegou-se à significação da imagem-texto, com 

articulações relacionadas entre si, pontuando nexos, como nos situa Cecília Salles, 

em seu livro “Redes de Criação”. 

No percurso, foi interessante observar que a narrativa na primeira pessoa, em 

algumas obras, tornou-se também um personagem, assumindo a condição de 

narrador protagonista ou narrador coadjuvante. Por essa razão, traços subjetivos se 

manifestaram, tendo em vista o envolvimento emocional mediante o desenrolar dos 

fatos, tangenciando-se a ficção. Isso fica evidente, por exemplo, no processo criativo 

do doutorando Marivaldo Bentes da Silva, um dos participantes da disciplina, que 

revisita a infância vivida no Amazonas em sua narrativa “De volta a mim” e, em 

seguida, propõe dar-lhe concretude através de um objeto, fixado no ambiente em 

que foram edificadas suas primeiras lembranças. A obra artística, denominada 

Floresta repaginada (figura 2), foi elaborada a partir de um livro antigo, dividido 

permanentemente ao meio, preenchido por desenhos figurativos de animais e 

plantas, compondo um recorte de uma paisagem de inspiração amazônica, que 

transborda para além dos limites das páginas do livro. Em sua narrativa poética, os 

fatos linguísticos são observados em sucessivas fases, ao longo do tempo – 

Diacronia – do gr. diá’ através de’ e khrónos ‘tempo’ – vocábulo criado pelo linguista 
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suíço Ferdinand de Saussure (1857–1913). Examinemos uma passagem da sua 

narrativa: 

[...] Desejei, então, encontrar essas verdades e encará-las e, com 
isso, fazer reaparecer a sensação boa tida quando experimentei 
aquele cheiro pela primeira vez. Deste segundo encontro da folha 
com meu olfato, tive uma nova luz. Sem muito esforço, meu espírito 
foi levado para outro tempo, outro lugar, outra parte da minha vida, 
que, confesso, raramente visitava. Pelo pensamento, retrocedi à 
minha infância, à casa dos meus pais em Parintins, no interior do 
Amazonas e, de maneira especial, às experiências que vivi junto ao 
vistoso pé de goiabeira, que havia crescido próximo à cerca de 
madeira, ao lado de uma caramboleira. Embora distantes, meio 
embaçadas e, portanto, confusas, as lembranças me atraíam, me 
faziam desejar sua precisão, seu aprofundamento, sua emersão até 
a superfície de minha consciência. Pedindo ao meu pensamento 
mais um esforço para que trouxesse as lembranças que me 
escapavam, reencontrei as pessoas da minha infância, aquelas que, 
assim como eu, estavam ligadas à goiabeira [...]. (SILVA, 2015, 
Escrita poética, p. 1) 

 

 

Fig. 2: Marivaldo Bentes 
Floresta repaginada 

 

Algumas questões emergem e se tornam pertinentes em travessias nesta obra. Qual 

seria a força motriz de sua criação? Seria a relação afetuosa com a sua região 
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natal? A imagem e a palavra foram criadas simultaneamente? Há uma 

independência entre as abordagens sincrônica e diacrônica? A meu ver, estas 

indagações encontram respostas no depoimento do próprio doutorando: 

Há exatos dez anos, precisei deixar para trás o norte, [...] minha família, 
minhas amizades e tantos outros sabores característicos daquela vivência. 
Tenho a obra como um pequeno monumento à minha saudade, que se 
projeta contra o apagamento das lembranças que guardo do meu lugar e da 
minha gente, lembranças que reclamam perpetuamente uma visita, um 
afago. (SILVA, 2015) 

Desta fala, creio que é possível abstrair os fatos que antecederam um dado estado 

temporal e vê-lo como um sistema completo e perfeitamente eficiente em cada etapa 

da sua história. Passado e presente se entrelaçam para fundar uma narrativa 

essencialmente biográfica e embriagada por lembranças afetivas, as quais não 

emergem integralmente em sua obra artística, mas são sugeridas pela ambientação 

construída pela reunião de seus pormenores figurativos. Frente a isso, parece 

irresistível a aproximação desta obra com os escritos “Espaço e lugar: a perspectiva 

da experiência” (1983), do geógrafo humanista sino-americano Yi-Fu Tuan, “A 

poética do espaço” (1933), do filósofo e poeta francês Gaston Bachelard, e “Em 

busca do tempo perdido” (2002), do escritor francês Marcel Proust, obras que, 

inclusive, despertam grande interesse em Marivaldo Silva, como declarou em um de 

nossos encontros. Em comum, estas obras falam da relação afetiva do homem com 

o espaço e dos diversos fatores que a modelam, como o tempo, a percepção, a 

experiência, a memória e a identidade. E tanto a narrativa poética quanto a obra 

artística, criadas pelo discente, tratam dessa relação, que vai servir de pano de 

fundo para a retomada daquelas lembranças que se encontravam guardadas em 

velhos registros fotográficos e, sobretudo, na chama inconstante da memória. 

Trilhando este pensamento, trazemos, para este artigo, alguns diagramas propostos 

por Vladimir Oliveira, enquanto projetava a sua narrativa, considerando o seu objeto 

de investigação do Doutorado: “Mapas-Geocartografias”. Refletindo a possibilidade 

de mover o/com o “texto de seu projeto de doutorado” como matéria poético-

artística, o artista-pesquisador considerou também dois auto-questionamentos na 

incursão de sua narrativa poética: 1) Como transfigurar o texto-projeto (de pesquisa) 

num objeto plástico-estético-sensível? É possível convertê-lo numa outra 
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forma/outro formato gráfica (o), no caso, um Mapa?; 2) Como atuar? Imprimir, 

recortar o projeto, fazer uma colagem? Transformá-lo num Mapa? Que/qual Mapa? 

Inventado, imaginário, apropriado? Tais quesitos foram respondidos com a criação 

de uma narrativa poética palavra-texto-imagem, como mote e fonte criativa, que 

abriu possibilidades de pensar e operar, no sentido de transfigurar o projeto de 

pesquisa, seu conteúdo textual, num Mapa, chegando ao seguinte diagrama de 

pensamento-ações para criação da narrativa (figura 3): 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3: Diagrama de pensamento-ações para criação da narrativa 

 
A elaboração do diagrama contribuiu na definição dos conceitos operacionais e 

ações artísticas praticadas na construção da narrativa poética. Desta forma, 

projetando um processo criativo a partir do pensamento visual exposto, a criação da 

narrativa poética intitulada “escrITA” se deu em travessias e sincronias de matéria, 

memória e conceito, a fim de se gerar uma obra única. Vejamos sua produção 

através da seguinte tessitura processual (figuras 4, 5, 6 e 7). 

 
 
 



 

2984 NARRATIVAS POÉTICAS EM TRAVESSIAS: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA EM ESPACIALIDADES DISTINTAS 
Maria Virginia Gordilho Martins / UFBA, Vladimir Santos Oliveira / Doutorando PPGAV – UFBA,  
Marivaldo Bentes da Silva / Doutorando PPGAV – UFBA 
Simpósio 6 – Discursos e práticas: espacialidades em sincronias e diacronias no ensino da arte 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 – Mapas das regiões de Itaparica, Ilha de Itaparica e Vera Cruz.  
Ação 1 – Escolha de Mapas para estudos e experimentos 

 
 

 
 

Fig. 5 – Mapa do município de (ITAparica) 
Ação 2 – Definição do Mapa para a criação MaProjeto (narrativa poética) 

 

 

 

Imagem 6: Projeto de doutorado em tiras 

 

 
Fig. 6 – Fragmentação (manual) em tiras do Projeto de Pesquisa de Doutorado,  

correspondente à Ação 3 
 

. 
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Fig. 7 – “EscrITA” (Criação e detalhes da Narrativa poética). 
Ação 4 – Desenho do mapa de ITAparica, perfurações manuais em papel vegetal e atravessamentos 

de tiras (uma a uma) de projeto de doutorado fragmentado. 
 

Na obra-narrativa poética de Vladimir Oliveira, percebe-se uma exemplar 

sincronização da imagem-palavra para a construção da obra, acentuando-se que foi 

o seu processo que deu origem aos cartazes (da exposição e oficina) ilustrados no 

início deste texto. A escolha de atuar com/sobre o seu projeto de Doutorado, cujo 

objeto de pesquisa são Mapas, para criar uma obra que também é um Mapa, 

revelou, além de um exercício de metalinguagem ((re)construção de um Mapa da 

região-espaço onde esta mesma obra-Mapa foi apresentada, com uma matéria-

texto-palavra-imagem que versa sobre Mapas), a ocorrência de outras possíveis 

sincronias reflexivas, considerando os atravessamentos de texto-imagem-

espacialidade-mapa na criação da obra, como: Tanto ‘Projetos de Pesquisa’ como 

‘Mapas’ incitam, sugerem atuações; ‘Mapas’ e ‘Projetos de Pesquisa’ podem ser 

considerados documentos, narrações-narrativas concomitantemente (científicas e 

artísticas); ‘Textos’ (de um projeto de pesquisa, por exemplo) e ‘Mapas’ são 
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‘ocorrências espaciais’ que articulam conexões entre linguagens verbais (escritas) e 

visuais (imagens). 

Atravessando a cerca de pedras: mapas e imaginações  

Como sinalizam os mapas apresentados por Vladimir, a Ilha de Itaparica fica 

localizada no coração da Baia de Todos os Santos – Kyrimurê, “Grande mar interior 

dos Tupinambá” – imperiosamente “espelhado” nos 1.233 km de águas que 

abraçam a capital baiana e abrigam cerca de 56 ilhas. Dentre estas ínsulas, se 

encontra a majestosa ilha de Itaparica, a curta distância de Salvador. Itaparica – tupi, 

toponônimo que significa “cerca feita de pedras” ou, segundo o tupinólogo Eduardo 

de Almeida Navarro, “pedra faiscante, pela junção de itá (pedra) e pirika (faiscante)”. 

Esta “cerca feita de pedra” é extensa, compreendendo dois municípios: Vera Cruz, 

com sede em Mar Grande, estendendo-se por 211 km, e Itaparica, cujos 35 km 

abrangem a sede e mais 12 localidades. 

O Mirante do Solar, onde foram realizadas a mostra artística e a oficina, está 

localizado na Rua Itaparica Frei, nº 116, região central do município. Sua fundação 

se deu em 1º de novembro de 2014, por iniciativa do arquiteto Prof. Pasqualino 

Magnavita, com o objetivo de incrementar a produção cultural da ilha, com base no 

paradigma ético-estético contemporâneo. Com espaços projetados atendendo as 

distintas especificidades das linguagens artísticas, o Mirante contempla a dança, as 

artes cênicas e o cinema, abrigando um palco com tela de projeção e um teatro de 

arena construído ao ar livre. Possui também auditório reversível, um espaço para 

realização de oficinas e um espaço expositivo. A mostra foi montada justamente 

neste auditório, sendo as obras acondicionadas sobre painéis movediços, dentro de 

uma concepção que privilegiou o diálogo entre elas (figura 8). 
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Fig. 8 – Detalhe do painel expositivo, com destaque para as obras de 
Fabrícia, em primeiro plano, de Viga Gordilho e Vladimir 

 

A partir dessas reflexões, percebemos que todos os que seriam envolvidos no 

processo criativo das oficinas poderiam conceber a proposta entrecruzando cada 

realidade com sua diversidade cultural, para pontuar suas ocultações e 

espelhamentos através de uma prática aberta e espontânea, mas com um 

direcionamento: transladar suas experiências cotidianas para expressões plásticas. 

Com este pensamento, nominou-se a oficina, acentuando o topônimo de Itaparica: 

“Atravessando a cerca de pedras: mapas e imaginAções”. 

O interesse central da proposta consistiu na elaboração/criação de mapas 

imaginários e plásticos sobre a ilha, que valorizassem a morada e os trajetos 

cotidianos de cada participante da oficina. Buscou-se, com isso, ativar, nos 

participantes, especialmente naqueles que residiam na ilha, a percepção aérea, 

espacial (vista de pássaro, visões horizontais, verticais, panorâmicas do território 

que habitam), refletindo e traduzindo em imagens (experimentos artísticos) um 

universo cartográfico a partir de seu imaginário individual. 

A proposta teve início com o acolhimento dos inscritos e a identificação do nome e 

do local onde residiam. Os interessados compuseram um grupo bastante 

heterogêneo, envolvendo crianças, adolescentes e adultos, com níveis distintos de 

escolaridade e vivência, alguns nascidos na ilha, outros em países estrangeiros, que 

escolheram a localidade para fixar residência. Em seguida, o grupo fez uma breve 

incursão nas salas expositivas do Mirante do Solar, acompanhados dos artistas 

discentes, os quais tiveram a oportunidade de falar de suas obras. 
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Para uma maior sensibilização dos participantes, chamou-se atenção para a 

presença de uma escultura aérea – um anjo de madeira, de autoria de Sindo, 

morador local – disposta sobre o espaço expositivo, observando-a em ocorrência 

sincrônica à visualização da obra-mapa de Vladimir Oliveira. Imagino que esta 

provocação trouxe aos participantes uma reflexão conceitual a respeito da ideia de 

Mapa, os propósitos e destinos de sua feitura, seus componentes estéticos, 

plásticos, artísticos, e a imprescindível combinação/relação entre palavra (texto) e 

imagens. 

Após este encontro com a mostra artística, o grupo foi conduzido até o espaço das 

Oficinas do Mirante e dividido em três núcleos de trabalho, acompanhados por um 

ou mais artistas, atendendo a escolha do material e a faixa etária. A apresentação 

do material disponível para criação (basicamente refugo de materiais utilizados pelos 

artistas, como cartolina, papel sulfite, papel milimetrado, papel vegetal, tintas guache 

e acrílica, aquarela, lápis de cor, grafite, hidrocor, pilotos, cola) se deu sob perguntas 

contextualizadas: 

Exemplificação: Qual o material que pode oferecer essas 
características? 
• Fragilidade  
• Textura  
• Superfície lisa/enrugada/estriada  
• Propriedades de colar  
• Propriedades de imprimir, colorir ou pintar 
• Propriedades de servir como suporte  
• Mobilidade  
• Marcas e gravados  
• Superposições e trançados 
• Transparências e camadas 

Neste percurso, foi demonstrado o potencial plástico, expressivo e estético, 

intrínseco aos materiais disponibilizados e, de acordo com a sensibilização individual 

de cada participante, as configurações/estruturas bidimensionais, tridimensionais, 

aéreas, panorâmicas, coladas, sobrepostas, foram realizadas como mapas poéticos, 

que se relacionavam profundamente com as percepções aéreas e vistas 

(horizontais, verticais, panorâmicas) da ilha, da localização da casa e caminhos 

cotidianos de cada morador-participante da oficina, experimentando o potencial 

perceptivo e imaginário de cada um. E, assim, os participantes despertaram 
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cruzamentos do imaginário e seus expressivos discursos plásticos, entre as 

metodologias adotadas (figura 9). 

 

 
Fig. 9 – Visão parcial da oficina 

A integração dos participantes, conquistada na etapa de criação das obras, se 

estendeu ao momento em que estes foram convidados a falar abertamente a 

respeito de suas realizações, as quais foram instaladas no mesmo espaço em que 

encontravam as obras da mostra “Narrativas Poéticas em Travessias”, propiciando 

novos diálogos a partir desse rearranjo expositivo. Na conversa, recomendou-se que 

os participantes procurassem estabelecer nexos e relações entre os trabalhos 

produzidos na oficina e os apresentados na exposição. 

Parafraseando o texto referente a este 25º Encontro da ANPAP, neste cenário de 

complexidades e incertezas, emergiu uma constatação: ao assumir-se como “a arte 

de seu tempo” – tempo de deriva, de fragmentação, de experiências plurisensoriais, 

de temporalidades e espacialidades distintas –, é possível experienciar a arte, em 

suas práticas, eventos e instituições, oferecendo alguma experiência específica ou 

exercendo, em algum grau, sua potencialidade crítica cultural e social, enquanto 

experiência estética ou nos diferentes modos de ver, sentir e agir no mundo. 
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