


O Sesc Bahia inaugura em 2021 mais uma ação cultural no campo 
das Artes Visuais, com o lançamento do programa Narrativas 
Visuais, que tem como horizonte ampliar as possibilidades de 
vivências e proporcionar novas oportunidades de conhecimento, 
fruição e criação, valorizando as inúmeras vertentes estéticas e a 
reflexão da experiência artística. 

Essa primeira edição do programa, como não poderia deixar de ser, 
é diretamente afetada pelo momento atual de reencontros e de 
retomada de convívio nos espaços urbano e coletivo, ainda que 
gradual e cautelosamente, após quase dois anos convivendo com as 
consequências da pandemia pela doença Covid-19, que impôs à 
humanidade inúmeras adversidades, com momentos de 
prolongado isolamento.   

Desta forma, a edição 2021 do Narrativas Visuais é marcada por 
propostas artísticas permeadas por diálogos com o espaço urbano, 
afetos e memórias. Foram convidados artistas de cinco cidades do 
interior baiano, para realizar ações de intervenção urbana, 
acompanhadas de atividades educativas e relatos registrados em 
vídeos do processo criativo. São eles: Arissana Pataxó (Porto 
Seguro); Alex Oliveira (Jequié); Jota Testi (Barreiras); Laiana Vieira 
(Santo Antônio de Jesus) e  Sidarta Gautama (Feira de Santana).  

O Sesc Bahia agradece aos artistas pela dedicação e entrega de 
trabalhos tão sensíveis, assim como à assessoria de Divino Sobral, 
que contribuiu para a consolidação do programa. 



Narrativas Visuais é um programa do Sesc 
Bahia que responde à crise causada pela 
Covid-19 e medidas sanitárias de isolamento 
social, que moveram as atividades culturais 
para os espaços abertos.  

Composto pelo circuito de cinco 
intervenções urbanas, acompanhadas de 
oficinas práticas e de pequenos vídeos para o 
Instagram do Sesc Bahia, realizadas por cinco 
artistas convidados pelo Sesc –  Alex Oliveira, 
Arissana Pataxó, Jota Testi, Laiana Vieira e 
Sidarta Gautama – o programa nasce da 
necessidade de sair das salas de exibição de 
arte, para ocupar o espaço urbano com 
trabalhos realizados em diálogo com os 
lugares, as populações, as tradições e as 
histórias das cinco cidades que o integram: 
Barreiras, Feira de Santana, Jequié, Porto 
Seguro e Santo Antônio de Jesus. 

O programa nasce também, da necessidade 
de criar meios para democratizar o acesso à 
expressão artística no Brasil, para atingir 
outros públicos que não possuem o hábito de 
frequentar espaços culturais, e este é o maior 
desafio que o Narrativas Visuais assume.   

O programa Narrativas Visuais é uma ação em 
rede, possibilitada pelo circuito ativado no 
interior baiano nas diferentes unidades da 
instituição que operam orquestrando as 
relações entre o Sesc, os artistas e o poder 
público, aproximando as ações do programa 
ao público alcançado de diferentes maneiras, 
mediando a inserção e a legitimidade da obra 
de arte no espaço da cidade. 

O processo de trabalho do programa 
Narrativas Visuais teve início em 17 de 
setembro de 2021, com o desenvolvimento 
da etapa de orientação aos artistas, feita por 
mim, para a criação e formatação dos 
projetos de intervenção urbana, que durou 
até o dia 08 de outubro. Nesta fase foram 
realizados semanalmente encontros de dois 
formatos: reuniões individuais do orientador 
com artistas para escuta e troca visando 
definir o conteúdo, demarcar os contornos da 
forma e traçar os mecanismos e operações do 
projeto a ser executado; reuniões coletivas 
com orientador, elenco e equipe técnica do 
Sesc visando o compartilhamento dos 
projetos, a interação entre agentes, o 
esclarecimento de questões estéticas, 
operacionais, institucionais e jurídicas 
relacionadas com cada proposta. O 
acompanhamento curatorial e a orientação 
objetivaram o desenvolvimento das três 
ações constitutivas dos projetos de trabalho 
dos cinco artistas do programa Narrativas 
Visuais: trabalho de intervenção urbana; 
oficina pedagógica; vídeo para o Instagram 
do Sesc Bahia. 

O processo começou pela leitura de portfólio 
que permitiu entender o universo visual e 
poético de cada artista, para a partir desse 
universo começar a germinação da ideia até 
chegar a um caminho que conduzisse ao 
projeto de intervenção urbana – ao qual 
estão subordinados os projetos de oficina e 
de vídeo.  

Para o desenvolvimento dos projetos foram 
feitas a análise das características das cidades 
sede do programa, o arrolamento de assuntos 
e de localidades, realizados os estudos de 
espaços e suportes arquitetônicos, discutidas 
as concentrações e os fluxos urbanos, 
refletidos temas históricos e sociais, 
levantadas narrativas pessoais e coletivas, e 
investigadas as relações de memória, 
afetividade e pertencimento.  

O NARRATIVAS VISUAIS E
A CIDADE COMO LUGAR DA ARTE 



Buscou-se entender a natureza da 
intervenção urbana enquanto linguagem que 
pede o diálogo da obra com a cidade, que 
solicita a participação ou a interação do 
público com a obra; e sobretudo, que afirma a 
cidade como espaço para a democratização 
da arte. 

Para conceber as propostas de intervenções 
foram consideradas as especificidades 
apresentadas por cada autor, suas relações 
com as paisagens física e humana das 
localidades em que se situam. Além da 
elaboração poética/plástica e da 
fundamentação teórica, foram analisadas as 
relações de pertinência com os espaços 
escolhidos, a adequação das soluções 
técnicas, a escala da intervenção e a 
utilização de materiais, suportes e mídias, os 
mecanismos operacionais de logística, as 
implicações institucionais e jurídicas.  

No processo de elaboração dos projetos 
foram realizadas visitas técnicas, travadas 
negociações institucionais, feitos testes com 
equipamentos, realizados estudos de escala, 
produzidas fotografias, notas de textos e 
esboços, coletado material de street view, 
redigidas propostas pedagógicas, feitos 
planejamentos orçamentários e estudos de 
público.  

Foi um grande laboratório coletivo que resulta 
agora nas cinco intervenções urbanas, nas 
cinco oficinas pedagógicas e nos vídeos para 
o Instagram Sesc Bahia, além de muito 
aprendizado coletivo, pois juntos produzimos 
e compartilhamos conhecimento. 



HERÓIS DA FEIRA | SIDARTA GAUTAMA 
Intervenção com lambe-lambe instalado nas colunas do viaduto no cruzamento
das avenidas Getúlio Vargas com João Durval, e projeção na fachada do Sesc
em Feira de Santana.

Foto: Kleyson Assis Foto: Kleyson Assis



SIDARTA GAUTAMA MOSTRA
OS HERÓIS DE FEIRA DE SANTANA

Intitulada Heróis da Feira, a proposta de Sidarta Gautama consiste em 
revestir, com a aplicação de grandes lambe-lambes, as superfícies das 
colunas de sustentação de um importante viaduto da região central de Feira 
de Santana, e também em realizar a projeção de dois vídeos sobre a fachada 
de um velho edifício de arquitetura eclética pertencente ao complexo do 
Sesc.  

O trabalho desenvolve um diálogo do presente com a história de Feira de 
Santana, tendo a preocupação de atualizar a imagem do passado para narrar 
fatos biográficos sobre dois personagens históricos nascidos na cidade, e 
que fizeram fama no século XIX: Maria Quitéria, considerada uma heroína do 
movimento de independência do Brasil e a primeira mulher a pertencer aos 
quadros do exército brasileiro; Lucas de Feira (Lucas Evangelista), 
personagem polêmico que nasceu escravizado e se rebelou contra o sistema 
escravocrata, fugitivo liderou um bando precursor do cangaço no século XIX, 
e depois de preso foi condenado à forca. Ao lado dos personagens 
históricos, o artista também retrata personalidades atuais que agem na 
defesa das mulheres e da população negra marginalizada, herdeiros e 
herdeiras da luta por autonomia e liberdade. 

Sidarta Gautama dialoga ainda com a História da Arte local buscando 
inspiração na estética do painel de azulejos de autoria do artista paranaense 
Lênio Braga (1931-1973), realizado em 1967 na Estação Rodoviária de Feira de 
Santana. Uma das mais importantes obras do muralista, o painel trata da 
identidade cultural fazendo a representação de acontecimentos, 
personagens e lendas das culturas feirense e nordestina de modo geral, 
incluindo as figuras de Padre Cícero e de Lampião, por exemplo. Assim como 
no painel de Lênio Braga, o trabalho de Sidarta Gautama reúne desenhos e 
textos para narrar/ilustrar acontecimentos das vidas de Maria Quitéria e de 
Lucas da Feira. 



Foto: Eduardo Quintela



Foto: Eduardo Quintela



Foto: Kleyson Assis



Foto: Kleyson Assis

Foto: Sidarta Gautama



Nascido em Feira de Santana, Sidarta Gautama (39 
anos) é um artista polivalente que tem na música e 
no desenho suas principais modalidades de 
trabalho. É compositor e há dez anos integra como 
vocalista e guitarrista a banda Calafrio, dedicada a 
composições próprias, e que já participou dos 
principais festivais de música da Bahia, como 
Festival de verão (Palco Gueto Square) e Feira Noise, 
além de ter circulado com turnê por Minas Gerais e 
São Paulo. Como artista visual transita entre 
ilustração, caricatura, design e trabalhos aplicados à 
publicidade e à arquitetura. Há pouco tempo vem 
participando de exposições de artes visuais, 
destacando-se a coletiva Vozes Visuais, no Sesc de 
Feira de Santana.  

Foto: Kleyson Assis
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FOTOPERFORMANCE POPULAR - JEQUIÉ | ALEX OLIVEIRA 
Intervenção com estúdio e galeria de fotogra�as instalados na
Feira Vicente Grilo, grande mercado popular de Jequié.

Foto Alice Braz

Foto Marcio Borges



A proposta do fotógrafo Alex Oliveira intitulada Fotoperformance Popular - 
Jequié consiste em reunir no mesmo trabalho elementos de intervenção 
urbana, performance e fotografia, alinhavados por uma linguagem que 
poeticamente embaralha o documental com o ficcional. É sobretudo a 
paisagem humana que interessa ao artista, empenhado em dialogar com as 
populações de cidades interioranas e em encontrar a singularidade de sua 
poética no encontro com o outro.  

Como um dispositivo ambulante, a intervenção ocorre em locais e 
momentos distintos e com diferentes camadas de significação. Começa 
com a instalação do fundo, nas cores verde e laranja, do estúdio montado de 
forma improvisada em feiras livres de Jequié, funcionando a princípio como 
um precário cenário onde o fotógrafo interage com feirantes, compradores e 
transeuntes. A precariedade do estúdio improvisado, no entanto, não 
aparece no resultado final das fotos que simulam uma produção 
“profissional”. 

O desencadeador das relações subjetivas de troca e da experiência sensível 
de elaboração do trabalho performático é um álbum de fotografias 
continuamente atualizado, que funciona como instrumento de 
aproximação e de negociação entre artista e colaboradores. No trabalho de 
Alex Oliveira são consideradas como performance tanto a ação do artista 
quanto a de seus colaboradores anônimos, que posam para fotografias 
encenando performatividades e fantasias, manipulando objetos que estão à 
mão, nas proximidades do estúdio improvisado. 

Ao final do desenvolvimento da proposta, uma cópia da fotografia retorna ao 
fotografado, e outras cópias ganham escala pública com a intervenção 
produzida pela colagem na parede da feira de lambe-lambes exibindo 
imagens das fotos-performances aos moradores da cidade. O trabalho 
destaca aqueles que no meio da trama urbana e das hierarquias sociais são 
quase invisíveis.

ALEX OLIVEIRA REALIZA
FOTOPERFORMANCE POPULAR
EM JEQUIÉ 



ALICE BRAZ

MIRIAN FONSECA JOÃO DE JESUS

IRACI MARIA



SÍLVIA LETÍCIA



JOMIR GOMES

PASTOR JÚNIOR PADMATEO

ZÉ CARLOS



DAMIANA SANTOS



Foto Marcio Borges



Nascido em Jequié, Alex Oliveira (34 anos) é 
formado em Comunicação/Jornalismo pela 
Universidade Federal da Bahia, e desde 2012 
desenvolve trabalhos no campo das artes visuais, 
especialmente com a fotografia. Realizou 
exposições e integrou programas artísticos em 
âmbito nacional e internacional, destacando-se 
indicação ao Prêmio PIPA e as participações no 
Edital de Emergência do Itaú Cultural, no Festival 
Internacional de Fotografia de Belo Horizonte, na 
Bolsa Pampulha também em Belo Horizonte, e no 
Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia, em 
Belém. Realizou entre outras as exposições 
Individuais: Ritos de Passagem, na Galeria Vasli 
Souza, em Malmö (Suécia), e Aurora Descoberta, na 
Galeria da Aliança Francesa de Salvador. 

Foto Elem Pitombo



MEMÓRIA E LUTA PATAXÓ | ARISSANA PATAXÓ
Mural pintado no Ginásio de esporte da Escola Indígena
da Coroa Vermelha, em Porto Seguro

Fotos Arissana Pataxó 



Arissana Pataxó opta por agregar à oficina pedagógica o processo de cons-
trução da obra de intervenção urbana intitulada Memória e luta Pataxó, 
abordando a cultura ancestral de seu povo como uma maneira de manter a 
sua história de resistência ante o domínio da colonização e sua força destru-
tiva e desagregadora, em ação desde o primeiro contato dos antepassados 
da artista com o colonizador português nas praias do sul da Bahia, em 1500.

 O local escolhido para a intervenção é a parede de fundo do ginásio de es-
portes da Escola Indígena Pataxó Coroa Vermelha, situada ao lado da Escola 
Estadual Indígena Coroa Vermelha, onde Arissana trabalha como arte edu-
cadora e como professora da língua patxôhã, lecionando para turmas de 
ensino médio. A oficina destinada a alunos inscritos por autocandidaturas, 
busca desenvolver desenhos inspirados na tradição gráfica e simbólica da 
cultura Pataxó, para posterior edição e aplicação ao suporte final.

 Para a realização do trabalho são usadas tintas produzidas com pigmentos 
naturais nas cores amarelo e branco, extraídos do barro coletado no barreiro 
da região e tradicionalmente empregado pela população Pataxó na pintura 
corporal e no reboco de casas, além da cor preta produzida a partir do 
carvão. Essas tintas também são produzidas durante a oficina, o que implica 
em maior repasse de saberes tradicionais. Por uma questão de contraste e 
valorização dos símbolos pintados com a tinta feita com barro, é aplicado 
um fundo chapado com tinta industrial.

A questão do pertencimento ao território é ativada inicialmente pela própria 
poética da terra embutida na utilização do barro, e depois pelo refazimento 
e manipulação das estruturas ancestrais e memoriais contidas na plasticida-
de das formas e na simbologia do grafismo Pataxó, representando tanto ani-
mais e plantas, quanto objetos como arco e flecha ou um instrumento musi-
cal. A intervenção urbana de Arissana Pataxó é uma pintura mural processa-
da pela coletividade como arte e como aprendizagem, como empodera-
mento e como auto escritura, simultaneamente.

NA COROA VERMELHA, ARISSANA PATAXÓ TRABALHA
COM A MEMÓRIA E OS GRAFISMOS DO POVO PATAXÓ





Foto Jussimar Guedes

Foto Arissana Pataxó 



Fotos Arissana Pataxó 



Foto Arissana Pataxó 



Nascida em Porto Seguro, Arissana Pataxó (38 
anos) é graduada pela Escola de Belas Artes e Mestre 
em Estudos Étnicos e Africanos pela UFBA. É profes-
sora no Colégio Estadual Indígena de Coroa Verme-
lha onde ministra arte e língua patxôhã, como artis-
ta integra o movimento de arte indígena contempo-
rânea. Participou de exposições individuais e coleti-
vas, no Brasil e no exterior. Entre as mostras coleti-
vas destacam-se:  Moquém_Surarî no Museu de 
Arte Moderna de São Paulo, Estratégias do Feminino 
no Farol Santhander de Porto Alegre, VaiVém no 
Centro Cultural Banco do Brasil em Rio de Janeiro, 
São Paulo, Brasília e Belo Horizonte. Integrou o Fes-
tival CURA de arte urbana em Belo Horizonte e a 
Maratona de Arte Indígena na Caixa Cultural de Sal-
vador. Executou pintura mural no Sesc de Santo 
André, e fez individual intitulada Resistência na Casa 
Brasileira. Foi premiada com o 2º Lugar no Prêmio 
Pipa Online.  

Foto Jussimar Guedes



DERRUBADA | JOTA TESTI
Videointervenção instalada no Centro de Abastecimento de Barreiras. 

Frames da videointervenção



Intitulada Derrubada, a proposta do artista visual Jota Testi é uma 
intervenção que ocorre nas feiras livres da cidade de Barreiras, em meio a 
bancas de frutas, verduras e legumes, entre feirantes e compradores, entre os 
gritos de pregão e a xepa. A linguagem da vídeo-arte é adaptada à da 
intervenção urbana no trabalho que se configura como uma engenhoca 
popular, na qual um monitor de TV é sustentado por um objeto executado 
em metal, portando rodinhas que viabilizam seu deslocamento.  

Na tela da TV é exibido um vídeo produzido a partir da mistura de imagens 
filmadas pelo artista, de construções históricas de Barreiras, com imagens 
apropriadas de demolições de construções em Vinhedos, cidade do interior 
paulista.   

O vídeo exibe imagens fortes que afetam as noções de memória social e 
impactam as preocupações sobre a conservação e permanência do 
patrimônio cultural, especialmente aquele ligado à arquitetura. São imagens 
cruas e brutais do processo deliberado de destruição e arruinamento, cenas 
da cidade viva que presencia a produção de escombros e de apagamentos. 
São imagens que demonstram a força da ideia de demolir o passado para 
erguer o novo em nome do progresso, bastante frequente nas cidades do 
interior do país atingidas pelo avanço do agronegócio, como é Barreiras na 
chegada ao oeste baiano. 

A proposta de Jota Testi expõe a fragilidade da memória coletiva, o risco da 
amnésia social causada pelo processo de transformação das cidades, gerado 
pela especulação imobiliária, pela defesa irrefletida da inovação técnica e da 
renovação do uso do espaço urbano. Com as imagens da derrubada o artista 
expõe o fato de que a construção do novo sempre gera destruição. 

EM BARREIRAS, JOTA TESTI FALA
SOBRE A CRISE DA MEMÓRIA SOCIAL 



Foto Jota Testi



Fotos Jota Testi



Foto Jota Testi



Nascido em Barreiras, Jota Testi (22 anos) é gradu-
ando em Arquitetura e Urbanismo pela Universida-
de de Brasília, onde também cursou três períodos de 
artes visuais. Fez curso de especialização em acessi-
bilidade em museus e documentação de acervo 
museológico pelo Instituto Brasileiro de Museus. In-
tegrou o Grupo de Pesquisa Laboratório de Fotogra-
fia Histórico Alternativa da UnB, e é pesquisador--
bolsista do CNPQ com o projeto Barreiras: urbaniza-
ção numa encruzilhada do sertão. Atua como fotó-
grafo, editor de vídeo e imagem, ilustrador e artista 
visual. Participou da exposição coletiva Visões da 
vida mundo vértices na Galeria da Biblioteca Central 
da UnB, em Brasília, e no Festival Mostra sua arte, re-
alizado em Taguatinga/DF e Belém/PA. Fez a exposi-
ção individual virtual Bordando afetos no youtube 
do Sesc Bahia. 

Foto: Rodrigo Amaro

Foto Jota Testi



MAPA AFETIVO ILUSTRADO:
COMIDAS E FESTAS DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS,
ONTEM E HOJE | LAIANA VIEIRA 

Folder distribuído no semáforo da Praça Renato Machado,
região central de Santo Antônio de Jesus.

Foto: Kauã Guarani



LAIANA VIEIRA E O MAPA AFETIVO
ILUSTRADO DAS COMIDAS E FESTAS
DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS 
Mistura de artes gráficas, texto, cartografia e memorial coletivo, a proposta da 
ilustradora Laiana Vieira intitulada Mapa afetivo ilustrado: comidas e festas 
de Santo Antônio de Jesus, ontem e hoje, conecta a oficina pedagógica ao 
processo de construção da intervenção urbana.  

O trabalho é baseado nas memórias e experiências individuais de pessoas 
que integram o grupo da oficina, fazendo um levantamento do material 
informativo e afetivo sobre comidas e festividades existentes na cidade 
atualmente, e também sobre aquelas que só existem na memória das 
pessoas. A oficina tem papel importante no processo criativo da intervenção 
urbana como um laboratório de escuta, de cartografia e de escrita coletiva 
do repertório específico levantado pela artista.  

Semelhante a um roteiro turístico, o mapa cobre vinte pontos em áreas 
centrais e periféricas da cidade, manifestando o entendimento de que os 
assuntos comida e festa, que andam sempre juntos, despertam amplo 
interesse popular. Após a coleta de dados proporcionada pela oficina, a 
artista elabora o projeto gráfico com a produção da cartografia e das 
ilustrações, e com a formatação de verbetes sobre os dados mapeados e 
suas localizações.  O material editorado é impresso em formato de folder.  

Para concluir a intervenção, há a distribuição do folder em um semáforo 
bastante movimentado do centro de Santo Antônio de Jesus. A partir daí o 
mapa com seus caminhos se abre diante das pessoas convidando-as a 
redescobrir as festas e as comidas locais. O trabalho de Laiana Vieira é uma 
intervenção que afirma a memória coletiva e a experiência da afetividade 
como ativadoras e formadoras do sentimento de pertencimento, que afinal 
está na base da memória dos colaboradores do trabalho. 



Foto: Thais Caribe

Foto: Thais Caribe



Foto: Kleyton de Pádua





Nascida em Santo Antônio de Jesus, Laiana Vieira 
(33 anos)  é formada em Letras, tendo se 
especializado em Linguagem e em Fotografia. 
Trabalha profissionalmente como Ilustradora de 
livros, arte educadora das redes de ensino pública e 
privada, e também atua como articuladora de 
grupos artísticos ligados aos movimentos culturais 
de rua e das periferias, como o hip hop e os saraus. 
Foi fundadora do Laboratório de Escuta Criativa, e 
atuou em projetos como Portal das Artes, Poética 
Urbana onde produziu e ministrou oficinas e rodas 
de diálogos. É autora do livro de artista intitulado 
Para viVER com o coração, editado manualmente. 
Como artista visual realizou a exposição individual 
no Sesc de Santo Antônio de Jesus.
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O programa Narrativas Visuais Sesc Bahia 
contribui com o movimento de descentraliza-
ção das atividades de artes visuais, geralmen-
te concentradas nas capitais, ao promover a 
interiorização favorecendo cinco cidades de 
diferentes regiões da Bahia.  

Tal movimento permite que localidades, nem 
sempre contempladas com ações de arte 
contemporânea, possam ter contato com 
uma forma de expressão como a intervenção 
urbana, que responde às inquietações e exi-
gências da nossa época marcada pela pande-
mia da Covid-19, e também permite que artis-
tas residentes nessas cidades possam ter o 
acesso a suas obras ampliado pelo espaço pú-
blico e pela difusão no sistema de divulgação 
do Sesc.    

O programa exige dinamismo e inteligência 
estratégica no diálogo ampliado da arte com 
a cidade e com sociedade, por isto é impor-
tante considerar a positividade da abertura 
dada à linguagem contemporânea em suas 
mais diferentes vertentes, o que possibilita 
aos cinco artistas – com diferentes atuações 
profissionais: artista visual, fotógrafo, ilustra-
dor, designer –  desenvolverem suas propos-
tas com completa liberdade para escolher as-
suntos e locais para suas intervenções, para 
estabelecer metodologias das oficinas peda-
gógicas, para trabalhar com a diversidade de 
materiais e suportes, escalas e ferramentas.  

No conjunto de Narrativas Visuais encontra-
mos diferentes procedimentos conceituais: 
mapeamento afetivo; reescritura da história; 
diálogo com a materialidade do lugar; discus-
são sobre a ameaça do presente ao passado; 
as experiências de conversação, de troca e 
escuta; a criação coletiva; o diálogo com as 
histórias e tradições de cada localidade. Todas 
estas questões emergem no modo como as 
propostas elaboradas para Narrativas Visuais 
enfrentam a cidade.  

O programa Narrativas Visuais mostra, por 
meio das cinco intervenções artísticas, que na 
interação com o espaço urbano e com as 
pessoas que nele transitam, no movimento 
emocional feito entre passado e presente, na 
busca por compartilhar com o outro, o que se 
torna mais vivo é o sentimento de pertenci-
mento ao território, tão vivo quanto os corpos 
que nele habitam. 

Divino Sobral 
Artista visual e curador independente 
Consultoria e orientação curatorial do
programa Narrativas Visuais 
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