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ST1 Cidade Imaterial 

Intervenção Urbana

ONDÉ QUI PUSESTE SUSPÉ?

Elaboração de esculturas  de  santos e orixás em sabão oriundo do óleo do acarajé; com as mesmas lavar as 

escadarias da Igreja Nossa Senhora  dos Pretos . Lavar lençóis brancos ,utilizados durante a confecção dos 

santos e orixás, e estender no Farol de Itapoã. 

A gente tá  aqui é pra lavar o que está sujo? È para fazer um carinho também. Diz  a canção da capoeira 

“escorregar não é cair é um jeito que o corpo dá...” as lavadeiras cantando de um lado as baianas de outro. 

Aline Midori Seino Andrade da Silva

Nairza Santana de Almeida Silva 

Paulo Sérgio da Silva (NAZARETH)

- 



Sessão temática:
ST1 Cidade Imaterial 

comitê científico-artístico: Margareth da Silva Pereira (coord.) – PROURB/UFRJ, Regina Helena Alves da 

Silva – PPGCOM e PPGHIS/UFMG e Daniela Brasil - Bauhaus/Weimar

 

O trabalho constitui-se  em:

Criação de 14 esculturas de 50 centímetros de altura por 20 centímetros cúbicos de largura imagens de 7 santos 

católicos e 7 orixás do Candomblé de sabão serão feitas com o óleo dos tabuleiros de acarajé dos quatro maiores 

quituteiros do Estado (Dinha, Cira, Regina e Gregório) que  vendem cerca de dez mil acarajés por dia mais que o Big 

Mac , sanduíche mais famoso do mundo da rede de fast food Mc Donalds em Salvador  . As esculturas serão feitas em 

três locais: na área externa da  igreja de Nossa Senhora dos Pretos, em um terreiro de candomblé  ( a definir) e no 

campus da UFBA ,como um ateliê a céu aberto utilizando goivas e facas utilizadas por extintos escultores , uma 

homenagem a Aleijadinho ,Zé Bento e todos os artistas que se dedicam a construir formas com o decréscimo e não o 

acréscimo de matéria  .

As esculturas serão utilizadas na lavagem das escadarias e nas lápides do antigo cemitério de escravos localizados na  

igreja de Nossa Senhora dos Pretos . Os  artistas colocarão as esculturas submersas em baldes cheios de água e lavarão 

as escadarias e as lápides com vassouras convidando a comunidade  em participar da ação-ritual . As esculturas 

parcialmente derretidas deverão ir à exposição nas escadarias do  farol de Itapuã onde acontecerá outra ação , os 

artistas e a comunidade interessada lavarão as escadas do farol com água de cheiro com essência de rosas em seguida 

uma lavagem de lençóis e outros adereços de tecido branco nas águas do mar próximo ao farol com cantos típicos das 

lavadeiras baianas e do vale do Jequitinhonha depois as roupas serão colocadas para secar no alto do farol , como 

bandeiras de trégua .

Buscamos  traçar um paralelo da história de formação dos estados de  Minas Gerais  e Bahia que foram colonizados e 

explorados , dos negros trazidos obrigados a mudarem o nome de seus “santos” e os costumes deixados . A pedra 

sabão símbolo da escultura de cunho religioso mineiro , os blocos de sabão produzidos com os detritos do mercado 

fast-food baiano transformados em figuras sacras e utilizadas num ritual profano que as destruirão em seguida  . A 

desconstrução do sagrado das crenças , a busca guiada pela luz do farol para chegar à terra firme .

Durante o evento Arte Hoje que aconteceu em janeiro de 2008 em Ouro Preto começamos este trabalho lavando com 

água de rosas a igreja de Santa Efigênia (dos pretos) um ritual a fim de perceber a religião negra e os códigos na 

sociedade contemporânea .

orixantos :
São Francisco

Santa Barbara 

Santa Luzia

São Gonçalo

São Jorge

São Cristovão 

Padinho Cícero 

Oxossi

Logunundé

Yemanjá

Naná

Xango 

Ogum

Obaluaê

- 

ONDÉ QUI PUSESTE SUSPÉ?



Nomes dos participantes 
Aline Midori , Nairza Santana e Paulo Nazareth

Argumento da proposta em relação ao debate proposto 
Quando os artistas , propõe interagir com comerciantes locais ,  adquirindo os restos de produtos alimentícios 

comercializados na cidade, produtos que estereotipados aos olhos dos turistas são para o nativo  um alimento barato, 

substancial  que informa a dimensão de identidade da Bahia; buscam o que pensa o baiano de seus ícones culturais  . 

Transformar este óleo em sabão e esculpi-lo em imagens de santos católicos e orixás, é um dos nós de uma imensa rede 

de diferentes culturas  que se esbarram. Utilizar estes santos em um ritual de lavagem de edificações sacras que se 

tornaram pontos turísticos , e de certa maneira comercial, é procurar a sacralidade que existe em tais locais, é buscar o 

olhar sagrado nos olhos do crente diante do profano. Lavar as escadarias das igrejas católicas ou dos terreiros de 

candomblé é encontrar o sagrado , não na arquitetura, mas no corpo daqueles que o carregam.

Toalhas e roupas que foram utilizadas durante a ação de esculpir os santos e lavar os espaços sagrados serão por sua 

vez, lavadas e estendidas ao vento que vem do mar em direção ao farol de Itapuã, como bandeiras de trégua .

Exeqüibilidade  dentro dos recursos e patrocínios previstos:
Para a execução das esculturas  é  possível conseguir o óleo queimado de acarajé junto ao diferentes estabelecimentos 

comerciais existentes em Salvador, alguns dos quais foram citados na descrição acima.

A confecção das mesmas será realizada pelos artistas proponentes que possuem experiência na área. 

Artistas e artesãos locais , também são convidados a participar dessa etapa.

A disposição comunicativa dos artistas os capacita a  negociar a doação do óleo e espaços de intervenção. (Para a 

produção do sabão os artistas necessitam de uma semana de estadia na cidade antes do evento).

Duração :
Dia 27 , 28  e 29 -  os artistas irão esculpir as imagens em ateliê a céu aberto para a comunidade  de manhã e a tarde .

Dia  30  - a partir da 9 h a ação de lavagem das escadarias da igreja será realizada , as imagens de santos de sabão 

ficarão submersos nos baldes o tempo necessário para a lavagem . Depois da ação as imagens deverão ir à exposição 

em local apropriado (galeria ou espaço em comuns da UFBA)

Dia 31  - a partir das 9h exposição das imagens parcialmente derretidas e ação –ritual no Farol de Itapuã .

Espaço previsto :
Precisamos da autorização da Igreja de Nossa Senhora do Rosário e do Farol de Itapuã  para a realização da intervenção 

.



Material e equipamentos :

 _ Para cada barra de sabão :

Material necessário

- 4 litros de óleo

- 1litro de soda cáustica

- 250ml de álcool

- 1 litro de água

- 400ml de essência de coco

Totalizando : 

   _ 40 litros de óleo  dos tachos de acarajé  ( Patrocínio desejado dos quatro maiores quituteiros do Estado (Dinha, Cira, 

Regina e Gregório) que  vendam cerca de dez mil acarajés por dia mais que o Big Mac , sauduiche mais famoso do 

mundo da rede de fast food Mc Donalds em Salvador  .

    _20 litros de soda caústica

    _5 litros de álcool

    _ 20 litros de água

     _ 8 litros de essência de côco  

     _ 3 balde plásticos

    OBS :  AS BARRAS DE SABÃO PRECISAM SER FEITAS NO MÍNIMO 8 DIAS ANTES DO EVENTO ,  ABRINDO AS 

POSSIBILIDADES DOS ARTISTAS CHEGAREM ANTES À CIDADE  OU A PRODUÇÃO DO EVENTO REALIZAR ESSA 

DEMANDA .

Passo-a-passo

Num balde de plástico, coloque o óleo,água, álcool, a essência de coco e por

último a soda cáustica. Mexa bem durante maisou menos 45 minutos. Proteja as mãos com luvas e o 

nariz com uma máscara ou um lenço. Use um cabo de vassoura desencapado. Enquanto você mexe, vai 

formando no fundo do balde um líquido que

deverá ser jogado fora sempre que se formar. Para saber o ponto do sabão, verifique se ele está bem 

compacto, como uma massa. Coloque numa forma retangular,aperte bem e deixe secar. Quando 

endurecer um pouco, marqueos pedaços no tamanho desejado e deixe secar durante 8 dias num lugar 

seco e arejado. Quanto mais tempo secar , mais claro ele fica.                                                                           

Custo estimado : R$ 9,00 cada  .

_ Para o feitio das esculturas :

    _ Goivas (ferramentas e facas ) variadas para esculpir .

    _ Luvas de borracha

   _  3 máscaras de proteção

_ Para a lavagem das escadarias :

_ 20 vassouras 

_ 20 baldes pretos

_  25 quilos de pétalas de flores vermelhas 



Para o Registro do Trabalho :
_ Um fotógrafo a ser designado pela produção do evento ou pelos artistas .

_ Um vídeomaker para registrar todo o processo .

_ Para o transporte local das Esculturas e materiais que serão utilizados na Intervenção :

_ caixas de papelão

_ 1 carro com motorista

_ 20 metros de plástico bolha

_ Para a Ação-Ritual no farol de Itapuã :

_ 15 lençóis brancos

_ 15 camisetas de tecido branco

_ 6 calças de tecido branco

_ 6 saias de tecido branco 

_ Corda de algodão 

_Para Divulgação das Intervenções dentro do evento e para comunidade :

_500 filipetas para a ação na igreja Nossa Senhora do Rosário

_ 500 filipetas para a ação no farol de Itapuã .

_Divulgação em jornal local (popular) 

_( convite a voluntários)



ANEXOS:
 _Imagens da intervenção “Lavagem de escadaria” na igreja de Santa 
Efigênia em Ouro Preto –Arte Hoje ,FAOP Fevereiro de 2008:







 

 





- Orixantos :
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