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Resumo 
 
O presente artigo que compõe parte da minha dissertação de mestrado no PPGAV da Ufba, 
aborda uma reflexão sobre a exposição Matéria Efêmera, realizada em outubro de 2010, 
onde trouxe registros em fotografia e em vídeo da Ação Terra Eterna e da Ação Paraguaçu, 
realizadas, respectivamente, na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo e na cidade 
de Cachoeira, no recôncavo baiano. Nesse trabalho tecerei uma análise das obras a partir 
de duas abordagens: das ações e dos registros dessas ações. Busco trabalhar com 
conceitos que perpassam pela idéia de efêmero, de eternidade e de vida, onde opero para a 
instauração desses trabalhos, com a matéria, o meu corpo e a natureza. 
 
Palavras Chave: Matéria, efêmero, ações, corpo, fotografia e vídeo 
 
 
Abstract 
 
This article, which comprises part of my master's degree thesis in pos graduate programme 
of visual arts of University federal of Bahia, deals with a reflection on the exposition Matter 
Ephemeral, held in October 2010, where i exposed records in photography and video of the 
Action Earth Eternal and the Action Paraguaçu, performed, respectively, in the city of 
Ribeirao Preto, in the interior of São Paulo and in the city of Cachoeira, in Bahia. In this work 
I make an analysis of  two approaches: the actions and the records of these actions. I'm 
working with concepts that pervades the idea of fleeting, eternity and  life, where i work for 
the establishment of such work, with the matter, my body and the nature. 
 
Key Words: Matter, ephemeral, actions, body, photography and video. 
 
 
 

Ao longo de dois anos de pesquisa de mestrado, meu trabalho que havia iniciado 

com técnica da cerâmica, se desdobrou para outras linguagens, mas sempre 

utilizando a cerâmica como um meio. Algumas das peças de cerâmica que produzi 

foram submersas em potes de vidro com água e expostas dentro da galeria, e outras 

foram congeladas, e a partir desse descongelamento foram feitos uma série de 

registros fotográficos, que foram apresentados no Salão Regional de Artes Visuais 

de Juazeiro.  

Mais tarde uma atenção às questões referentes aos espaços destinados a abrigar 

obras de arte levaram-me a um interesse e uma pesquisa sobre o espaço da arte, 
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quando desenvolvi o artigo Os Limites da Obra de Arte - do ritual à bienal (Sampaio, 

2006:53), nesse momento se inicia a busca por referências artísticas de trabalhos 

envolvendo uma “preocupação” pelo espaço, referências essas contemporâneas e 

mais antigas, artistas que operavam a idéia de espaço em seus trabalhos e estudos 

teóricos que discorriam sobre esse tema como O’Doherty, Crimp, Artur Danto, entre 

outros. 

Percebendo a importância do espaço, tanto para a apresentação quanto para 

instauração de alguns trabalhos, me deparei com a idéia de desmaterialização da 

arte proveniente de algumas obras que buscavam um constante diálogo com a 

natureza, considerando que o que é “natural” é mais passível a transformações, 

portanto efêmero. 

Surge, dessa forma, o interesse por operações efêmeras na arte, seja na busca de 

artistas e autores que dialogavam com a idéia de efêmero, seja através do meu 

trabalho, quando inicio uma investigação nesse sentido, através da realização de 

ações em espaços onde se pode perceber a presença da natureza – rios, mar e no 

campo – que irão interferir de maneira contundente na ação que se pretendia 

realizar. Esses trabalhados consistiam no congelamento de peças de cerâmica em 

água e no posterior “abandono” das peças congeladas em rios e no mar, havia a 

presença das peças de cerâmica, do corpo e, principalmente, da água que entrava 

no trabalho como “veículo para a realização dessas ações. Assim, durante a 

pesquisa, houve uma consideração também com as questões sobre espaço, 

território e os elementos naturais que fizeram parte da composição do trabalho como 

um todo – a terra, a água e o ar –, como também uma deferência ao corpo que 

realizava essas ações, do qual falaremos mais adiante. 

Desse modo, em minha pesquisa, trabalho principalmente com a proposição de 

efêmero, indicada por gestos originados de uma ação de perda, que irão sugerir a 

idéia de transformação e transitoriedade, e também de deslocamento. 

Diz se do efêmero no dicionário Aurélio: Adj. 1. Que dura um só dia. 2. De pouca 

duração; passageiro, transitório. (1988: 234), ou seja, algo passível à desaparição.  
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Concebo as ações que venho realizando como uma maneira de evidenciar a minha 

idéia de efêmero, que se origina lá atrás quando ainda se trabalhava diretamente 

com a matéria argila. Percebo a transformação da peça de barro para uma peça de 

cerâmica como uma demonstração material de transitoriedade, ou melhor, de 

transformação. Portanto, segundo Aurélio, percebo a transformação da argila em 

cerâmica como uma possibilidade de evidenciar o efêmero, o que entra em oposição 

com o conhecimento que temos da cerâmica como algo imutável, se pensarmos a 

partir do aspecto de sua composição química. Sendo assim, houve uma grande 

necessidade de criar uma condição de maior evidência para o efêmero nesses 

trabalhos, colocar não apenas a matéria, mas o objeto cerâmico e a própria ação em 

si em uma situação de transitoriedade. 

Ao trabalhar com a perda se objetos e com a dispersão de matéria, através de ações 

que duram no máximo 10 minutos, se tem afirmações e reafirmações da 

necessidade do efêmero nesses trabalhos, que não bastavam ser efêmeros, pois se 

desejava afirmar, mostrar, propor uma reflexão sobre perda, transitoriedade, o 

desapego. Dessa maneira, há nessa pesquisa a existência de dois trabalhos, duas 

operações que se diferenciam e se complementam, uma para afirmar a outra: as 

ações e as imagens produzidas a partir destas, através de fotografias e vídeos.  

Tudo que acaba de ser colocado foi o resultado da exposição intitulada Matéria 

Efêmera, que ocorreu na Galeria Acbeu em Salvador como requisito de avaliação 

para o Programa de Pós Graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da 

Universidade Federal da Bahia. 

 A mostra foi composta de 19 fotografias e um vídeo. Após todo um percurso de 

desconstrução da técnica da cerâmica, onde a matéria possui um destaque e uma 

importância preponderante para a construção de diversos trabalhos, onde a argila se 

desdobrou e surgiu novamente desmembrada em água, terra e ar.  

A observação desses elementos de maneira independente possibilitou o surgimento 

de múltiplos caminhos dentro da pesquisa, a matéria que surgia como elemento de 

composição deflagrou a busca pela sua origem, sua proveniência e, assim, 

desembocando no conceito de território: territórios demarcados e territórios 
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cambiantes, que tangenciam e se configuraram a partir da relação do meu corpo 

com o espaço, onde esse mesmo espaço pode ser o próprio corpo.  

Houve nessa pesquisa a busca e a realização de um encontro entre matéria (através 

da água e da terra) do espaço problematizado, a partir da idéia de território trazida 

por alguns autores como Milton Santos entre outros, e do meu corpo, quando pude 

perceber ele como interlocutor entre a matéria e o território. Perpassando por esses 

elementos acima citados e constituindo o cerne visual do trabalho está a imagem, 

seja ela fotográfica ou o vídeo, surge no trabalho como meio para desvelar o gesto e 

fracionar o tempo. 

O ato: Ação Paraguaçu e Terra Eterna 

Antes de se refletir sobre a Exposição Matéria Efêmera como um todo, há que se 

levar em conta que a mostra foi composta por fotografias e um vídeo de duas ações, 

como disse anteriormente, percebo as imagens e a ação como dois trabalhos. 

Em suma, o registro pressupõe duas experiências temporais, dois 
momentos da obra: o instante da experiência do embate do artista com a 
matéria informe, que lhe exige o ato de formalização, e um outro momento 
que exige uma tradução, um ato de pensamento daquele que o testemunha 
em sua recepção,  outra maneira de dizer que toda obra de arte exige uma 
resposta, uma tradução, um pensamento, em razão das ressonâncias que 
produz.(FERVENZA,2009:96) 

 

É importante frisar, antes de qualquer outra coisa, que uma “análise” dessas ações 

perpassa, como foi dito anteriormente por uma atenção ao corpo que a realiza, o 

espaço onde ela ocorre e o gesto que este corpo faz, essa característica se faz 

presente tanto no momento da ação quanto na apresentação de seus “registros”. 

A ação Paraguaçu foi realizada em novembro de 2009, e nasce a partir de uma série 

de outras ações que estavam sendo realizadas – Ação Itaparica (Deixar Ir); Ação 

Maceió (TerrAlagoas) e outras Ações de Coleta1. Todas essas ações tinham um 

mesmo objetivo: a perda de um objeto cerâmico, através do seu congelamento e do 

posterior “abandono” em rios ou no mar. 
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Na ação Paraguaçu aconteceu da mesma maneira, algumas peças foram 

congeladas e deixadas no rio, na margem que banha a cidade de Cachoeira no 

Recôncavo Baiano. 

Assim como nas outras ações, se trabalha também com a idéia de abandono, que 

na verdade nada mais é que um gesto de entrega que tangencia sobre a noção de 

desapego. Peças produzidas por mim e que foram entregues para serem levadas 

pelo rio. 

Vale dizer, que não propositadamente, essa ação foi realizada em frente à um 

Terreiro de Candomblé. Cachoeira é uma cidade conhecida por aglutinar um grande 

número desses centros de manifestação religiosa e cultural na Bahia. No dia em que 

foi realizada a ação, um grupo de senhoras, saíram para verificar o que acontecia, 

foram movidas por um ato de curiosidade, acredito que o que tenha lhes despertado 

interesse seja o aspecto ritual que a ação se assemelha.  

Quando realizei a ação, caminhei lentamente em direção ao rio, até mais ou menos 

ficar com a água na cintura, vestido longo e branco, pés descalços e cabelo 

trançado. Essas características trouxeram à “entrega” um “ar” de ritualidade a uma 

ação artística. 

Os magos – e voltamos a eles novamente – sabiam: a estrutura das ações 
é regida por movimentos secretos e processos invisíveis. O aspecto mágico 
da performance leva em conta essa antiga sabedoria: o movimento do 
corpo é poderoso e suficiente para evocar algo que esta sempre além dos 
níveis da consciência. Na performance, os sentidos são evocados com um 
propósito que os transcende: a essência das atividades do performer reside 
nessa transcendência. (GULBERG, 2005:126) 

 

Não adentraremos agora nesse assunto, mas se percebe que o lugar onde se fazia 

a ação, não era um espaço neutro, ele estava impregnado de sentidos, era ali um 

“território sagrado”, assim, com coisas sagradas estávamos trabalhando.  

Nota-se, que em nenhum momento se buscou ou se busca representar alguma 

coisa com as ações, o gesto que se mostra, é um gesto que se apresenta. Não são 

premeditados ou “ensaiados”, são espontâneos, verdadeiro gestos de entrega nas 
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águas do rio. O que se propõe é exatamente o que é feito: colocar objetos de 

cerâmica congelados nas águas do rio. 

A ação Terra Eterna possui um aspecto singular, ela se diferencia das outras ações 

a partir de múltiplos pontos; nessa ação não há a presença de objetos, portanto a 

idéia de perda inexiste, mas a noção de efêmero permanece. 

 A ação basicamente se resume no lançamento de terra ao vento, no ar, foi realizada 

em junho de 2010, nos arredores da cidade de Ribeirão Preto, o vento proporcionou 

que a terra fina e seca, transformada em pó pela ausência de chuva (água) se 

espalhasse e também flutuasse formando esculturas etéreas apenas quando vistas 

pelo “olho fotográfico”, falarei dessas imagens mais na frente, agora procuro refletir 

sobre as ações, sobre esse espalhamento de terra.   

 

Matéria Efêmera, 2010 

 Percebendo esse território como de origem da minha família, lugar de nascimento 

da minha mãe e de alguns dos meus avós, cidade de criação do meu pai. Assim, 

apesar de não ter nascido lá percebo aquela terra como terra natal, uma terra 

familiar, uma terra para a qual meus bisavós se deslocaram vindos da Itália e 

Espanha(pela água), em busca de um lugar melhor para se viver, sem guerra e sem 

miséria, assim ela torna-se também uma terra ideal ou idealizada.  
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Essa terra que lanço no ar é conhecida como Terra Roxa, onde esses mesmos 

antepassados um dia plantaram café, hoje esta sendo tomado pelo vasto plantio de 

cana-de-açúcar, e foi no meio do canavial que realizei a ação Terra Eterna que 

consistiu no recolhimento dessa terra, na coleta dessa matéria e no posterior 

espalhamento desta terra no ar. 

Desse modo, assumo um papel de identificação com essa terra, ela me representa, 

eu sou parte dela e ela é parte de mim. Assim, eu me reinvento em matéria, de uma 

terra ancestral, e ao lançá-la ao vento e como se também eu me lançasse no ar. 

Desconstruindo-me em terra, eu me espalho pelo espaço, novamente posso retomar 

a idéia de território, onde meu corpo apresentado como terra, se desloca por outros 

espaços.  

Nota-se nessa ação que a água, matéria constantemente presente nas ações 

anteriores, agora desaparece, o meio que é também agente na materialização da 

idéia de efêmero, do deslocamento, da transformação não é mais aquático, agora o 

ar serve de espaço e veículo para o dês-enrrolar dos acontecimentos. Essa matéria 

que foi recolhida e solta no mesmo lugar aparece como metáfora de um espaço 

natal, ainda em um desejo de se perder, de dissolver o meu corpo enquanto terra, e 

o céu, o ar, o vento como meio onde esse “corpo” será deslocado e  transformado. 

Pensando na ação Terra Eterna, penso no corpo como matéria, que se origina de 

partículas e retorna para elas, não mais somos do que uma junção de partículas 

organizadas dotadas de um espírito? 

Assim o estrato orgânico não possuía qualquer matéria vital especifica, pois 
a matéria era a mesma para todos os estratos mas tinha uma unidade 
especifica de composição, um único e mesmo Animal abstrato, uma única e 
mesma máquina abstrata presa no estrato e apresentava os mesmos 
materiais moleculares, os mesmos elementos ou componentes anatômicos 
de órgãos, as mesmas conexões formais. O que não impedia que as formas 
orgânicas fossem diferentes entre si, não menos que os órgãos ou 
substâncias compostas, não menos que as moléculas.(DELEUZE, 1995:60) 

 

 Esse argumento deixamos para outros estudos em outro momento. Por hora nos 

deteremos a uma imaginação poética do corpo enquanto matéria, e da matéria 

enquanto corpo, que por um gesto é lançado ao vento, é dispersado no ar, nos 

fazendo pensar sobre a imaterialidade da estrutura corpórea que temos hoje, 
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reiterando através desse gesto a certeza de que todos nos temos: um dia nosso 

corpo retornará à terra.   

A imagem: Matéria Efêmera e Lá(gua)rimas 

A exposição foi composta por uma série de imagens feitas a partir da ação Terra 

Eterna, a qual falamos anteriormente, e o vídeo Lá(gua)rimas, também realizado a 

partir da documentação da Ação Paraguaçu. 

O vídeo apresentado na exposição tem a duração de seis minutos e meio, e traz o 

registro da Ação Paraguaçu, realizada em 2009, às margens do rio de mesmo nome 

na cidade de Cachoeira no Recôncavo Baiano. Esse vídeo é uma ode à perda, é 

uma despedida. Se inicia com a imagem das águas do rio, o título é Lág(ua)rimas, 

uma mistura das palavras água e lágrimas. 

Quando as imagens foram feitas, não havia roteiro, nem uma idéia do que seria feito 

com essas imagens, nem de como seria editado, o que importava naquele momento 

era registrar a ação de entrega de peças congeladas no rio. 

A edição veio a ser realizada totalmente influenciada pela situação pessoal que 

passei, a pessoa que havia feito essas imagens, o meu companheiro, veio a 

falecer...dessa forma, o vídeo deixa de ser somente o registro da ação Paraguaçu e 

passa a falar de saudade, de perda, de transformação e de muitas, muitas lágrimas. 
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Frames do vídeo Lág(ua)rimas, 2009/2010 

A música é triste, a lentidão das imagens traz tristeza, como se o gesto que o corpo 

realiza na ação fosse inevitável, as peças congeladas que entrego repetidas vezes 

ao rio tinham que ser entregues, o gesto é lento, contido, mas não se consegue 

freia-lo. Surge então como um gesto de desapego, a impossibilidade de se conter o 

inevitável, não há mais controle, só entrega e tristeza. 

Os registros da ação Terra Eterna, trazem a idéia de perda. Por se tratar do 

arremesso da terra em pó, no ar, identificamos essa terra como algo bem leve, 

passível ao deslocamento, à flutuação. Aspecto contrário do que normalmente 

tomamos por “terra”, matéria pesada, concreta, firme, formadora do solo, do chão. 

Assim, as imagens demonstram a perda da terra como um “espalhamento”, como se 

a terra se tornasse volátil, quase um gás, como se a terra se dissolvesse em céu, no 

ar. 

Ao mesmo tempo que, essa terra se dissolve, se espalha, se perde, ela também se 

transforma e cria formas, através do movimento de lançar a terra ao vento, e pelo 

fracionamento do tempo, pela imagem, conseguimos capturar formas,  construções 

de terra e ar completamente efêmeras. 

Com o coração cheio de dor me reinvento, buscando transmutar a dor da perda, 

através do gesto de dispersão da terra no ar, repetidas vezes, repetidas imagens, 

gestos congelados para afirmar e reafirmar a necessidade de uma superação. 

 Em duas das sequência de imagens apresentadas na exposição, compostas por 

quatro fotografias cada, mostram um corpo (o meu corpo) arremessando um 

punhado de terra pelo ar, essa terra é de um vermelho bem forte que se destaca  

sobre o cinza azulado do céu. Ao ser lançada, algumas imagens foram formadas, e 
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essas imagens aconteceram somente pela ação da fotografia de sete quadros por 

segundo, se houvéssemos filmado essa ação, talvez elas não surgissem. 

 

 

Matéria Efêmera, 2010 

A repetição das imagens evidencia um sentido de continuidade, mesmo por ser 

imagens fotográficas, isentas de movimento, as sequência nos fazem lembrar 

frames de um vídeo, assim, o gesto congelado exprime o movimento. Das imagens 

podemos reconhecer o momento em que se pega a terra, o seu arremesso, e dois 

momentos subseqüentes onde se evidencia as conseqüências do gesto. Algumas 

dessas imagens que se formara aleatoriamente de acordo com o vento que incidia 

no momento do lançamento da terra no ar. Podemos perceber que o próprio vento 

fez a sua parte, criando imagens e dispersando a matéria logo em seguida. 

Sabemos que a fotografia é um instante apreendido: 

Temporalmente de fato – repetiram-nos o suficiente – a imagem-ato 
fotográfica interrompe, detém, fixa, imobiliza, destaca, separa a duração, 
captando dela um único instante. Espacialmente, da mesma maneira, 
fraciona, levanta, isola, capta, recorta uma porção de extensão. A foto 
aparece dessa maneira, no sentido forte, como uma fatia, uma fatia única e 
singular de espaço-tempo, literalmente cortada ao vivo. (DUBOIS, 
1993:161) 

 

Esse instante foi preponderante para o surgimento de algumas formas nessas 

imagens. As sequências demonstram o surgimento e o desaparecimento dessas 

formas, em um segundo, tempo fugaz, mas capaz de construir e desconstruir 
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formas, apreendidas através do tempo pela fotografia e seu posterior 

desaparecimento, em nenhum momento se deseja esconder esse desaparecimento, 

ao contrário, ele se faz necessário para evidenciar o aspecto efêmero de todo o 

trabalho. 

Como as imagens são congelamentos de segundos, o gesto é que construiu as 

formas que surgiram, e quando essas formas se desfazem, esse gesto evidenciado 

pela mão levantada permanece, agora incapaz de conter a dispersão da terra, 

portanto, o seu desaparecimento. O que fica é o olhar, um rosto voltado para a 

imagem que se desfez e que vai embora. 

As imagens do ar estão no caminho das imagens da desmaterialização. 
Para caracterizar as imagens do ar, muitas vezes nos será difícil encontrar a 
justa medida: um excesso ou uma insuficiência de matéria, e eis que a 
imagem fica inerente ou se torna fugaz, dois modos diferentes de ser 
inoperante. (BACHELARD, 2001:13) 

 

Imagem fugidia, instantes fugazes, por isso existe a repetição, imagens diferentes da 

mesma ação, é a reiteração de um gesto para afirmar que é isso mesmo, 

construção, perda e transformação. 

 Esculturas etéreas, imagens efêmeras que permanecem apenas pela possibilidade 

de apreensão do tempo através da fotografia. Impossível novamente não nos 

voltarmos para a idéia de ritual quando nos deparamos com essas imagens. As 

figuras que surgiram, esses “seres etéreos” são muito fortes, sua presença é 

marcante, e elas trazem um aspecto sublime ao trabalho, quase místico, como se 

meu corpo estivesse trabalhando com as forças da natureza de maneira mágica, e 

de certa forma estava, o lugar, o capim, o céu, o ar e a terra, trazem às imagens 

algo de “fabular”, de estórias de magias e encantamentos.  

A exposição contou também com um texto do artista plástico Bené Fonteles, que diz: 

Tempo poético é matéria de vida e morte.  
Matéria, a luz condensada que Sarah semeia no ar e na terra abstraindo a 
dor da perda. Transcender e aprender a perda da dor.  
Vital é o aprendizado da impermanência sem a qual nada se processa, vive, 
vibra e ama. 
As belas imagens de Sarah semeando a metáfora do elemento terra ao 
vento dando no ar a forma etérea da brevidade da vida, nos emociona... 
Sentimos nela, também, além da procura de uma expressão estética 
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arrojada e corajosa, o arquétipo da Grande Mãe que espalha sua dor 
transmutada em generosidade, na poesis do amor incondicional por tudo o 
que vive. 
Agora matéria e Arte são irmãs do Tempo, o efêmero, o orixá mais belo, o 
passageiro... 
Bené Fonteles 

 

Assim, dando prosseguimento às palavras de Bené nos colocamos ainda a pensar: 

que é o efêmero no trabalho? A matéria? A ação, o gesto? O tempo? O espaço? 

Quando coloco objetos ou matérias em situação de perda para torná-los efêmeros, 

procuro demonstrar a fugacidade das coisas que imaginamos possuir. Mesmo 

daquelas coisas que construímos. 

Se pensarmos em eternidade: tudo estará aí. Se pensarmos em efemeridade tudo 

se perderá. A matéria é efêmera e a terra é eterna, como afirmar uma contradição? 

Como podemos medir o grau de efemeridade de uma matéria? Até quando 

viveremos para ver matérias, que conhecemos ou que consideramos como 

inorgânicas, não se perderem, desaparecerem e continuarem apenas como 

particulas? Quem disse que o desaparecimento de uma forma ou de uma matéria da 

maneira que a conhecemos significa a sua completa extinção, aniquilamento? 

Um grupo de estudos na Universidade de Michigan nos Estados Unidos, 

desenvolveram um trabalho onde um feixe de laser que incide sobre o nada gerou 

partículas e antiparticulas: De um nada que não é exatamente ausência de tudo, 

mas uma mistura fervilhante de ondas e campos de todos os tipos, onde partículas 

virtuais surgem e desaparecem o tempo todo.(PUBLICI, 2010) 

São ainda muitas as perguntas no final desse estudo. Mas experimentando através 

da arte, aprendendo através da vida, percebo que tudo é uma questão de ponto de 

vista. Nesse trabalho a matéria é ao mesmo tempo efêmera e eterna. Efêmera 

porque ela vai se transformando o tempo todo, a pesquisa inteira sofre uma grande 

transformação, a cerâmica é deflagradora dessa transformação, perda se refere a 

transformação, efêmero seria então o momento presente ou a condição anterior. 

Efêmero é o instante, é a ação e não a matéria. Esta se transforma, modifica-se, 

hibridiza-se, perde-se, mas ela continua, não na condição que a conhecemos antes, 
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nada é igual, o mesmo objeto deixa de ser igual o que fora segundos atrás, pois o 

instante já não é mais o mesmo, novamente o tempo vem como “elemento” 

efemerizador, assim o tempo que é efêmero, a matéria é eterna, ela vai sempre 

existir, transmutada em algo, em outra coisa em outro lugar, em partículas 

minúsculas, átomos. 

                                                           
1
 Percebo uma diferença entre dois “tipos” de ação que realizo: uma é a ação de entrega, onde peças 

congeladas são deixadas nas águas de rios e do mar, a terra é dispersa no céu; e ações de Coleta, que é 

quando realizo a aquisição de alguns materiais que são utilizados em outras ações ou não, vale de exemplo a 

coleta da água do rio São Francisco, o recolhimento da terra de Ribeirão Preto, a aquisição de uma argila em 

Angola entre outras. Na maioria das vezes, não são realizados registros dessas ações, mas elas “funcionam” em 

uma articulação conceitual do trabalho, onde é importante a idéia de território a partir da origem da matéria 

coletada. 
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