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QUEM ESTÁ CREDENCIADO AOS 
PROGRAMAS?

ÁFRICAS NAS ARTES

. Emi Koide (Professora, pesquisadora e 
coordenadora do grupo de pesquisa 
Áfricas nas Artes)
. Luciara Ribeiro (Pesquisadora, curadora 
e educadora)
. Ana Thais Costa (estudante da 
licenciatura em Artes Visuais - UFRB)
. Fabio Rodrigues (graduado em 
Comunicação - UFRB e mestrando em 
Comunicação - UFMG)
. Igor Vattimo (estudante do bacharelado 
em Artes Visuais - UFRB)
. Iraiza Pereira (estudante do curso de 
Ciências Sociais - UFRB)
. Gabriela Fernandes (estudante do 
bacharelado em Artes Visuais - UFRB)
. George Teles (estudante do bacharelado 
em Artes Visuais - UFRB)
. Lucilene Muniz (mestranda em História 
da África, Diáspora e Povos Indígenas - 
UFRB)
. Rodrigo Lucena (graduado em história 
-UFRB e mestrando na EBA - UFBA)
. Silvia Leme (graduada no bacharelado 
em Artes Visuais - UFRB)
. Thais Chagas da Costa (graduada no 
bacharelado em Artes Visuais - UFRB,  
estudante da licenciatura em Artes)

PRÁTICAS DESOBEDIENTES

. Tarcísio Almeida (Professor, 
pesquisador e coordenador do programa 
Práticas Desobedientes)
. Jamile Cazumbá (estudante do 
bacharelado em Museologia - UFRB)
. George Teles (estudante do bacharelado 
em Artes Visuais - UFRB)
. Kaick Rodrigues (estudante do 
bacharelado em Artes Visuais - UFRB)
. Allan da Silva(estudante do bacharelado 
em Artes Visuais - UFRB)
. Larissa Neres (estudante do 
bacharelado em Artes Visuais - UFRB)
. Ari Frost (estudante do bacharelado em 
Artes Visuais - UFRB)
. Michelle Nascimento (estudante do 
bacharelado em Artes Visuais - UFRB)
. Julia Imbroisi (estudante do 
bacharelado em Artes Visuais - UFRB)
. Marcos da Matta (estudante da 
licenciatura em Artes Visuais - UFRB)
 

O Fundo Elixir; é um programa de bolsas com ênfase no incentivo a 
pesquisa, produção artística, elaboração de conhecimentos, 

projetos coletivos e promoção individual voltado para artistas(es), 
estudantes e pesquisadores(as) que integram os programas de 

pesquisa e extensão áFricas nas Artes e Práticas Desobedientes, 
ambos co-habitados em Cachoeira - cidade do recôncavo baiano e 

base do Centro de Artes Humanidades e Letras da Universidade 
Federal do Recôncaco da Bahia (UFRB)

PARA SABER COMO APOIAR OU DIVULGAR PARA OUTRAS PESSOAS QUE 
POSSAM CONTRIBUIR BASTA ESCREVER PRA PARA NOSSO ENDEREÇO

 FUNDOELIXIR@GMAIL.COM

UM POUCO DO QUE JÁ FIZEMOS ATÉ AGORA...

Elixir; é um programa permanente de encontros, seminários, laboratórios com foco nas 
urgências e vitalidades da arte. Realizado desde 2019 a partir da interlocução entre os 
programas de pesquisa e extensão Áfricas nas Artes e Práticas Desobedientes – ambos 
localizados na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – visa através de diversas 
estratégias de criação fomentar e ampliar o debate em torno das problemáticas do fazer 
artístico a partir do nosso presente. Em 2019, Elixir; desenvolveu múltiplas atividades 
mediadas por artistas e pesquisadores de relevância internacional, mobilizou uma 
diversidade de público entre artistas, estudantes e a comunidade local (cerca de 500 
participantes em todas as ações) fazendo circular possibilidades de encontro e fruição 
artística.

Práticas Desobedientes é um programa de formação para jovens artistas com foco em 
aprendizagem coletiva e pedagogias libertárias. O programa utiliza estratégias e 
metodologias através dos processos de criação em arte para construir experiências 
interessadas em liberação cognitiva, desobediência epistêmica e auto emancipação. 
Entre 2019 e 2020 nas suas diferentes formações o projeto já contribuiu na formação de 
20 jovens artistas e segue promovendo  produção de pesquisa, aprendizagem coletiva, 
conteúdo digital e estratégias de compartilhamento.

Áfricas nas Artes é parte das ações de pesquisa e extensão da Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia. Desde 2017, desenvolve ações educativas, a partir da criação de 
oficinas e materiais sobre a história da arte africana e afro-diaspórica tendo a 
comunidade do Recôncavo como principal território de interlocução. Formado por jovens 
estudantes e pesquisadores já desenvolveu materiais educativos – como jogos 
interativos, games, mapeamento de artistas contemporâneos africanos, resenhas 
visuais a partir da leitura e discussão de textos fundamentais do campo da arte africana 
e afro-diaspórica. Já organizou cerca de 30 ações públicas como seminários, encontros e 
mostras com artistas africanos e diaspóricos para pensar a arte contemporânea em 
perspectivas decoloniais, entre as principais experiências estão as ações educativas 
realizadas em cursinhos populares e escolas públicas desenvolvidas por estudantes 
universitários.

QUEM COORDENA O FUNDO ELIXIR;

EMI KOIDE - Professora no curso de Artes Visuais do Centro de Artes, Humanidades e 
Letras (CAHL) da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e pesquisadora 
associada do programa "Arts of Africa and Global Souths" da Rhodes University (África 
do Sul). Coordena o projeto de pesquisa e extensão Áfricas nas Artes na UFRB desde 
2017.

TARCISIO ALMEIDA - Pesquisador e professor, desenvolve projetos ligados às práticas 
artísticas contemporâneas, diálogos curatoriais e processos de aprendizagem coletiva. É 
mestre em psicologia Clínica pelo Núcleo de estudos da Subjetividade (PUC - SP) e entre 
2019 e 2020 atuou como professor temporário no Centro de Artes, Humanidades e Letras 
na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.
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queridas e queridos apoiadores,

É com muita felicidade que damos mais um passo importante nessa 
experiência que todas e todos nos lançamos a partir do Fundo Elixir; 

Em 2020 nos empenhamos em elaborar estratégias, inventar formas e 
coletivamente reforçar nossos recursos a partir da implementação dos 

dois ciclos de bolsas do fundo elixir; todos estes movimentos miram o 
aprimoramento de nossos processos, pesquisas e tudo que tem vindo junto 

com isso. 

Nesse momento, nove estudantes e pesquisadoras(es) foram 
contempladas(os) com 1 bolsa (cada) com período de vigência de 3 meses (a 
partir dos valores estabelecidos pelo fundo elixir;) mediante convocatória 
e seleção circuladas internamente entre os programas áFricas nas Artes 

e Práticas Desobedientes. Nesse processo foi levado em conta critérios 
ligados a coerência e qualidade das propostas apresentadas em diálogo 
com a contribuição que as bolsas (mesmo que parcialmente) trazem aos 

aspectos estruturais que, sem dúvidas, são fundamentais a todas e todos 
nós. Nos atentamos também aos integrantes dos grupos que já estão com 
outras bolsas em vigência via Universidade, entendendo que estes poderão 

aplicar suas pesquisas no próximo ciclo de bolsas previsto
para março de 2021.

abaixo compartilhamos com vocês um pouco do
perfil das pessoas, projetos e pesquisas contempladas e aproveitamos

para agradecer a todas e todos pelo comprometimento,
cuidado e carinho! 

JAMILE CAZUMBÁ

Tem 23 anos, vivida no bairro da Palestina(ssa) e atual moradora da Cidade de Cachoeira, Recôncavo da Bahia. É graduanda em Museologia (UFRB), integra os 
projetos Práticas Desobedientes; o Grupo de Pesquisa Ativista Raça Gênero e Subalternidade - Coletivo Angela Davis - e faz parte do corpo editorial da Revista 
Gravidade_. Atualmente dedica-se ao campo do audiovisual e ao trabalho ritual-recital-performático, pesquisando memórias ancoradas e os corpos 
“urbanamente periféricos” de mulheres negras e lésbicas a partir das suas vivências e experiências através do afeto, do território, identidade, alteridade e 
ancestralidade.
Para o programa de bolsas a artista propôs a continuidade de sua pesquisa a partir do desenvolvimento de performances sonoras associadas a práticas 
sensório-corporais, exercícios de linguagem do novo projeto.

+ www.praticasdesobedientes.com/jamile  

MICHELE NASCIMENTO

Nascida em Cruz das Almas no Recôncavo Baiano foi criada e educada por seus avós. Nicolau seu neném do jogo do bicho que sabia dos paranauê tudo! E dona 
Mundinha quem me benze! Pai e mãe de dona Mirian... mãe solo. Ainda na infância aprendeu que a vida caminha por outros trilhos; o que lhe trouxe o gás para 
estar aqui... Artista, cabeleireira, pesquisadora e mãe. Tem afirmado que a clandestinidade da performance a atrai! “Só na minha cabeça ela acontece de fato, mas 
a externação, o pulsar do corpo, dos corpos...é transe! Tenho conhecido, reconhecido e experimentado linguagens da arte. Usado delas para encontrar maneiras 
de falar ou emudecer... (re)atravesso todos os dias... Como maré transbordo e recuo... sou atraída pelos reflexos energético que me rodeiam... estou mar”. É 
graduanda em artes visuais pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e integra o programa Práticas Desobedientes desde 2019. 
Para o programa de bolsas a artista propôs a aplicação do recurso em materiais didáticos e técnicos que visam aprimorar sua pesquisa atual ligada as práticas e 
performances domésticas, estas materializadas em foto performances e ensaios poéticos.

+ www.praticasdesobedientes.com/michelle  

SILVIA LEME

É graduada em Artes Visuais pela UFRB e integra o grupo de extensão e pesquisa África nas Artes desde 2017 - com pesquisa PIBIC em 2018, em continuidade a 
produção da cartografia de artistas africanos. Atualmente é aluna especial do programa de mestrado em Comunicação (CAHL - UFRB).
Para o programa de bolsas a artista-pesquisadora propôs o desdobramento da contribuiçào artística realizada para a pesquisa CHOQUEER DE MONSTRO: TIKAL 
BABADO E PAI AMOR E OS MODOS DE SENTIR E PERCEBER SUAS VESTES EM CACHOEIRA-BA, realizada pelo pesquisador Baga de Bagaceira (in memoriam) em 
2019. Para tanto Silvia se disponibilizará a aprofundamentos bibliográficos coletivos e atualizações entre a pesquisa realizada em diálogo com Pai Amor e Tikal 
Babado, ambos figuras centrais para a cultura contemporânea de Cachoeira. 

ARI FROST

É Graduando em Artes Visuais pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia onde concentra suas pesquisas atuais. Cosmopolita, vaga entre as culturas das 
periferias de São Paulo e as ladeiras e becos do Recôncavo da Bahia realizando investigações com diferentes suportes e técnicas artísticas dentro dos campos 
da pintura e do audiovisual, experimentações que alimentam o conceito de corpos periféricos em desenvolvimento pelo artista.
Para o programa de bolsas o artista propôs o investimento dos recursos em materiais didáticos que visam o desenvolvimento de ações educaionais a serem 
realizadas a partir de sua pesquisa de conclusão de curso no Recôncavo da Bahia e sua comunidade em São Paulo.

+ www.praticasdesobedientes.com/ari 
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IRAIZA DE SOUZA PEREIRA

É discente do curso de Licenciatura em Ciências Sociais (UFRB) e tem se dedicado especialmente a projetos de formação docente. Foi bolsista CAPES no 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (2018-2020) e atualmente integra o Programa Residência Pedagógica. Desde o ano de 2017 atua como 
professora de língua inglesa. É integrante do grupo de pesquisa e extensão Áfricas nas Artes desde 2019, tem participado das discussões e leituras, monitorias e 
atividades educativas, tendo trabalhado com o exercício de tradução de alguns materiais (inglês-português). Também é membra do Coletivo Angela Davis - Grupo 
de Pesquisa Ativista sobre Gênero, Raça e Subalternidades.
Para o programa de bolsas a pesquisadora propôs a tradução de textos (inglês-português) com ênfase em História da Arte Africana e Antropologia da Arte visando 
tanto o desenvolvimento de novos materiais didáticos como o aprofundamento de sua prática docente.
 

KAICK RODRIGUES

Nascido, criado e benzido entre o dendê e o cacau. Baixo sul. Água que nasce do peito da mulher. Macamamu. Artista que ambiciona visualmente entre a 
fotografia, videoperformance, performance e música. Busca possibilidades que evidenciam o popular ao popular ao investigar a propagação iconográfica através 
de experiências estéticas ligadas as autodeterminações. Tradutor visual, vive no gerúndio.  Seguindo. Andando. Vivendo. Um prato por dia, um gole por hora.
Para o programa de bolsas o artista propôs a aplicação do recurso na realização do projeto instalativo “Mosquiteiro” obra que faz parte da pesquisa DISCUNJURO 
onde investiga questões ligadas a produção de espaços de saúde e segurança para corpos vulneráveis. A pesquisa faz parte do trabalho de conclusão de curso do 
artista. 

+ www.praticasdesobedientes.com/kaick  
 

THAIS CHAGAS

É arte educadora e pesquisadora de arte, bacharel em Artes Visuais (UFRB, 2019) e  atualmente  cursa licenciatura em Artes Visuais na mesma instituição, 
integrando  o programa iniciação à docência em artes - PIBID. Integrante do Grupo de pesquisa e extensão África nas Artes desde 2017, foi bolsista PIBIC CNPq 
(2018) com a qual desenvolveu “Game Quiz Arte em África” -  jogo digital e versão analógica.  Tem continuado pesquisas relacionadas à produção de materiais 
didáticos, jogos  e ações educativas focando em estratégias para o ensino de arte africana.
Para o programa de bolsas a artista propôs o investimento dos recursos no aprofundamento técnico ligado a programação de games, a ser utilizado como suporte 
para a finalização do projeto “Game Quiz Arte em África” jogo digital/analógico em desenvolvimento grupo Áfricas nas Artes. 

LARISSA NERES

Graduanda em Artes Visuais pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). É nascida, criada e cuidada por mulheres na cidade de Valença (Ba) mas, 
é também pertencente, renascida e recriada em São Félix-Ba. Velhos hábitos, novos significados. Produz a partir dos questionamentos do que seria exercer a 
feminilidade, e do que aprendeu a fazer sozinha pela necessidade de (des)encaixar-se nesses modelos. Assim, suas pesquisas giram em torno das experiências 
vividas pelo próprio corpo como ponto de partida para esticar essas relações. Atualmente, trabalha entre o transbordamento da escultura e da pintura, usando 
cera depilatória como material para modelagem após o uso, derretimento enquanto sólida e pincelada quando líquida.
Para o programa de bolsas o artista propôs o investimento dos recursos em materiais que visam o desenvolvimento de sua pesquisa em atelier bem como a 
continuitade do seu acompanhamento clínico-terapeutico, atualmente interrompido.
 

GEORGE TELES

É acumulador, batedor de perna e artista visual. Hoje vive em trânsito no Recôncavo – guardando no espaço entre o pó de ferrugem da ponte e tudo mais o que 
encontra no caminho. Suas investigações lidam com as oposições entre acúmulo-sobreposição e vazios-desgastes para tratar das afecções de um corpo em 
trânsito. É no bater de perna que o processo de coleta acontece. Todo escombro da cidade lhe serve de matéria para construção. Madeiras de descarte e chapas 
de ferro se transformam em matrizes para impressões; linhas e retalhos servem para a construção de tecidos e objetos. Entre a gravura expandida, a costura e o 
objeto, busca dar corpo a narrativas experienciadas no encontro entre essas subjetividades atravessadas. É graduando em Artes Visuais pela Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia, desenvolve pesquisa em processos artísticos com ênfase em pintura e impressões contemporâneas, além de fazer parte dos 
grupos de pesquisa e extensão Áfricas nas Artes e Práticas Desobedientes.
Para o programa de bolsas o artista propôs a utilização do recurso pra compra de materiais e suporte técnico na realização do projeto “Estudos para suspensão 
de um corpo”, proposta que dialoga com os campos da gravura, escultura e instalação.

+ www.praticasdesobedientes.com/george  


