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Aqui o vento sopra forte 

E me deixa com a sensação de que devo ficar de olhos fechados 

Pra poder enxergar o que há do lado de dentro

o acaso da casa
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Estou em Prado, BA, na casa de minha Tia, irmã de meu pai, 

Ela cultiva plantas, e cuida de muitos animais,

Logo nos primeiros dias que a encontrei 

Ela se queixou da destruição, 

Por aqui tudo é corroído pela maresia  

ou pelos bichos que vêm e vão, 
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Há dias eu e minha madrinha 

estamos acordando cedinho perto das 5:30 da manhã 

pra ver o sol nascer no mar, 

Os cupins destruíram as portas dos armários da cozinha 

Abriram caminho enquanto se reproduziam
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Tons de azul brilhantes inundam nossa alma,



Caminhar 

É um hábito que nos ensina a desanuviar 

E organizar as turbulências que nos angustia 

Caminhar faz com que pensemos que há uma esperança 

Do início pro fim do dia 

O silêncio 

perto do mar 

faz com que 

a natureza 

grite
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Caminhei de manhãzinha pela cidade recém acordada 

e encontrei perto da praia uma demolição, 

nada mais havia ali a não ser a demarcação 

dos cômodos da casa 

que existia y um chão que resistia,

todo o entulho já recolhido, porém alguns resquícios. 

Junto da poeira, um quebradinho, 

um pedacinho de azulejo azul colonial 

me chamou a atenção e gritou meu nome,
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“— Efeeeee!”
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O que pode comer casa 

De dentro pra fora 

Me consome agora

me trouxe memórias afetivas 

e me inspirou a começar essa série de traças/cupins/insetos 

que com o tempo podem destruir uma casa física mas 

constroem essa ideia de que não importa o tamanho do 

bicho, mas sim quantos deles trabalham juntos.
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agradecimentos para Sussu

minha madrinha que é uma casa que anda 

com toda sua bagagem e generosidade. 
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agradeço imensamente  

ia - Instituto de Arte Contemporânea de Ouro Preto 

que deu início ao Programa Emergencial de Residência 

Artística - iai,

a toda atenção, cuidado e carinho vindo  

da Curadoria de Tainá Azeredo,

a coordenadora pedagógica com apontamentos 

pertinentes de Valquíria Prates,

a produtora Rafaella Fantauzzi e Saulo Rios, responsável 

pela comunicação e marketing do projeto,

Bel Gurgel, presidente executiva presente do ia,

e por último, não menos importantes, as minhas 

companhias de residência e gangue, que reverberam 

resistência nesses processos de entendimento do que 

pode ser um trabalho de arte dentro da pandemia: 

Bárbara Mol, Douglas Aparecido, Belize de Melo Neves, 

Massuelen Cristina e Lucas Soares, sou grata por cada 

segundo ao lado de vocês.
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projeto gráfico Hermano Lamas

este projeto floresceu no inicinho do outono de 2021, 

por decorrência do programa de residência a distância 

provindo do ia - Instituto de Arte Contemporânea de 

Ouro Preto, quando Efe decide viver um mês em Prado, 

Bahia, fugitiva da pandemia que ocorre em todo Brasil.
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