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APRESENTAÇÃO

Carlos Eduardo Cordeiro

“De Luz e Sombra” se refere do que é feita a matéria e a 

substância das coisas. É um tipo de estudo de physis de alguém 

que se põe a uma certa distância concêntrica dos acontecimentos 

gerados e geradores da pesquisa e do ensino das imagens. Vai da 

alfabetização visual aos conceitos mais complexamente elabora-

dos a um campo de especialistas. 

Muito do que foi dito sobre Chiaroscuro, no Quattrocento, 

permanece ainda em nosso horizonte. Parece blasé, mas quando 

alguém vai a uma exposição e diz “adorei esse claro escuro” talvez 

não tenha em mente os valores tonais e a sapiência sobre a cons-

trução de valores culturais. Penso sempre que entre luz e sombra 

há a secreta dimensão de Luz e trevas (...) O paraíso perdido de 

John Milton ou o inferno de Dante nos colocam no centro dessa 

discussão que só mudou de atores e época, mas o conteúdo é o 

mesmo. Ao afirmar a luz, seu congênere, a sombra, participa na 

mesma forma e pensamento. No ocidente se costuma dar vida a 

forças da natureza como se elas tivessem uma alma. Lúcifer, por 

exemplo, é a luz da manhã.

Luz e Sombra persistem no pensamento dando forma e 

criando relevos e substâncias. Um corpo sempre projeta sua som-

bra. Uma imagem está ligada ao seu referente como unha e carne, 

toda imagem carrega sua sombra, como nos disse Barthes. Por ou-

tro lado, Pierre Vernant nos alerta que a imagem antiga era uma 

projeção de sombra sobre o túmulo. Uma pedra era colocada sobre 



ele e, durante o dia, uma sombra era projetada desta pedra sobre 

o túmulo. Esta sombra era então ilibada e adorada como uma pro-

jeção do morto sobre a terra.

A ideia binária de luz e sombra é a mais antiga de todas 

as interpretações sobre o sagrado. O masculino e feminino se ex-

pressam desde a antiguidade como sol e lua. As sociedades ma-

triarcais são lunares e a noite representa seu lugar de origem, em 

que os vivos não podem habitar. O subterrâneo é o lugar tectônico 

a ser visitado na morte, forças terríveis se depreende daí. O sol, 

símbolo masculino, radiante, propicia a vida (solar). Projetar a 

sombra pode ter um enunciado negativo ou propiciatório. Salmo 

91: “Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do 

Onipotente descansará.” O que precisamos saber sobre a luz é a 

sombra quem nos diz. 

Aquele que se preocupa em ensinar e pesquisar entre a Luz 

e a Sombra tem em si a Arte

Boa leitura!!!



VER E OUVIR NA MINA: NOTAS SOBRE 
O SEGREDO E A PRODUÇÃO DE DOIS 

DOCUMENTÁRIOS NO TERREIRO FÉ EM 
DEUS, DE MÃE ELZITA

Denis Carlos Rodrigues Bogéa

1

AQUILO QUE SE VÊ E AQUILO QUE SE OUVE

Este artigo parte da experiência pessoal na reali-

zação de dois documentários no Terreiro Fé em Deus, de 

Mãe Elzita. O primeiro “Quem Toma Conta Dá Conta”, 

compreendendo os anos entre 2003 a 2011 toma como 

ponto de partida o boi e, expandindo-se, toca vários ou-

tros pontos que dizem respeito à dinâmica do próprio 

Terreiro. O segundo, realizado a partir do último ano 

de Karol como Iemanjá na festa de Nossa Senhora da 

Conceição (2013), acompanha aquela durante o último 

ano na festa. Ambos, cada qual a seu tempo, utilizam a 

premissa do segredo estabelecido dentro desta e de ou-

tras Casas de Tambor de Mina, adquirido ali como sa-

ber repassado por Mãe Elzita que, inserido na produção 

audiovisual observa-se de forma prática pela não inser-

ção de imagens e sons em determinados momentos das 

obras. Em outras palavras, as obras colocam em práti-

ca, através desse recurso de não inserção de imagens e 

sons em momentos específicos, o próprio conceito da 

religião de matriz africana, ou seja, o segredo enquanto 

uma das bases onde a mesma se alicerça

2

.

1. Músico, Especialista em 

Cinema e Linguagem Audio-

visual, com graduações em 

Artes e História, aquário com 

ascendente em peixes e lua em 

peixes, 38 anos, pai de Aurora 

Bárbara, diretor dos filmes 

Antes do Dilúvio, O Destruidor 

de Ilhas, Karol 37 Vezes, Quem 

Toma Conta Dá Conta, Ie-

manjá Pela Última Vez. Denis 

Carlos vai viver pra sempre.

2. Por certo, quando utilizo 

esse recurso, necessariamente 

não o faço apenas em mo-

mentos tidos como momentos 

de segredo. Utilizo, sim, na 

medida em que penso colocar 

o espectador diante dessa 

premissa, fazê-lo cumplice do 

saber da existência do segredo.
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Quando de minha chegada à Casa e, sempre ao 

perguntar para Mãe Elzita sobre os rituais e o calendá-

rio da mesma, sobre o significado de determinadas coi-

sas que ouvia e via, ela sempre de forma muito doce res-

pondia algo como “aqui se aprende vendo e ouvindo”

3

. 

Parece um ensinamento simples e, na verdade é. Con-

tudo, revela uma grandeza que, após perceber, resolvi 

tentar colocar em prática nesse filmes em específico.

Há momentos com imagem sem som no filme. 

Há momentos com som sem imagem. Sabendo-se que 

existem coisas que podem ser vistas, coisas que podem 

ser somente ouvidas e coisas que não podem sem ser 

vistas e nem ouvidas, apensas sentidas, começo a tra-

balhar esses conceitos muito próprios da Casa no filme. 

Em determinadas partes, retiro o áudio, permanecen-

do somente a imagem. Na intenção de perpassar esse 

ensinamento, utilizo esse recuso próprio da linguagem 

na tentativa de, ao mesmo tempo, “pesar a mão do edi-

tor” sobre a obra, chamando a atenção do espectador 

para esse fato, ou seja, trata-se de uma construção, 

como também de fazê-lo perceber que, ali, naquele 

momento, ele deve apenas olhar. O som ali não lhe é 

permitido. Detenha-se, então, naquilo que você pode 

perceber através da visão, até onde ela alcança e o quê 

ela alcança. Estamos em um Terreiro de Mina, lugar do 

segredo. Algumas coisas você apenas vê.

Por outro lado, da mesma forma com a “mão pe-

sada de editor” fazendo-se sentir, retiro as imagens de 

alguns momentos, deixando apenas o áudio. São mo-

mentos, talvez, de maior incômodo, uma vez que nos 

organizamos principalmente pela visão, mesmo esta 

3. Faço uma redução muito 

simplória do que me foi pas-

sado e que, até hoje, assim o 

é para quem tiver um ímpeto 

maior ou uma audácia maior 

em fazer esses questionamen-

tos na Casa. Trata-se aqui não 

de uma recusa ou coisa que o 

valha, e sim, de uma extensão 

daquilo e da forma como os 

aprendizados na Mina foram 

sendo perpassados para Mãe 

Elzita por sua Mãe de Santo, 

Denira. Por outro lado, revela 

em conseguinte a forma como 

a própria Mina se organiza, ou 

seja, uma religião matriarcal 

baseada no segredo, o que por 

certo, garantiu seu perpasse 

e sua manutenção durante 

todos esses anos.
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sendo um dos sentidos mais enganáveis. Sendo assim, 

apenas ouça aquilo que está sendo dito. É importante 

ouvir e aprender. Nem tudo, dentro de um Terreiro de 

Mina, lhe é próprio de presenciar com a visão. Algu-

mas coisas devem ser apenas ouvidas.

Isso toma um sentido maior quando pensamos 

nos significados de sons e imagens, quer eles estejam 

juntos ou subtraídos um do outro. Nas palavras de AL-

MEIDA (1994, p. 10)

[...] no filme os significados fazem-se 

não só das vozes, mas de todos os sons e 

imagens que se sucedem. O significado 

do filme não está no resumo que eu faça 

dele depois, mas no conjunto de sons e 

imagens que, ao seu término, compôs 

um sentimento e uma inteligência so-

bre ele (ALMEIDA, 1994, p. 10).

Não há, portanto, a designação ou mesmo o câ-

none de que, em se tratando de documentários ou mes-

mo filmes etnográficos, som e imagem devem sempre 

estar em conformidade com seu respectivo par. Ao 

contrário, o filme se faz e tem seu sentido realizado na 

cabeça do espectador na medida em que o conjunto de 

sons e imagens forma, por assim dizer, uma inteligên-

cia, forma um conjunto sensível – seja lá em que nível 

for – ainda na cabeça daquele. STEPHENSON e DEBRIX 

(1969, p. 180) comentam de forma elucidativa que

Na vida real ouvimos aquilo a que pres-

tamos atenção, o que nos interessa; mas 

no cinema acontece exatamente o oposto 

– prestamos atenção ao que ouvimos, ao 

que o diretor nos faz ouvir (STEPHEN-

SON, Ralph, DEBRIX, Jean, 1969, p. 180).
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Não estamos na vida real. Estamos, sim, imer-

sos numa construção que tem no real sua matéria pri-

ma, mas que, como vimos, passa sempre por um pro-

cesso de remodelagem. Tal remodelagem, assim como 

nas outras linguagens artísticas, faz uso de elementos 

próprios, aqui o som e a imagem. Estes estão a serviço 

do diretor/editor na intenção de criar um novo real, 

uma nova realidade, respeitando claro, como é típico 

desse gênero, determinados limites e questões da esfe-

ra ética e moral. Há sempre de se lembrar que estamos 

falando e filmando pessoas, seres humanos que, como 

tal, possuem individualidade e são donas de si próprias.

É ainda CARRASCO (1993, p. 36-37) quem 

aborda a questão da independência de sons e imagens 

no filme. Sendo assim, temos que

Som e imagem são complexos sígnicos 

paralelos, que devem interagir, mas 

conservando um grau de independên-

cia que lhes ofereça um grande número 

de possibilidades de articulação e, con-

sequentemente, de resultados signifi-

cativos. Algo assim como ocorre com 

as diversas vozes de um contraponto. 

(CARRASCO, 1993, p. 36-37).

É com base nesse pensamento e, aliado a isso 

fazendo uso dos próprios ensinamentos do Terreiro Fé 

em Deus nas palavras de Mãe Elzita, que som e imagem 

são trabalhados nesse processo de edição dos filmes 

“Quem Toma Conta Dá Conta” e “Iemanjá Pela Últi-

ma Vez”, ou seja, aquilo que se vê e aquilo que se ouve 

pode comunicar ao espectador tanto de forma separa-
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da – somente o som ou somente a imagem – quanto de 

forma junta, som e imagens conexos. Logo, mostrar as 

coisas e o mundo tais como eles são, pode tomar muitas 

formas e sentidos, uma vez que estamos na alçada da 

linguagem audiovisual.

Importante mencionar que, tais opções esté-

ticas, alinhadas a questões da própria organização de 

uma Casa de Santo, deflagram uma série de questões 

no que toca a recepção do expectador frente às obras. 

Desta forma, a resistência no olhar é uma das que mais 

salta aos olhos. Via de regra, temos que o documentá-

rio em sua acepção mais comum trata de abordar uma 

temática, um assunto, de forma a descortiná-lo para 

o espectador. Seu caráter, por assim dizer, didático, 

elucida questões, desvelando aquilo que se propõe a 

abordar. Em outras palavras, não há tanto espaço para 

um possível exercício da linguagem no que diz respeito 

a uso de técnicas que vão de encontro a um exercício 

espectatorial onde lacunas, espaços vazios ou mesmo 

silêncios são percebidos como erros ou esquisitices 

de autor. De maneira específica, o filme etnográfico, 

quando utiliza-se de tais recursos é, quando muito, mal 

visto, uma vez que historicamente este tem sua fina-

lidade última desvelar algo. Contudo, este cenário dá 

conta de apenas uma parte dos espectadores e, estes, 

ainda de uma visão reducionista e, na verdade, ligada 

a uma audiência preguiçosa, quer ela “profissional” – 

como no âmbito da antropologia ou mesmo do audio-

visual – acostumada a uma formato onde tais questões 

que envolvem o segredo não são alcançadas

4

.

4. Um reducionismo barato 

permeado de enganos e 

alegações um tanto quanto 

duvidosas sobre a produção 

do longa-metragem “Quem 

Toma Conta Dá Conta” são 

interessantes de serem 

percebidos na dissertação de 

AIRES, (2014).
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Interessante perceber aqui o que comenta BER-

NARDET (1985, p. 06) a respeito de um fator preemi-

nente no momento da realização do filme e que diz 

respeito à relação estabelecida entre os indivíduos no 

campo da filmagem. Segundo ele as imagens cinema-

tográficas do povo não podem ser consideradas como a 

sua expressão, e sim como a manifestação da relação 

que se estabelece nos filmes entre os cineastas e o povo 

(BERNARDET, 1985, p. 06).

Tenho claro que, sem esse vínculo, esse acei-

tamento por parte da comunidade, o filme poderia 

existir, ser finalizado, mas, penso que provavelmente 

deixaria a desejar em alguns pontos. Trata-se aqui de 

preocupar-se não somente com os fins – a filmagem, o 

filme em si – mas, nos meios – as pessoas e as relações 

estabelecidas com as mesmas.

É evidente ainda que a função dos filmes, por as-

sim dizer, não é de exaltar aqueles supostos eventos ou 

rituais de cunho exótico. Ao trabalhar questões básicas 

como a forma de representação de um povo (RIBEIRO, 

2007, p. 09 apud Weinburger, 1994), o fazê-lo de forma 

privilegiando fatos e momentos que, através de uma 

percepção individual e por certo equivocada, podem ter 

algum tipo de exotismo ou apelo nesse sentido, o cineas-

ta aqui não age de boa fé para com a comunidade, para 

com as pessoas que no processo de construção da obra 

estiveram de acordo com sua presença ali. De forma su-

cinta, nas palavras de RIBEIRO (2007, p. 07), é neces-

sário nesse sentido, através desse convívio que leva em 

conta o respeito nesse longo processo de vivência
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uma atitude não directiva fundada na 

confiança recíproca valorizando as fa-

las das pessoas envolvidas na pesquisa, 

uma preocupação descritiva baseada na 

observação e escuta aprofundadas inde-

pendentemente da explicação das fun-

ções, estruturas, valores e significados do 

que descrevem (RIBEIRO, 2007, p. 07).

Baseado nisso e, na certeza que esse momen-

to de construção das imagens torna-se mais profícuo 

atentando para esses fatores elencados, essa constru-

ção vai ser mais ou menos perceptível, mais ou me-

nos exposta num momento posterior, onde o conjunto 

das imagens é colocado de forma prática em conjunto 

para, aí sim, ganhar um sentido final, ou seja, o filme.

A EDIÇÃO

Tomemos a definição de AUMONT (2006) como 

ponto de partida

Chama-se, portanto, documentário, 

uma montagem cinematográfica de ima-

gens visuais e sonoras dadas como reais e 

não fictícias. O filme documentário tem, 

quase sempre, um caráter didático ou in-

formativo, que visa, principalmente, res-

tituir as aparências da realidade, mos-

trar as coisas e o mundo tais como eles 

são. (AUMONT, Jacques, MARIE Michel. 

Dicionário Teórico e Crítico de Cinema. 

Campinas, Papirus, 2006).

São mencionados nessa definição alguns fatores 

importantes: montagem, aparências e, por fim, a sen-

tença mostrar as coisas e o mundo tais como eles são. 

Minha intenção aqui é abordar, mesmo que forma su-

cinta, estes aspectos.



18 | De Luz e Sombra

Ora, é evidente que um filme, seja ele de caráter 

documental ou ficcional, ganha sentido a partir e na 

edição. É nela que os pedaços de imagens feitos às vezes 

com espaço de tempo significativo, são colocados lado a 

lado e, aí sim, começam a tomar forma e um conteúdo 

novo a partir de novas junções passa a se formar.

Sendo assim, essas aparências tentam dar con-

ta do mundo ao qual estão ligadas, tentam fornecer ao 

expetador – pois é a ele que se destinam - um índice 

daquilo que o é no mundo real, no mundo tangível. 

No entanto, são apenas aparências. Elas passam pelo 

processo de modelagem, pelo processo de escolha e de 

eleição de elementos que, a partir de uma necessidade 

criativa quando da edição, é feito. Trata-se, então, da 

construção criativa do real, a partir de elementos es-

téticos, que por vezes estão fora daquilo filmado, que 

compreendem o próprio percurso do cineasta.

É justamente nesse sentido que WINSTON 

(2005), ao citar Grierson, refletindo também essas 

questões acerca de construção criativa do real, coloca 

que os documentários (e aqui ouso objetar que os fil-

mes etnográficos da mesma forma) deveriam passar 

do plano da ‘descrição do material natural’ para ar-

ranjos, rearranjos e a remodelação criativa do mundo 

natural. De forma particular, no processo de edição 

do material dos dois filmes, me deparei exatamente 

com essas questões acerca do tratamento do real, de 

como modelar todo um conjunto de imagens de forma 

que este não se limitasse apenas num apanhado geral, 

numa justaposição de imagens cronologicamente fei-

tas, sem nenhum arranjo, sem nenhuma utilização da 
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própria especificidade da linguagem cinematográfica. 

Logo, a partir do enfrentamento dessa questão, opções 

estéticas foram sendo tomadas para que a edição, ao 

mesmo tempo que desse aquele sentido já destacado, 

de restituir as aparências da realidade, fosse também 

um ato criativo e que levasse em conta um percurso 

pessoal, naquilo que pudesse ser reconhecido como 

algo de minha autoria.

Mencionando esses detalhes da construção do fil-

me, somos lembrados daquilo que BERNARDET (1980, 

p. 37), referindo-se a esse processo, trata como um

[...] ato de recortar o espaço [...] com 

uma finalidade expressiva [...] portan-

to, um processo de manipulação que 

vale não só para a ficção como também 

para o documentário, e que torna ingê-

nua qualquer interpretação do cinema 

como reprodução do real (BERNAR-

DET, Jean-Claude, 1980, p. 37).

A partir disso, é importante perceber que o real 

aqui, nos filmes em questão, passa também por esse 

enunciado, ou seja, além de ser um recorte do espaço 

quando das filmagens, quando momentos de um todo 

são escolhidos e filmados, aqui também na edição es-

ses e outros momentos, outros takes são escolhidos, são 

recortados e passam por um processo de manipulação, 

quer seja em sua cor, velocidade, ordem cronológica e, a 

partir de sua alocação na timeline, também passam por 

outro (s) recorte (s). Repito mais uma vez que a monta-

gem é a força criadora da realidade fílmica; a natureza 

proporciona apenas a matéria-prima com a qual ela tra-

balha (REISZ, MILLAR, 1978, p. 03 apud PUDOVKIN).
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Nesse processo de remodelagem do real através 

de mecanismos estéticos, procuro desenvolver algo as-

sociado à especificidade da linguagem audiovisual, ou 

seja, som e imagem, paralelemente aos ensinamentos 

aprendidos no Terreiro.

O SEGREDO COMO PARTE DO FILME

Revelar ou não revelar poderia ser a questão 

mais importante quando se trata de uma obra audiovi-

sual que se pretende a trabalhar as questões intrínse-

cas a um Terreiro. Poderia. Contudo, o que se pretende 

se distancia dessa questão tanto moral quanto etica-

mente. Nos filmes em questão trata-se mais de deixar 

evidente a premissa do segredo que o desejo cientifica-

mente mórbido em defasá-lo. A construção das obras 

baseia-se também nisso: o espectador, necessaria-

mente, ao entrar em contato com as mesmas, torna-se 

sabedor de que existem determinados limites, tanto 

para ele quanto para quem produziu as obras. Os silên-

cios das imagens e dos sons corroboram nesse intento.

Desta forma, saber do segredo, de sua existên-

cia, distancia-se de um exercício de fetichismo ao que-

rer conhece-lo, ao querer desvendá-lo, ou de auto-re-

ferenciamento quando tratamos de autoria da obra. 

Saber do segredo e fazer saber da sua existência estão 

intimamente ligados ao processo de reestruturação na 

obra de uma existência à qual as limitações impõem 

exercícios estéticos que possam, ao mesmo tempo, dar 

conta do processo de construção do filme quanto do pa-

pel importante que tem o realizador conhecedor dessa 

premissa, da responsabilidade à qual lhe foi confiada 

uma vez que este é conhecedor da mesma. A preserva-
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ção dessa sensibilidade, entendida também como pro-

cesso de construção entre quem filma e quem é filma-

do, é também no sentido de que os laços estabelecidos 

entre essas partes sejam para além filme. Nas palavras 

de CARVALHO (1985, p.214)

Consequentemente, a cada vez que 

uma informação factual é revelada, ou 

um detalhe do ritual é explicado, ou a 

participação em um certo evento é per-

mitida ao estudioso, uma parte do sis-

tema inteiro do culto, como repositório 

de um conhecimento iniciático e privi-

legiado, é posta à prova, pois fica aberto 

à discrição do estudioso o que revelar 

em seus escritos do que lhe foi dito ou 

do que pôde observar com seus pró-

prios olhos (CARVALHO, 1985, p. 214).

Ampliando o alcance daquilo posto pelo autor, es-

tritamente voltado para a escrita, a máxima também é 

válida para a realização dos filmes. Não somente destes 

aqui abordados, mas, penso, de todo e qualquer intento 

no sentido de filmar dentro dos Terreiros. Nesse senti-

do, e coadunando ainda com o autor, se nos foi dada a 

sorte e a sensibilidade de descobrir algo de maravilhoso, 

devemos procurar reunir ainda mais sensibilidade para 

não interferir, não provocar a sua desintegração ou o 

seu desencantamento (CARVALHO, 1985, p.221).

Nesta seara, em se tratando daquilo que o filme 

mostra e aquilo que não mostra, tanto por poder ser 

reconstituído historicamente ou mesmo por se tratar 

de questões abstratas, FRANCE (2000, p.22), estabele-

ce as bases daquilo que aqui explanamos. Sendo assim, 

para a autora,
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a antropologia fílmica dedica-se, às 

vezes, a acontecimentos, ações não 

mostráveis, que se desdobram no eixo 

do tempo e que somente a palavra ou 

a reconstituição histórica podem evo-

car. [...] O mesmo acontece no vasto 

domínio do não mostrável estrutural, 

ao qual o filme tem acesso através de 

um desvio de linguagem. Estes são, por 

exemplo, as representações mentais 

(mitos, crenças, opiniões, sentimentos 

etc.) os processos sociais ou culturais 

(progresso, conflitos de poder, ou de 

valor etc.) (FRANCE, 2000, p.22).

Estar a par de determinadas esferas do segredo 

dentro dos Terreiros do Tambor de Mina não implica 

em revela-los ao bel prazer do realizador. Os aconteci-

mentos não mostráveis e as estruturas mencionadas 

pela autora se direcionados para a realidade de quem 

produz filme juntamente aos Terreiros estão intima-

mente ligados à existência destes e, tal qual mencio-

nou Carvalho, o processo de desintegração dessa exis-

tência, o desencantamento estrutural daquilo que é 

revelado fere não somente a Casa enquanto locus, mas 

também os indivíduos que o constituem

5

.

Como então passar pelo crivo daquilo que pode 

ou não ser mostrado? Como saber se esta ou aquela 

imagem, este ou aquele som podem ser inseridos na 

obra? Até onde determinadas cenas devem permane-

cer vistas? Ou ainda: o fato de estar com a câmera no 

lugar e na hora (certa?) dos acontecimentos, necessa-

riamente lhe imputam o direito de apertar o rec?

A mim torna-se claro que essas, além de outras 

perguntas, devem ser a tônica em todo o processo de 

5. É evidente, ainda, que estar 

a par de qualquer nível de 

segredo dentro da estrutura 

da Mina é, minimamente, ter 

algum tipo de iniciação e, por 

tanto, já ter estabelecido elos, 

laços que ultrapassam a rela-

ção tacanha pesquisador-obje-

to. Em outras palavras, é sobre 

o realizador iniciado, àquele
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construção do filme. Isso, evidente, não somente na ca-

beça do realizador, daquele que, por assim dizer, levará 

o crédito do filme, mas de toda a equipe

6

. São questões 

básicas como estas que podem se fazer sentir no traba-

lho final, na obra concluída. Mas, a guisa de elucidar 

alguns desses pontos, penso que esse crivo, essa tônica 

deva, necessariamente, ser compartilhada com as pes-

soas que figuram no filme. Nesse sentido, o segredo não 

está somente naquilo que, obedecendo às escolhas es-

téticas, figura como algo a ser somente visto ou ouvido. 

Nesse sentido a premissa do segredo se expande, torna-

-se algo que transcende o filme visto e insere-se na re-

lação afetiva, compromissada com as pessoas que apa-

recem na tela. De forma prática, um simples perguntar 

“isso pode?” toma uma abrangência significativa no que 

tange a construção do filme e das relações além-filme.

No processo de construção dos dois filmes, 

“Quem Toma Conta Dá Conta” e “Iemanjá Pela Última 

Vez”, as idas e vindas quando do material em processo 

de edição foram constantes. Na verdade, o “isso pode?” 

já estava atrelado ao próprio ato de filmar no Terreiro 

Fé em Deus, uma vez que a produção do “Quem Toma 

Conta Dá Conta” está diretamente ligada ao meu pró-

prio processo em tornar-me um realizador. Nesse sen-

tido, e ainda não sendo iniciado, perguntar aquilo que 

poderia ou não ser filmado tornava-se cotidiano. Após 

algum tempo, por já ter conhecimento da dinâmica e 

já internalizado o que poderia ou não, isso começa a ser 

deixado de lado. Contudo, não foram poucas as vezes 

que, obedecendo a uma dinâmica própria das entida-

des, que sempre modelam determinados rituais de 

acordo com o tempo

7

, as pessoas às vezes diziam “não 

6. Falo aqui equipe na tentativa 

otimista de acreditar que a pro-

dução desse tipo de obra possa 

ser realizada de forma respei-

tosa com o espaço com mais 

de duas pessoas. No entanto, a 

experiência me conduz por um 

caminho no qual uma equipe 

com três ou mais pessoas 

pode ser frustrante, além de 

se revelar um verdadeiro caos 

quando pensamos em conca-

tenar tempo, disponibilidade, 

afinidade com o tema, além de 

outras questões “triviais”.

7. Entendido aqui de uma 

forma que não a cartesiana, 

contado em horas, dias ou algo 

assim. A concepção de tempo, 

ao menos na Mina e no Terreiro 

Fé em Deus onde desenvolvi os 

filmes, relaciona-se com uma 

cosmogonia outra, algo como 

que parecido com eras. Então 

fala-se que o tempo mudou, o 

tempo faz mudança, como se 

o tempo obedecesse a critérios 

que regidos por algo maior e 

que, este mesmo algo maior, 

designasse os momentos ade-

quados de se mudar até mesmo 

determinados rituais. Onde o 

próprio tempo fosse senhor de 

si mesmo e realizasse mudan-

ças em seu próprio corpus.
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filma isso” ou ainda “não pode filmar isso” quando eu 

já estava filmando.

Esse caminho ainda é percorrido quando da 

edição do material em ambos os filmes. Uma vez com 

o material já em processo de finalização, após alguns 

cortes o mesmo era levado, tanto num quanto noutro 

filme, ao Terreiro ou à casa de Karol. Determinadas 

cenas, assim como alguns sons off, eram de imediato 

apontados como não necessários. Principalmente no 

segundo filme, o “Iemanjá Pela Última Vez”

8

NEM TUDO AQUILO QUE SE VÊ DIZ RESPEITO 
AO QUE SE ESTÁ VENDO AQUILO QUE SE OUVE 
TRANSCENDE O TANGÍVEL DA PALAVRA9

“Quem Toma Conta Dá Conta” é o primeiro fil-

me longa metragem que aborda a temática dos Bois de 

Terreiro dentro do Estado do Maranhão. Essa temáti-

ca, o Boi feito para uma ou várias entidades espirituais 

dentro dos Terreiros, fato que é vivo e constante no co-

tidiano daqueles tanto da capital, São Luís, quanto do 

interior do Estado, não foi até então – e infelizmente 

nem após - privilegiada no âmbito audiovisual. Tanto 

em termos de imersão quanto em termos de duração 

da própria obra. Com base nisso, posso afirmar que 

trata-se de um marco na história do cinema mara-

nhense por questões que levam em conta o período 

de convívio para tanto (que perdura até os dias atuais, 

desdobrando-se em outros trabalhos posteriores), as 

protagonistas do filme, sua duração, maneira como o 

filme – tanto em fase de produção quanto no percurso 

que este vem trilhando até os dias atuais – foi traba-

8. No caso de Karol, por se tra-

tar do percurso dela enquanto 

Iemanjá na festa de Conceição, 

essas idas e conversas sobre 

o material editado eram bem 

mais constantes, tanto com 

ela quanto com sua mãe, 

Roxa, uma vez que, além do 

filme propriamente dito, a 

versão em DVD contém um 

outro filme como extra, o “Ka-

rol 37 vezes”, feito somente 

com fotografias e um longo 

depoimento dela a respeito. 

Determinados eventos ligados 

a outros Terreiros, algumas 

fotografias consideradas im-

próprias – mesmo que forne-

cidas por ela quando de minha 

solicitação para construir esse 

extra – foram sendo retiradas.

9. Isto diz respeito à própria 

questão de ver e ouvir na 

Mina. Após 50 anos, Caboclo 

Ita encerrou sua obrigação do 

Borá no Terreiro Fé em Deus, 

de Mãe Elzita. Esta obrigação, 

levada a cabo dentre outras 

coisas através do Toque, teve 

origem no antigo Terreiro 

de Mãe Denira, também 

conhecido como Terreiro Fé 

em Deus, de onde Caboclo Ita 

é oriundo. Em determinado 

momento, aos observadores 

comuns, o que se via eram as 

pessoas movimentando fitas 

coloridas em direção ao teto 

do Barracão. Contudo, ali re-

sidia algo maior. Era o próprio 

Ita encerrando as Correntes 

do Borá. Da mesma forma, ao 

falar que sua morada fica na 

Mata do Gangá, Surrupirinha 

estabelece a geografia não 

tangível de sua casa e, por 

assim dizer, de seu domínio.
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lhado, além de questões ligadas à própria memória do 

Terreiro Fé em Deus, de Mãe Elzita.

“Iemanjá Pela Última Vez” traça o mesmo per-

curso, com duração menor (43 minutos), mas não menos 

importante. Um filme de afeto, de encontro e de possibi-

lidades narrativas que engendram uma relação aí esta-

belecida com Karol e com Mãe Roxa que antecede nos-

so próprio convívio no Terreiro Fé em Deus, alcançando 

carnaval e São João em brincadas de Tambor de Crioula 

pela cidade, dias e noites adentro. Um filme testemunha 

de uma edição possível somente através da partilha, do 

comprometimento não invasivo para com a imagem e o 

conhecimento do outro. Do respeito e da preservação da-

quilo que é um dos alicerces da própria Mina: o segredo.

Trabalhar questões voltadas a documentários e, 

de forma específica, filmes de caráter etnográfico sem-

pre são muito delicadas, na medida em que estes pos-

suem um leque de atuação muito grande.

Desde produções que remontam a uma 

abordagem positivista, em que filmes 

são resultado de uma documentação 

“objetiva” da realidade, registros mui-

tas vezes sem montagem ou som, até 

experiências fílmicas diversas, inter-

pretativas, que incluem filmes estrutu-

rados em torno de argumentos, segun-

do convenções narrativas já instituídas 

nos documentários de maneira geral 

(TEIXEIRA, 2004, p. 98).

Percebemos com isso que trata-se de uma seara 

onde o terreno é pantanoso, mas fértil, uma vez que li-

damos com características e soluções diversas para fil-

mes diversos. Isso, em última instância, faz com que o 
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gênero se torne difuso e tenha seu horizonte ampliado. 

Igualmente, corroborando com as palavras de RAMOS 

(2008, p. 22) endosso que não se trata aqui de estabele-

cermos uma morfologia do documentário, [e do filme 

etnográfico] com a mesma metodologia que cerca, por 

exemplo, definições nas ciências naturais” (RAMOS, 

2008, p. 22, grifos meus).

Isso, claro, uma vez que estamos trabalhan-

do com material artístico, audiovisual, portanto, uma 

morfologia que fosse organizada para depois disseca-

da através de convenções ou cânones impostos, traria 

mais engessamento, quando não, uma série de perife-

rias, por assim dizer, naquilo que não fosse estabelecido 

como o centro, como sendo parte integrante da mesma 

morfologia acima citada. A cristalização desses concei-

tos, a padronização de formas de criar e, aqui, produzir 

filmes, editar e reelaborar a matéria prima do filme iria 

de encontro às bases do pensamento das ciências hu-

manas e da própria construção daquilo que é humano, 

ou seja, as várias formas de organização, seja ela cultu-

ral, econômica, religiosa, dentro da sociedade.

É também nessa medida que nossa classificação 

dos filmes aqui trabalhados enquanto filme etnográfico 

se dá. O processo de imersão, de convívio levado a cabo 

durante os anos, os registros permanentes e constantes, a 

relação estabelecida com todos os sujeitos da Casa

10

, além 

da própria modificação do olhar, já citada por ROSEN-

FELD (2000, p. 51) como uma reconversão que se inicia

com a tomada de consciência, por par-

te do aprendiz–cineasta, dos traços que 

permitem distinguir a observação fíl-

mica da observação direta [prosseguin-

10. Aqui gostaria de men-

cionar estes sujeitos, essas 

pessoas com as quais convivo 

durante todos esses anos de 

realização desses filmes e de 

outros que ainda estão por vir 

e, à guisa de agradecimentos, 

citá-las, correndo o risco de 

esquecer algum nome mas 

que, pela quantidade de 

pessoas envolvidas, creio que, 

talvez, esta possa me servir 

de atenuante: Mãe Elzita, 

Ana Maria (filha sanguínea 

de Mãe Denira, mãe de Santo 

de Elzita), Mãe Roxa (minha 

Mãe de Santo e a quem tenho 

o prazer de chamar de Mãe), 

Pai Stênio (sem dúvida a 

primeira pessoa naquela Casa 

que me dizia datas, momen-

tos, indicava este ou outro 

fato digno de nota a mim, 

recém chegado na Casa), 

Miúda Velha (afilhada de Mãe 

Maximiliana, que teve seu 

Terreiro filmado pela Missão 

Folclórica de 1938), às inúme-

ras crianças que brincam no 

Boi e a quem ele é destinado, 

a todas as crianças que saem 

vestidas de Doze Marias, anjos 

e Nossa Senhora da Conceição 

na época da Sua festa, Dina, 

Nalvinha (in memoriam), 

Lenilda, Concita, Concitão (in 

memoriam), a todo grupo do 

Novo Boi de Viana e a Caixa 

D’Água (in memoriam), Lelé 

(in memoriam, que de forma 

sempre graciosa é menciona-

da como relógio da Jurema, 

ao apontar o dedo pra cima in-

formando a todos no Barracão 

que estava chegando a hora do 

Tambor encerrar), Sebastião 

(magarefe que herdou há mais 

de 25 anos a responsabilidade 

da matança do boi de comer, 

tão bem levada a cabo naquele 

Terreiro), Lélia, Lélis, Luís, 

Roxinha, Donas Isabel e Chica 

(in memoriam), Diquinha (a
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do] no difícil aprendizado de uma nova 

ordem de relações entre os diferentes 

meios de apreensão sensorial (ROSEN-

FELD, 2000, p. 51, grifos meus)

Dentre outros fatores, enumeram-se para este 

fim. A própria forma como o material é tratado, poste-

riormente na edição, dá conta disso. FRANCE (1998, p. 

21-21) comenta isto da seguinte forma, referindo-se à 

presença do autor em campo:

a observação do etnólogo-cineasta, mes-

mo a mais distante é sempre “partici-

pante”. Ou seja, o etnólogo-cineasta par-

ticipa sempre de alguma maneira, do 

processo observado, porque sua inter-

venção e a auto-mise em scène própria 

das pessoas filmadas são inevitáveis. 

Reciprocamente, as pessoas filmadas 

participam do processo de observação 

porque intervêm da mise en scène do 

cineasta (FRANCE, 1998, p. 21-22).

Sendo assim, traço desde a realização das ima-

gens e finalizo na edição um parâmetro onde estas 

questões podem ser visivelmente percebidas no mate-

rial filmado, onde não excluo determinadas indicações 

de que eu, enquanto autor do filme, estou ali. Seja por 

uma sombra ou áudios que “vazam”, seja pela movi-

mentação da câmera na mão, tão cara a esse tipo de 

produção, esses elementos compõem o todo do filme e, 

por certo, corroboram para sua classificação.

No tocante às obras analisadas neste trabalho, 

é sem par a iniciativa, uma vez que ambos encontram 

aqui um primeiro espaço para uma reflexão de for-

quem, mesmo evangélica, 

mantém conversas e contatos 

muito felizes e por certo pro-

fundos com seu Caboclo Jariol-

damo) e a Milena Silva, minha 

amada companheira, fotógrafa 

e assistente de direção durante 

todos esses anos nos filmes.
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ma mais ampla e metodológica no que diz respeito às 

questões relacionadas ao segredo dentro do Tambor de 

Mina. Essa reflexão, contudo, não se esgota aqui. Não 

só em termos de análise dos filmes – meta à qual não 

nos propusemos aqui – quanto em termos práticos, 

acadêmicos – uma vez que este trabalho aponta direta-

mente para possibilidades outras em momentos pos-

teriores. Nesse sentido, como um todo, é traçado aqui 

um ponto inicial onde se deve dar prosseguimento à 

pesquisa aqui iniciada.
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PROJEÇÕES EM ESPAÇO PÚBLICO: 
CINEMA E ATIVISMO

Cristina Barretto de Menezes Lopes

1

RESUMO

Este texto aborda, através de uma seleção de tra-

balhos desenvolvidos pelos artistas Krzysztof Wodicz-

ko (polonês radicado norte-americano), Roberta Car-

valho (brasileira), Elisa Laraia (italiana) e John Hulsey 

(norte-americano); propostas que experimentam o 

cinema fora da sala de cinema, tensionando o que se 

convencionou chamar de Forma Cinema - um modelo 

de representação pautado em um tipo de subjetividade 

que emerge no século XIX e que pode ser detectado em 

várias outras manifestações estéticas daquele período, 

como a pintura neoclássica ou o romance de Balzac. 

Tendo como norte a ideia de um cinema que se expan-

de para fora das salas de cinema e além desse modelo, 

este trabalho discute, através do processo de produção 

das obras desses artistas, a importância da arte como 

provocação para um olhar mais atento a questões ur-

gentes, expostas publicamente, em lugares onde a es-

cuta seja um condição para a partilha.

INTRODUÇÃO

Saindo das camadas mais superficiais de uma 

pesquisa sobre a história do cinema, é possível perceber 

1. Doutora em Artes Visuais 

pela Unicamp. Desenvolve 

projetos experimentais na 

área audiovisual. É professora 

na UniMetrocamp e perfor-

mer. kitmenezes@gmail.com.
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as inúmeras experiências que desafiaram o modelo de 

produção moldado a partir da ideia de uma forma-cine-

ma ou efeito-cinema. Outros modos de “fazer cinema” 

- mais restritos ao campo das artes e do universo un-

derground - indicaram potencialidades para a imagem 

em movimento através de rupturas, ora relacionadas 

ao espaço (projeções em galerias, museus ou na rua), 

ao suporte (filme sem projeção, projeção sem filme) ou 

ainda discursivas (cinema não-narrativo, videoarte).

A partir dessa diversidade de propostas estéti-

cas que exploram desde imagens analógicas até ele-

trônicas e digitais, este trabalho propõe um recorte 

mais específico, focado em experiências que envolvem 

projeções em espaços públicos, através de 6 projetos 

realizados por quatro artistas: 1. Krzysztof Wodiczko, 

polonês naturalizado norte-americano que revela um 

olhar para questões diretamente ligadas à xenofobia, 

ao preconceito e à normalização da violência; 2. Ro-

berta Carvalho, brasileira, artista visual, que busca 

através de intervenções no centro histórico de Belém 

e em comunidades ribeirinhas do Pará, dar visibilida-

de a questões locais; 3. Elisa Laraia, italiana, que traz 

a questão da violência de gênero na proposta Private 

Conversations - obra composta por grandes projeções 

em espaços públicos e 4. John Hulsey, que trabalha a 

intersecção de múltiplos territórios como cinema e 

vídeo, performance colaborativa e ativismo, trazen-

do discussões urgentes diretamente relacionadas ao 

contexto norte americano. Os quatro artistas têm em 

comum, o fato de trazerem ao espaço público, através 

de imagens temporárias e moldáveis, projetadas em 

superfícies disformes; temas urgentes e necessários, 

experimentando novas formas, espaços e tamanhos.
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Para este trabalho, houve um cuidado maior no 

recorte - buscou-se selecionar artistas considerando 

tanto a diversidade geográfica de suas origens (Polônia, 

Itália, Estados Unidos e Brasil) quanto de gênero (duas 

mulheres e dois homens). Essa referência geográfica 

está impressa nas obras, tanto pelas histórias pessoais 

de cada artista quanto pela forma como se relacionam 

com o contexto social e político em que estão inseri-

dos. A biografia de Krzysztof Wodiczko, por exemplo, 

polonês, nascido em 1943, durante a Segunda Guer-

ra Mundial, é indissociável de sua obra. O artista, que 

passou a infância e a adolescência testemunhando a 

ocupação do país pela União Soviéticas, acaba trazendo 

as referências de sua própria história nas escolhas que 

faz para as projeções em grande formato, realizadas 

em fachadas de monumentos e edifícios. Atualmen-

te o artista vive e trabalha em Nova Iorque, onde atua 

como professor residente na Universidade de Harvard.

Destaco aqui dois projetos de sua autoria que 

envolvem projeções em grande escala para espaços 

públicos: Hiroshima Projection (1999), obra realizada 

na cidade de Hiroshima como parte do aniversário do 

bombardeio da cidade durante a 2ª Guerra Mundial e 

Tijuana Projection (2001), que tem como tema a vio-

lência contra mulheres na cidade de Tijuana, uma re-

gião de fronteira entre o México e os Estados Unidos.

AS PROJEÇÕES DE KRZYSZTOVF WODICZKO

A preocupação com o espaço, a necessidade de 

trazer temas relacionados à questões sociais assim 

como o envolvimento com a comunidade local estão 

presentes nas obras de Wodiczko desde o início de seu 
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trabalho como artista, mas Hiroshima Projection (Ja-

pão, 1999), além de trazer projeções ao ar livre, tam-

bém promove um diálogo com grupos de sobreviven-

tes de guerra partindo de uma escuta atenta de relatos 

pessoais por testemunhas que viveram os horrores co-

metidos durante aquele período. É partir desses rela-

tos que Wodiczko procura conectar, em Hiroshima Pro-

jection, as impressões de indivíduos de várias gerações 

com relação às experiências de cada um nos desdobra-

mentos da tragédia.

O artista relata que quando começou a conver-

sar com os sobreviventes do atentado, encontrou, além 

de japoneses, coreanos - “trabalhadores escravos” - 

que foram bombardeados junto com seus mestres em 

Hiroshima, mas que nunca foram ouvidos como iguais: 

“eram uma espécie de vítimas de terceira ou segunda 

categoria” (ART 21, 2011, tradução nossa). Assim, na 

Hiroshima Projection. Hi-

roshima, Japão (2009). Fonte: 

<https://art21.org/read/

krzysztof-wodiczko-hiroshi-

ma-projection/>

https://art21.org/read/krzysztof-wodiczko-hiroshima-projection/
https://art21.org/read/krzysztof-wodiczko-hiroshima-projection/
https://art21.org/read/krzysztof-wodiczko-hiroshima-projection/
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projeção, sua proposta incluiu oferecer esse espaço 

para que eles pudessem trazer suas próprias experiên-

cias e reflexões sobre a maneira como foram tratados 

pelas autoridades no Japão.

A projeção na Cúpula ainda envolve uma ca-

racterística que potencializa imagem: a visibilidade da 

textura da superfície é incorporada às figuras.

Existe uma imagem; existe um prédio. 

Existe um corpo da pessoa, projetado; e 

há um corpo do edifício ou o monumen-

to, animado. Mas é também a pele do 

edifício, a superfície, que é vista como 

algo entre os dois. E essa é uma camada 

protetora muito importante - que sepa-

ra o aspecto excessivamente confessio-

nal do discurso daqueles que animam o 

edifício e nossa abordagem excessiva-

mente empática em relação aos falan-

tes. (ibid. tradução nossa).

Isso é importante, segundo Wodiczko, para reco-

nhecer que entre eles - os entrevistados - e nós, há uma 

parede. Qualquer tentativa de se identificar com a pes-

soa é um perigo. Não é possível dizer “entendo o que você 

passou”. Segundo Wodiczko, o mais apropriado seria: 

“Eu nunca vou entender o que você passou”. O artista re-

lata ainda que quando conheceu os coreanos, de alguma 

forma eles lhe lembravam sua mãe e que essa relação de 

proximidade com sua própria história ajudou a estabe-

lecer entre as partes uma troca, baseada na confiança, 

essencial para o desenvolvimento do seu trabalho.

Confiança é o ponto de partida. As 

pessoas que são participantes - que se 

tornam co-artistas - devem sentir que 

alguém no comando está do seu lado, 
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em um sentido mais profundo. Este é o 

pano de fundo da projeção de Hiroshi-

ma. (ibid. tradução nossa)

Nessa projeção, o testemunho só acontece com 

o consentimento de um grupo de pessoas dispostas a 

participar da proposta do artista. É com essa partici-

pação generosa, em expor dores individuais de graves 

causas e efeitos com desdobramentos sociais, que o 

conteúdo ganha amplitude. E é na recepção pública da 

obra que dialoga diretamente com o entorno - o Memo-

rial da Paz, também conhecido como A-Bomb Dome, 

localizado na beira do rio Ota - que a imagem emerge 

com a força de sua potência: foi ali, nas águas do rio, 

que muitas pessoas feridas se jogaram em busca de alí-

vio e acabaram morrendo.

O projeto foi desenvolvido como parte do ani-

versário do bombardeio da cidade, que na 2ª Guerra 

Mundial sofreu o primeiro ataque nuclear da História.

Em Tijuana Projection (México, 2001), obra rea-

lizada no ano seguinte para a mostra inSITE 2000, na 

cidade de Tijuana, México, o processo foi similar: o artis-

ta também se aproximou das comunidades locais para 

estabelecer uma relação de confiança antes de abordar 

temas diretamente relacionados aquela região de fron-

teira: violência, classe, gênero, preconceito. O processo 

exigiu um tempo antes que se estabelecesse aproxima-

ção e confiança. Wodiczko entrevistou diversas mulhe-

res vítimas de incesto, estupro e abusos domésticos e 

trabalhistas. Após as gravações, o artista mostrou as 

entrevistas às protagonistas e foi nesse processo que 

elas se fortaleceram para contribuírem com seus depoi-

mentos na projeção de suas falas, captadas em tempo 
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real por um dispositivo que o próprio artista desenvol-

veu em suas pesquisas no MIT. Para obter o efeito da 

projeção realizada no Centro Cultural Tijuana (CECUT), 

Wodiczko também utilizou vídeo-projetores de alta de-

finição e grande potência que eram controlados por sis-

temas que permitiam a alternância entre projeção ao 

vivo e os depoimentos pré-gravados. De acordo com os 

artistas responsáveis pela execução do projeto, Krzysz-

tof Wodiczko, Adam Whiton e Sung Ho Kim:

The purpose was to use progressive te-

chnology to give voice and visibility to 

the women who work in the “maquila-

dora” industry in Tijuana. We designed 

a headset that integrated a camera and 

a microphone allowing the wearer to 

move while keeping the transmitted 

image in focus. The headset was con-

nected to two projectors and loudspea-

kers that transmitted the testimonies 

Tijuana Projection. Tijua-

na, México (2001). Fonte: 

<https://www.krzysztofwo-

diczko.com>.
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live. The women’s testimonies focused 

on a variety of issues including work 

related abuse, sexual abuse, family di-

sintegration, alcoholism, and domestic 

violence. These problems were shared 

live by the participants, in a public pla-

za on two consecutive nights, for an au-

dience of more than 1,500. projections 

on the 60-foot diameter facade of the 

Omnimax Theater at the Centro Cultu-

ral Tijuana (CECUT). The headset was 

connected to two projectors and louds-

peakers that transmitted the testimo-

nies live. The women’s testimonies fo-

cused on a variety of issues including 

work related abuse, sexual abuse, fa-

mily disintegration, alcoholism, and 

domestic violence

2

.

A forma esférica que dá suporte à projeção va-

loriza e potencializa a fala daquelas mulheres que ex-

põem não só suas faces mas também histórias invisibi-

lizadas de violência e dor.

ROBERTA CARVALHO - PROJETANDO NA AMAZÔNIA

Graduada em Artes pela Universidade Federal 

do Pará (UFPA), a artista visual Roberta Carvalho vive 

atualmente em São Paulo, onde me recebeu para uma 

conversa. Na ocasião, pedi que falasse sobre seu pro-

cesso de criação no seu trabalho que envolve projeções 

em espaços públicos. Desses, destaco aqui duas de suas 

obras: Pretérito do Presente, uma série de interven-

ções urbanas realizadas no centro histórico de Belém 

em 2005, desenvolvido a partir de uma provocação: 

que pretéritos que ainda permanecem no presente 

e Symbiosis, apresentado pela primeira vez em 2007 

como uma combinação de projeção de vídeo e fotogra-

2. “O objetivo era usar tec-

nologia progressiva para dar 

voz e visibilidade às mulheres 

que trabalham nas indústrias 

maquiladoras de Tijuana. 

Projetamos um headset que 

integrava uma câmera e um 

microfone, permitindo que o 

usuário se movesse enquanto 

mantinha a imagem trans-

mitida em foco. O fone de 

ouvido estava conectado a dois 

projetores e alto-falantes que 

transmitiam os depoimentos 

ao vivo. Os testemunhos das 

mulheres enfocaram uma va-

riedade de questões, incluindo 

abuso relacionado ao trabalho, 

abuso sexual, desintegração 

familiar, alcoolismo e violên-

cia doméstica. Esses proble-

mas foram compartilhados ao 

vivo pelos participantes, em 

uma praça pública em duas 

noites consecutivas, para um 

público de mais de 1.500 pes-

soas. projeções na fachada de 

60 pés de diâmetro do Teatro 

Omnimax no Centro Cultural 

de Tijuana (CECUT). O fone de 

ouvido estava conectado a dois 

projetores e alto-falantes que 

transmitiam os depoimentos 

ao vivo. Os testemunhos das 

mulheres enfocaram uma va-

riedade de questões, incluindo 

abuso relacionado ao trabalho, 

abuso sexual, desintegração 

familiar, alcoolismo e violên-

cia doméstica.” (WODICZKO, 

K.; WHITON, A.; KIM, S.H. 

sem data. tradução nossa). 

Disponível em: <http://web.

mit.edu/idg/cecut.html>. 

Acesso em 20 out. 2018.
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fia, um mix de imagens de moradores de comunidades 

ribeirinhas do Pará projetadas em copas das árvores.

Pretérito do Presente, intervenção realizada em 

2006, é resultado de uma pesquisa da artista realizada 

com a Bolsa de pesquisa do Instituto de Artes do Pará. 

Carvalho experimenta ações de projeção de curta dura-

ção nas fachadas de alguns pontos estratégicos da Cida-

de Velha. A artista revela que essa série de imagens são 

retiradas de matrizes, de dentro da própria cidade, e de 

fragmentos de um cidade antiga, documentada em jor-

nais e postais antigos. O material é tratado e as projeções 

iluminam fachadas de prédios em estado de abandono.

“(...) a proposta era falar um pouqui-

nho das camadas de tempo, de Belém, 

trazendo sobreposições ou ressaltan-

do elementos porque, por exemplo, as 

casas antigas - em Belém tem muitas 

abandonadas - todas tem um mega 

cadeado na frente, trancando, pra nin-

guém entrar, ninguém faz nada e a casa 

fica lá caindo (...) e aqui era uma mera 

sobreposição de tempo mesmo porque 

essa casa existia aqui neste lugar, e esse 

prédio, ele sofreu um incêndio mas não 

esse aqui, esse aqui já é um prédio dos 

anos 70, 80 que destruíram pra cons-

truir um prédio que é bem ruim assim, 

que nem tem uma altura adequada, 

tipo, meio que desfigurou essa paisa-

gem, então era meio uma crítica tam-

bém pra mostrar o que existia antes 

desse prédio.” (CARVALHO, 2018)

Nesse projeto, as janelas do prédio foram uti-

lizadas como telas para projetar camadas de passado 
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que dialogavam com o tempo presente através de so-

breposições imagéticas.

Dois anos depois, em 2007, Roberta começa 

suas experimentações com Symbiosis e passa a utili-

zar outras superfícies para projeções com vídeos e fo-

tos: copas de árvores e vegetação nativa, presentes em 

diversos espaços de cidades, comunidades, áreas ver-

des e florestas.

“(...) E aí eu comecei esse projeto em 

2007, quando eu experimentei a pri-

meira vez fazer projeção nesse suporte, 

árvore. E até então era um exercício de 

suporte mesmo, da relação do corpo, 

da forma do corpo com a forma des-

se elemento verde, das árvores, então 

até então era muito essa relação entre 

essa árvore tem relação com esse rosto, 

essa forma tem relação com esse corpo; 

até que em 2011, eu fui fazer, minis-

trar uma oficinas na Ilha do Combu, 

Pretérito do Presente. Belém, 

Brasil (2005). Fonte: <https://

www.robertacarvalho.art.br/>.

https://www.robertacarvalho.art.br/
https://www.robertacarvalho.art.br/
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que é um ilha do outro lado de Belém, 

uma ilha de ribeirinhos, que a gente 

cresce olhando para aquele outro lado, 

mas até então não era um lugar que as 

pessoas iam, trafegavam, hoje até tá 

virando um lugar turístico assim, prin-

cipalmente a parte mais não tão pro-

fundo lá no Combu, mais pra dentro, 

mas a parte mais pra frente, mais pra 

Belém (...) então a gente cresce olhan-

do aquilo, não sabe quem são aquelas 

pessoas, não sabe que dali que sai uma 

parte importante do açaí que a gente 

consome... e aí eu me propus a fazer 

essa oficina lá nessa comunidade, pras 

crianças… e a partir dessas oficinas que 

eu fiz com as crianças eu me propus a 

criar as projeções lá, pra serem projeta-

das lá também, na Ilha do Combu. E as 

crianças me conectaram aos adultos… 

me conectaram aos seus avós, pais… e 

a gente foi filmando, conversando com 

essas pessoas e tal até que num certo 

dia, lá já no final nessas atividades, já 

tinha uma quantidade interessante de 

imagens e aí a gente fez uma projeção, 

uma noite de projeção, e aí essa noite, 

tem essa imagem aqui que pra mim 

é a mais emblemática (...), então, aí 

quando eu atravessei pra ilha e fiz essa 

oficina, fiz essa primeira projeção lá, 

com os ribeirinhos, aí eu percebi que o 

projeto ele de fato estava nascendo ali 

quantos anos depois? 2007, oito, nove, 

dez, onze - quatro anos depois, né? - até 

então eu estava gestando ele, experi-

mentando comigo, com pessoas pró-

ximas, até cheguei a expor ele nessa 

versão anterior, mas quando eu fui pra 

Ilha do Combu eu entendi que aquilo ali 

era o projeto, que ele tinha relação com 

aquele lugar, com aquelas pessoas e 
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também, tipo, além dessa questão, tem 

também uma questão de como eu mon-

tei esse projeto, como eles ajudaram, 

como eles se veem ali, como eles se sen-

tem parte disso, sabe? então tem todas 

essas questões que para mim são muito 

valiosas assim, nessa proposta, porque 

senão fica somente a árvore como um 

suporte, que isso aí hoje já não é mais 

uma novidade, né, não é uma coisa… 

então eu acho que a alma desse proje-

to é isso, sabe, é essa relação com essas 

pessoas.” (Ibid.)

A simbiose entre paisagem e imagem marca a 

singularidade deste trabalho, presente nos detalhes - não 

se trata apenas de utilizar a superfície árvore para as pro-

jeções. O processo inclui a observação do espaço urbano 

e sua paisagem arbórea; a compreensão da presença e do 

fluxo das pessoas que habitam aquele lugar; a habilidade 

no uso da técnica e na escolha das imagens projetadas. O 

termo é proveniente da ecologia – simbiose.

Symbiosis. Belém, Brasil 

(2007). Fonte: <https://www.

robertacarvalho.art.br/>

https://www.robertacarvalho.art.br/
https://www.robertacarvalho.art.br/
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Grande parte das imagens projetadas são rostos 

em primeiro plano que ocupam a maior parte da pro-

jeção. Filmadas com a câmera estática, confundem-se 

com fotografias que se revelam vídeos pelos movimen-

tos dos olhos ou da cabeça: o rosto ganha tridimensio-

nalidade em contato com a vegetação e se passa a fazer 

parte da paisagem local: a proposta deste projeto vai 

muito além da utilização da árvore como um supor-

te para a projeção de uma imagem, propõe-se a fazer 

uma simbiose com o local - margens de rios de comu-

nidades ribeirinhas amazônicas no Estado do Pará, da 

ilha do Combu, Murutucu e proximidades. É o corpo 

se adequando ao espaço da natureza e em simbiose, 

formando um só organismo. O resultado provoca re-

flexões acerca da nossa relação de identidade com a 

natureza e vice-versa.

“Eu testei, testei colorido, testei várias 

coisas pra poder entender. Porque é 

meio que o pensamento do pontilhis-

mo, né, se tu tem um ponto muito 

grande fica mais difícil de entender a 

imagem. Então claro, isso tem relação 

também com a escala da imagem, en-

tão dependendo do tipo de vegetação, 

pode não dar uma leitura tão interes-

sante, sabe, tem isso também”. (Ibid.)

O processo de trabalho da artista, envolvendo 

projeções em espaço público, além de dialogar direta-

mente com o lugar onde acontecem, também trazem 

visibilidade para questões necessárias: respeito e res-

gate da memória das cidades e das pessoas que fazem 

parte daquele ambiente, a normalização da opressão, 

da segregação e da violência nas grandes cidades e a 
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urgência de uma relação mais simbiótica com a natu-

reza. O processo democrático que envolve o trabalho, 

desde a captação até o compartilhamento das ima-

gens, mostra que esse é um caminho possível para a 

expansão das possibilidades do audiovisual.

ELISA LARAIA - PRIVATE CONVERSATION: O 
PÚBLICO E O PRIVADO

Elisa Laraia nasceu na Itália, em 1973. Estudou 

cenografia em Bolonha e desenvolve projetos ligados à 

arte pública desde 2005, quando apresentou a primei-

ra versão do projeto Private Conversation. A obra expe-

rimenta projeções de vídeo sobre arquitetura urbana 

com a proposta de trazer a público o que é de âmbito 

privado. Laraia participou da 54ª Bienal de Veneza, na 

Bienal de Jovens Artistas do Mediterrâneo, em Sara-

jevo, e no XIV Quadrienal de Roma. Desde 2009 a ar-

tista dirige o Laboratório Permanente de Arte Pública 

(LAP), na Europa. Em Private Conversation, Laraia, 

assim como Wodiczko e Carvalho, também trabalha a 

partir de um envolvimento direto com a da comuni-

dade. As pessoas do entorno são as primeiras protago-

nistas de uma ação coletiva artística, projetada com o 

objetivo de produzir material documental audiovisual. 

Através de laboratórios urbanos envolvendo a comu-

nidade, os vídeos são produzidos a partir da ideia de 

transferência de experiência da vida privada para o 

público. São registrados depoimentos com as pessoas 

da comunidade, o material é editado e as imagens pro-

jetadas na arquitetura urbana.

Há diversas versões deste projeto, algumas 

constituídas apenas por silhuetas, outras que incluem 
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imagens de pessoas em diálogo com outras telas ou 

com o próprio espaço. São sempre cenas e relatos que 

envolvem os temas violência e opressão. A fala poten-

cializa a força da obra e revela a importância da expo-

sição desses relatos.

O projeto de Laraia de certa forma responde 

as questões que Hal Foster propõe no texto “O artista 

como etnógrafo” (2005), a partir de uma conferência 

de Walter Benjamin em 1934, em Paris, no Instituto de 

Estudos do Fascismo; relacionadas ao lugar do artista. 

Naquele momento diversos escritores e intelectuais 

assumiram posições políticas - tanto à esquerda quan-

to à direita - em apoio ou contra as grandes transfor-

mações políticas que marcaram o início do século XX. 

O contexto não permitia ficar impassível: os artistas 

deviam tomar partido mas em qual lado? E, definido 

o lado, qual deveria ser o seu papel?. É nesse contexto 

que os trabalhos de Laraia de de outros/as artistas ci-

tados aqui se colocam.

Private Conversation. Itália. 

(2005-2017). Fonte: <https://

issuu.com/elisalaraia/docs/

2cat2016>

https://issuu.com/elisalaraia/docs/2cat2016
https://issuu.com/elisalaraia/docs/2cat2016
https://issuu.com/elisalaraia/docs/2cat2016
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JONH HULSEY - PROJEÇÕES COMO 
FERRAMENTA DE LUTA

A pesquisa e prática artística de Hulsey, nasci-

do na Califórnia, situa-se na intersecção de múltiplos 

territórios: cinema e vídeo, performance colaborativa, 

ativismo dos movimentos sociais e textos; trazendo 

discussões urgentes diretamente relacionadas ao con-

texto norte americano. Trabalhando em colaboração 

com coletivos ativistas, grupos e movimentos sociais, 

Hulsey utiliza espaços abertos para estabelecer um diá-

logo direto com a proposta estética e política da obra e 

público. A luta é um elemento forte no seu trabalho que 

provoca reflexões sobre as relações entre propriedade 

e poder. Convidado para expor na Bienal de Arquitetu-

ra de Veneza, no MOMA e em exposições organizadas 

através do Creative Time e do Pacific Standard Time, 

John Hulsey traz visibilidade a temas ligados a intole-

rância e ao preconceito. O artista que também é mem-

bro do City Life / Vida Urbana e da School of Echoes Los 

Angeles, atua como professor e teve seus projetos apre-

sentados no Pavilhão dos EUA da Bienal de Arquitetura 

de Veneza e na Feira de Livros de Arte de Nova York 

no MOMA. Dos projetos realizados pelo artista, dois 

deles foram referências para o desenvolvimento des-

ta pesquisa: 72 Hours, vídeo projeção (2010) e Without 

Hands, No Work/Sin Manos, No Hay Obra (2016), este 

último realizado em parceria com o Coletivo Cosecha.

Em 72 Hours, o artista desenvolve uma narra-

tiva que permite o compartilhamento da experiência 

vivida por três famílias que enfrentaram um processo 

de execução hipotecária. Na intervenção realizada em 

2009, John Hulsey utiliza sombras e silhuetas como 
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ação para chamar a atenção para a luta de moradores 

de um Bairro de Boston contra o Deutsche Bank. O pro-

jeto faz parte de uma série de projetos públicos colabo-

rativos que abordam a crise na cidade de Boston, após o 

colapso da bolha imobiliária. Desenvolvido em conjun-

to com o City Life/Vida Urbana - uma organização que 

luta por justiça racial, social e econômica e igualdade 

de gênero através de táticas de ação direta e arte ativis-

ta - a projeção fez parte da ocupação da Rua Bullard, em 

Dorchester e as imagens projetadas faziam referências 

às ações que aconteciam no local: em uma das janelas, 

uma família se reunia em torno da mesa de jantar. Em 

outra, um grupo de crianças brincava. As propriedades 

vazias foram ocupadas pelo período de 72 horas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experimentação com diferentes narrativas no 

campo do audiovisual por cineastas e artistas de diversas 

áreas, tem contribuído para o surgimento de propostas 

estéticas que contemplam um amplo espectro de possi-

bilidades. Esse cinema, que ocupa as ruas através de pro-

jeções móveis com imagens temporárias e provocativas 

mostra que esse ainda é um território a ser explorado.

Nas últimas décadas, transformações significa-

tivas relacionadas diretamente ao audiovisual permiti-

ram que artistas e cineastas experimentassem outras 

formas narrativas. Nesse contexto, pode-se observar 

tanto a existência de projetos que contemplam grandes 

projeções no espaço público quanto obras autônomas, 

realizadas sem apoio e sem financiamento mas que 

têm em comum a proposta de dialogar com o espaço 

onde são exibidas, trazendo questões urgentes que pre-

cisam ser discutidas publicamente, em espaços onde 



48 | De Luz e Sombra

a escuta seja um condição para a partilha. As obras 

apresentadas nesse texto fazem parte destes trabalhos 

que tem se tornado referência e inspiração para outras 

propostas que incluem intervenção urbana, ativismo e 

provocações para ações que nos coloquem no lugar de 

pensar os horrores cometidos contra nós mesmos.
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O DOCUMENTÁRIO CINEMATOGRÁFICO 
COMO UM INSTRUMENTO DE REGISTRO 

MEMORIAL: RITOS DE UM PASSADO 
IMPERFEITO

Matheus José Pessoa de Andrade

1

Resumo

Este trabalho apresenta uma reflexão sobre o 

filme documentário enquanto instrumento registra-

dor de memórias. Diante das características narrati-

vas das formas de abordagem do passado, o documen-

tário se relaciona com as memórias do acontecimento, 

entendendo-as como um meio. Através da câmera, os 

documentaristas buscam lembranças nos patrimô-

nios culturais e nas coisas do mundo, considerando-

-os como fontes de informação memorial. Para tanto, 

diante da complexidade memorial dos processos ad-

vindos das relações sociais, os diretores atuam acio-

nando memórias de duas maneiras, o que chamamos 

aqui de registros memoriais de ação direta e de ação 

indireta. O documentário cinematográfico, assim, é 

um contundente articulador de memórias capaz de 

resgatar recordações escondidas pelas circunstâncias 

de seus contextos e, com elas, produzir novos sentidos 

para história, reconfigurando velhas narrativas do-

minantes sobre o passado. Como nos casos específicos 

dos filmes KFZ-1348 (Gabriel Mascaro, 2009), o qual 
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usa de modo predominante a ação direta de registro 

memorial, e O dia que durou 21 anos (Camilo Tavares, 

2013), cuja narrativa, por sua vez, prioriza a ação indi-

reta. Ao manusear informações memoriais de várias 

ordens, este tipo de filme lida, no presente, com con-

flitos de outrora, acionando uma gama de coisas pro-

positalmente esquecidas. Nessa dimensão, portanto, 

carrega consigo os ritos de um passado imperfeito.

Introdução

O gênero cinematográfico documentário apre-

senta uma narrativa com fragmentos de um passado 

do mundo histórico, no qual nós estamos inseridos. 

Em outras palavras, o filme fala para o espectador no 

presente sobre partes das histórias da humanidade.

Nesses termos, deve-se considerar a ligação 

desses filmes com o funcionamento social da memó-

ria, das relações pessoais sobre as coisas do seu conví-

vio, suas vivências e impressões ao participarem como 

testemunho de algo.

O documentário busca as memórias para falar 

de antigamente. Mas, afinal, de onde vêm essas me-

mórias? Primeiramente, partiremos dessa questão, 

pois não temos o intuito de discutir o conceito de me-

mória, mas sim entendê-la enquanto parte dos proces-

sos sociais. A partir de então, quais as especificidades 

do filme documentário enquanto registro memorial? 

Aqui visamos o papel do documentário cinematográ-

fico enquanto instrumento de registro memorial, em 

suas formas de lidar com o passado e manusear as me-

mórias de um fato.
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Para o passado, os caminhos são 
memórias

Os valores simbólicos são frutos que nascem 

das relações sociais do ser humano com o mundo. Nes-

se sentido, a vida está em processo, assim como os ob-

jetos do mundo. Desses processos resulta a produção 

das memórias.

Inicialmente, a noção de patrimônio cultural se 

faz fundamental para pensar o fluxo informacional e 

memorial na sociedade. Considerado como uma cate-

goria de pensamento, cuja materialidade e imateriali-

dade são elementos indissociáveis e de mesma força, o 

patrimônio é uma noção teórica, antes de ser algo fei-

to de concreto e tijolo. Assim, a ideia direciona o olhar 

para o universo intangível contido na essência dos pa-

trimônios, de onde surgem valores e bens simbólicos 

dos mais diversos processos sociais.

A noção, portanto, não se resume à política pa-

trimonial e sua relação primordial com a materialida-

de. Ao chamar atenção dessa política, “a proposta é no 

sentido de ‘registrar’ essas práticas e representações e 

de fazer um acompanhamento para verificar sua per-

manência e suas transformações” (GONÇALVES, 2003, 

p.24). Para isso, avista os significados oriundos das for-

mas de relação em grupo sociais em seus lugares.

Ao produzir valores, o patrimônio é um lugar 

de memórias capaz de mediar relações sociais entre 

pessoas de gerações distintas através do tempo, fazen-

do com que códigos e tradições passadas perdurem e 

dialoguem com questões do presente. Indo além, “o pa-

trimônio, de certo modo, constrói, forma as pessoas” 
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(GONÇALVES, 2003, p.27), como um instrumento dis-

ciplinador constitutivo de um povo.

Para tanto, cabe observar o patrimônio como 

um elemento processual, em constante movimento 

dentro da dinâmica cultural nas sociedades. Poden-

do, pelos seus valores memoriais, ganhar proporções 

imensuráveis ou ser silenciado de acordo com os inte-

resses, fazeres e poderes inscritos nas relações sociais 

de uma dada época. Assim, não escapa da hegemonia 

e seus usos. “O patrimônio existe como força política 

na medida em que é teatralizado: em comemorações, 

monumentos e museus” (CANCLINI, 2011, p.162). Por 

sua vez, os meios de comunicação de massa se valem 

dessas tradições memoráveis, já permeadas politi-

camente, como matéria prima da construção de seus 

bens simbólicos, amplificando essa visão hegemônica.

Todavia, a imposição vertical do Estado não é 

suficiente. Para sua existência, o patrimônio coexiste 

através do reconhecimento e da aceitação da sociedade 

nele subinscrita enquanto valor simbólico de represen-

tatividade. Se não há empatia, não adianta a imposição.

O patrimônio cultural, portanto, está submeti-

do às lutas pelo sentido e aos jogos de força delegados 

pelos poderes e instituições sociais, em determinadas 

conjunturas, as quais legitimam ou desautorizam os 

valores simbólicos e culturais em nome de conveniên-

cias e benefícios dos lugares sociais em sua manuten-

ção. Ao tempo que se submete a uma força de resistên-

cia na construção de memórias. É, de fato, um processo 

de negociação envolto nas circunstâncias.
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Pensar em processos é pontuar a dinâmica do 

mundo, compreendendo que os objetos estão em cons-

tante movimento, assim como as pessoas e as relações 

entre tudo. Ou melhor, moramos e vivemos junto a ou-

tros decursos vitais, como numa malha, interligados a 

dinâmicas peculiares e suas relações com demais dinâ-

micas. Afinal, “habitar o mundo é se juntar ao processo 

de formação” (INGOLD, 2012, p.31), agregado às mu-

danças contínuas das coisas vivas, pois tudo está vivo 

e em conexão. É no cerne dessa circulação vital que as 

coisas vigoram.

Assim como as pessoas, as coisas estão permea-

das de sentidos em andamento e memórias, cujo ciclo 

é de total reciprocidade pelas condições de existência 

de ambos. Cabe assegurar que a memória também está 

nas coisas e é uma noção dinâmica, atravessada por in-

teresses, existente nos processos patrimoniais dentro 

das formas dos relacionamentos sociais.

Mais precisamente, os objetos e/ou as coisas do 

mundo estão transbordando de memórias.

Ora, é esse fluxo de sentidos e imagens 

que o objeto dispersa no mundo que é 

capaz de veicular aspectos singulares 

das reminiscências do sujeito deva-

neante, pelas ações de rememorar vi-

vências passadas e experimentar a ten-

são entre esquecimentos e lembranças, 

a partir do contato com a materialidade 

da coisa e os sentidos possíveis que ela 

encerra consigo (SILVEIRA & LIMA FI-

LHO, 2005, p.38).

São, portanto, notáveis artefatos de memória 

que, por sua vez, tornam-se relíquias acarretadas de 
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sentidos. Eles armazenam o que os humanos são capa-

zes de pensar e inventar em comunhão numa dada épo-

ca, assegurando processos comunicativos e expressões 

culturais em seu ventre, prontos ou não para nascer.

Vale ressaltar que não se trata de estabelecer 

juízo de valor dicotômico sobre a produção simbólica 

do patrimônio. Não importa se é realidade ou ficção; se 

é bom ou ruim; se é verdade ou mentira. Importa per-

ceber o fluxo de produção de informação, sua circula-

ção e seu papel nos grupos sociais.

Reforçando, as coisas do mundo são portadores 

de bens culturais, valores de total relevância, atuantes 

nas sociedades como formadores de sociabilidade.

We should think of culture as a pro-

cess through which human beings are 

obliged constantly to produce and uti-

lize cultural goods in order to be able 

to act in society. This is the only way 

that collective life can be organized

2

 

(DURHAM, 1984, p.81).

A cultura também está cheia de atividade inútil 

e frívola. Entretanto, são modos de celebrar e vivenciar 

a sociabilidade. Valores de comunhão, por assim dizer. 

Por isso, não devemos reduzir a cultura em termos uti-

litários, mas sim pensar como ação significante. Ob-

servação que também serve para a memória, pois esta 

tem um notável impacto sobre as atitudes da socieda-

de, nas condutas morais, na criação de normas e leis

3

, 

na evolução do conhecimento, na orientação social, na 

visita ao passado. Contudo, por estarem em mobilida-

de vital, tanto os valores culturais, quanto as memó-

rias, estas correm o risco de serem esquecidas junto 

2. “Devemos pensar a cultura 

como um processo através do 

qual o ser humano é constan-

temente obrigado a produzir e 

utilizar bens culturais para es-

tar apto a agir em sociedade. 

Esse é o único caminho pelo 

qual a vida coletiva pode ser 

organizada” (tradução nossa).

3. Por exemplo, a Lei n. 

11340/06, de 07 de agosto de 

2006, denominada Lei Maria 

da Penha, criada a fim de 

coibir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher.
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com o fim do ciclo das coisas. Para tanto, a sociedade 

possui diversas tecnologias de registro memorial.

Desde a invenção da escrita, a memória per-

corre por processos de transformação e se modela de 

acordo com a dinâmica criada nos grupos sociais em 

determinados contextos. O livro, por exemplo, é uma 

mídia de memória com impacto pela sua capacidade 

de permanência e durabilidade enquanto operador de 

informação, atravessando séculos com lembranças e 

esquecimentos de um contexto social passado.

Cada forma de registro memorial possui sua pe-

culiaridade, uma em comparação à outra. Por exemplo: 

a pintura, a fotografia, os locais, o corpo, os jornais, o 

rádio e a televisão, que lidam diretamente com a pro-

dução de informação, têm uma relação com a memória 

de muita visibilidade, controle e muito impacto social. 

Elas respondem pelo passado de uma época. Já objetos 

pessoais do cotidiano, como: roupas, louças, suvenires, 

joias, brinquedos etc., também carregam consigo recor-

dações de experiências sociais e pessoais do ser humano 

com o mundo, operando com memórias singulares.

Nesse sentido, o cinema, uma das principais ar-

tes narrativas do século XX

4

, no seu desdobramento in-

formacional, possui suas próprias implicações enquan-

to instrumento de registro da memória. Ele representa 

hoje um tempo passado em imagens em movimento. 

Importante considerar que “a relação de uma época 

com seu passado repousa em grande parte sobre a re-

lação dela com as mídias da memória cultural” (ASS-

MANN, 2011, p.221). Fotograficamente, por exemplo, o 

passado a partir do século XIX está cheio de rostos

5

.

4. O cinema foi criado no século 

XIX, datado em 1895 pela sua 

estreia pública, inventado pelos 

irmãos Lumière, na França, e, 

por sua expansão e aceitação, 

logo virou a grande arte nar-

rativa do século seguinte, visto 

que antes dele o posto era da 

literatura e do teatro.

5. As primeiras tecnologias de 

registro e fixação da luz em 

uma superfície foram criadas 

a partir de 1822. Desde então, 

o meio dá continuidade ao 

sistema de retratos advindos 

da pintura e da escultura, 

oferecendo uma memória 

sobre personagens diferente 

de tempos sem a fotografia.
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O documentário cinematográfico, portanto, é 

um operador de memórias, sobretudo porque “a lín-

gua tem indicado inequivocadamente que a memória 

não é um instrumento para a exploração do passado; 

é, antes, o meio. É o meio onde se deu a vivência, assim 

como o solo é o meio no qual as antigas cidades estão 

soterradas” (BENJAMIN, 1987, p.239). Dessa afirma-

ção, o filme tem suas maneiras de lidar com as memó-

rias para falar do passado, como caminho que é. Mas, 

por seu perfil e suas características enquanto gênero 

cinematográfico, ele também possui implicações pró-

prias na relação ao registro memorial.

O documentário como registro 
memorial: ação direta e ação indireta

O filme documentário é, antes de tudo, uma nar-

rativa sobre o passado, articulada num tempo presente 

para ser vista no futuro. Suas imagens e sonoridades re-

montam acontecimentos para contar uma das histórias 

do mundo histórico. Por essa definição fica notável um 

campo repleto de ligações do gênero fílmico com os va-

lores simbólicos do passado, sobretudo das memórias.

Cabe partir do pressuposto de que o filme docu-

mentário é uma arguição do diretor sobre as questões 

do universo, pensada num presente. Ele “(...) revela 

mais o ponto de vista do autor do que a realidade da 

época” (GAUTHIER, 2011, p.263), mas não deixa de 

ser um tipo de documento. Traduz como o cineasta vê 

aquele fato mediante suas escolhas sobre um assunto 

em tais condições num contexto social específico.

Em sua trajetória, o filme documentário nun-

ca apresentou um estilo fixo ou definitivo de narrativa. 



De Luz e Sombra | 59

Uma das razões é que ele está em fluxo e, por isso, usa os 

recursos de linguagem disponíveis em suas circunstân-

cias, os quais são diversos, em conivência com seu tema. 

“A prática do documentário é uma arena onde as coisas 

mudam” (NICHOLS, 2005, p.48). Como os valores sim-

bólicos, ele acontece na dinâmica do mundo, com o mun-

do em processo. Por isso a diversidade de formas para 

narrar o ecletismo dos conteúdos em suas conjunturas.

Nessa perspectiva, o documentário pode ser en-

tendido como um tipo de cinema de improviso, consi-

derando que “improvisar é seguir os modos do mun-

do à medida que eles se desenrolam” (INGOLD, 2012, 

p.38), utilizando as coisas que tem ao seu tempo. É 

nesse jogo que se faz certas escolhas de memórias para 

dizer sobre o passado das coisas.

Ao produzir suas imagens e sonoridades com a 

filmadora, o documentarista opera diretamente com o 

registro memorial. O filme passa a ser a própria ma-

terialidade de armazenamento da informação. É o que 

chamaremos de registro por ação direta.

Ao abordar uma pessoa com a câmera na mão em 

busca do seu depoimento sobre determinado assunto, 

o documentarista registra diretamente memórias que 

poderiam se perder com o tempo. Ele filma as pessoas 

e os objetos que transbordam valores simbólicos tam-

bém. Seu filme vira, assim, um registro de memória.

Outras formas criativas de trabalhar uma me-

mória direta são as reconstituições dos acontecimen-

tos. Encenações e animações, como dirigir os per-

sonagens para refazer seu cotidiano ou usar mapas 

e desenhos didáticos para orientar o espectador são 
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recursos comuns no documentário. Desse modo, o ci-

neasta também está criando uma forma de represen-

tação de memórias.

Seu impacto está nas características das filma-

gens. Pois, diferente de outras imagens, as filmagens 

mostra-se como uma prova da existência dos aconte-

cimentos, aparentando ser uma testemunha ocular. 

Diferente de uma pintura, por exemplo, o filme apre-

senta as pegadas para a realidade, visibilizando o ato. 

Mais ainda, a imagem em movimento não deixa de ser 

o espetáculo da própria testemunha

6

.

O desenvolvimento das tecnologias de filmagem 

proporcionaram regimes memoriais ao longo de sua 

trajetória. Grosso modo, sua evolução levou à diminui-

ção, a portabilidade e a disseminação das filmadoras, o 

que proporcionou a facilitação do uso da câmera no co-

tidiano. Isso impulsionou um número muito maior de 

registro de memórias que se perdiam pelos processos. 

O documentário, nessa ótica, alcança uma dimensão 

da memória popular, às vezes não pautada por outras 

instituições de memória. Traz, portanto, os rastros de 

uma memória não oficiais em suas narrativas.

O filme KFZ – 1348 (Gabriel Mascaro e Marcelo 

Pedrosa, 2009) aborda a memória a partir de um Fusca 

modelo 1965 que está numa sucata na cidade de Recife. 

Através do objeto, o diretor registra, através dos depoi-

mentos, as memórias dos processos vividos pelos seus 

sete proprietários ao longo de quarenta anos. O carro 

é a coisa que transborda valores simbólicos, cujo pro-

cesso vital está findando. Por sua vez, o Fusca conduz 

como um mediador para chegar às memórias de seu 

6. Referência ao ensaio de Guy 

Debord sobre a sociedade do 

espetáculo, no qual o autor 

aborda a tirania do uso da 

imagem que muda a maneira 

como a sociedade se relaciona 

com ela mesma.
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ciclo junto às relações sociais por onde passou. Nesse 

caso, a narrativa é predominantemente marcada pe-

los depoimentos em torno das histórias junto ao carro, 

agregados a alguns arquivos pessoais e institucionais 

que aparecem nos caminhos trilhados. Uma virtude é 

a história de um passado que, como tantos outros, iria 

se apagar ao término do seu processo mundano. O re-

gistro memorial empreendido e narrado pelos direto-

res é o meio através do qual o espectador experimenta 

partes de um passado. Por fim, o Fusca é um patrimô-

nio cultural e o filme a materialidade de registro do seu 

processo memorial.

Incorporado à prática do cinema documentário, 

as tecnologias digitais de filmagem do século XXI aju-

dam no acesso ao espaço privado e principalmente no 

registro das memórias do cotidiano de qualquer cida-

dão, tornando públicas as memórias mais íntimas. Essa 

relação das mídias com a memória cultural de sua época 

cria um novo estalão para o cinema documentário.

No uso de câmeras portáteis, temos um número 

incalculável de imagens que testemunham o próprio 

acontecimento, pela disseminação e dispersão dos 

equipamentos na sociedade, gerando uma quase oni-

presença da câmera filmadora. Os fatos ficaram mais 

visíveis pelo desdobramento do registro memorial de 

ação direta. São filmagens capazes de aproximar ainda 

mais o espectador de uma ilusão de reconhecimento 

do passado. Câmeras em aparelhos celulares, acopla-

das em veículos, em artigos esportivos, câmeras de vi-

gilância, de monitoramento, com grande capacidade 

de armazenamento cria um novo regime de registro 
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memorial. É uma espécie de tirania da lembrança ou 

de declínio do esquecimento pelo audiovisual. Filmar 

diretamente as coisas do mundo em seus processos é 

produzir memória.

Já a ação indireta do registro memorial é um re-

curso comum no cinema documentário. Os cineastas, 

assim, recorrem aos códigos possíveis para traduzir 

um passado. Além das filmagens diretas, conta ain-

da com a possibilidade de um emaranhado de outros 

recursos memoriais: imagens de outros filmes, docu-

mentos datados, vídeos de celular, fotografias antigas, 

sonoridades, textos, jornais e revistas articulados em 

sua narrativa. As chamadas imagens de arquivo. Eles 

atuam, portanto, com outros registros de memória, 

agindo de forma indireta. Recorrem a materialidades 

que contém as memórias de um fato, costurando o que 

for preciso e possível para montar sua narrativa sobre 

um passado com as implicações do presente.

De todo modo, sua diversidade de estilos se ex-

plica também pelas necessidades em recorrer aos ope-

radores da memória de cada contexto. Por exemplo, 

para narrar uma história dos cangaceiros, os direto-

res e produtores podem usar as imagens fotográficas e 

filmagens feitas com o bando de Lampião

7

, na década 

de 1930, junto com jornais e revistas da época (ou até 

fazerem outras escolhas). Entretanto, para um pas-

sado mais distante, como a chegada dos portugueses 

ao Brasil em 1500, são necessários outros operadores 

de memória existentes na época, os quais se referem 

àquele passado. Trata-se de um tempo em que não ha-

via fotografia nem há mais nem testemunhas oculares 

7. Imagens foram realizadas 

pelo mascate libanês Benja-

min Abrahão, objetivando o 

lucro. Elas foram reutilizadas 

em vários filmes na história 

do cinema brasileiro.
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para depor, por isso talvez deva pensar em outras so-

luções cinematográficas, como colher o depoimento de 

especialistas no assunto.

O documentário cinematográfico busca indire-

tamente as memórias quando traz para sua narrativa 

outros mediadores que não suas filmagens do tempo 

em que se realiza. Os artefatos de recordação, como ma-

terialidades de informações já realizadas, são uma via 

para o acesso aos acontecimentos de outrora. Conectam 

o espectador, de outra maneira, às coisas do mundo e 

suas relações sociais na produção de valores simbólicos.

Ao reapresentar imagens de arquivo, o docu-

mentário reprocessa as memórias nelas contidas em 

função de uma discussão no presente em sua proposta 

criativa de cinema, “(...) questão que está no cerne do 

processo histórico que o filme focaliza e da narrativa que 

o mesmo filme constrói” (GERVAISEAU, 2012, p.226).

Através do registro de ação indireta, ao acionar 

as materialidades que contém as memórias de uma 

conjuntura social, o documentário se torna também 

um atualizado operador de memórias. Ele propõe um 

desdobramento dos sentidos que ali habitam, nos ope-

radores indiretos, tencionando seus sentidos e dando-

-lhes uma nova dimensão social de sentido, trazendo o 

passado para o tempo em que se faz presente.

No filme O dia que durou 21 anos (Camilo Tava-

res, 2013), no qual o diretor articula uma admirável 

série de documentos datados, imagens de arquivo e ou-

tros operadores de memória silenciados pela ditadura 

militar brasileira, entre os anos 1964 a 1985, e os coloca 

em evidência junto a uma narrativa inventiva, com de-
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poimentos que põe em crise esse passado no presente. 

Um dos pontos nodais do filme é a articulação política 

mafiosa dos EUA no processo de intervenção na polí-

tica que se configurava no Brasil, algo velado na época 

de sua ação. Entretanto, ao trazer para sua narrativa, 

o diretor baldeia as memórias que repousavam nos 

enunciados criados pelas conveniências de uma época.

Ao acionar indiretamente a memória através 

de outros operadores, o filme se torna um operador 

de memórias também, cuja narrativa apresenta uma 

linguagem justificada pelos códigos selecionados para 

criar uma versão sobre os acontecimentos de um pas-

sado histórico um tanto silenciado, instabilizando al-

guns relatos históricos e visões sobre o fato. Ele acaba 

remodelando os arquivos ao montar com falas do pre-

sente, baldeando as memórias institucionais, cons-

truindo um passado outro.

Em suma, as ações de registro memorial direta 

e indireta contida nos documentário cinematográficos 

não são excludentes. Pelo contrário, nos filmes citados 

elas agem em consonância para gerar a força da nar-

rativa para o espectador. São apenas maneiras de lidar 

com a memória para os ritos de um passado inacabado.

Entre o direto e o indireto a linha é tênue. O re-

gistro memorial direto é quando se produz a materia-

lidade, quando se filma. Já registro memorial indireto 

é quando se utiliza outras materialidades feitas por ou-

tras pessoas, em outra época. Logo um registro memo-

rial direto se transforma num indireto em outro filme. 

Afinal, tudo está em processo na dinâmica do mundo. 

Inclusive os operadores de memórias.
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Os depoimentos e os arquivos são maneiras de 

fixar memórias em imagens e sons do processo cultural 

de um povo. Ambos os registros memoriais são utiliza-

dos como uma espécie de testemunha da história para 

a narrativa. Eles guiam-nos para o passado. Assim, os 

documentários são capazes de reposicionar os sentidos 

como num jogo de interesses e privilégios do seu autor.

Frente aos patrimônios, valores simbólicos e 

memoriais, o documentarista se encontra num jogo 

circunstancial e flutuante daqueles ciclos específicos, 

e assim cumpre um papel de registros dos processos 

em andamentos. Através de suas escolhas, ele captura 

fragmentos da produção de sentidos oriundas daquelas 

relações sociais. Há um ilusório congelamento daquele 

tempo que, de fato, é parte da vivencia do documen-

tarista na dinâmica das coisas e as registra enquanto 

circunstanciais. Mas, sua virtude está em articular me-

mórias para mover o passado. Atravessado pelas nego-

ciações políticas do sentido, o patrimônio adquire novas 

proporções a partir das abordagens documentárias, 

pelo lugar social do diretor. Suas memórias estão condi-

cionadas ao ponto de vista de sua arguição. Isso implica 

no posicionamento a ser tomado diante de interesses 

hegemônicos. Montar a narrativa faz parte do jogo de 

escolhas de sentidos. Portanto, “o vínculo entre o docu-

mentário e o mundo histórico é forte e profundo. O do-

cumentário acrescenta uma nova dimensão à memória 

popular e à história social” (NICHOLS, 2005, p.27).

Nesses termos, o documentário cinematográfi-

co, em suas narrativas, coloca os registros memoriais 

em crise, expondo constantemente as fissuras abertas 
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nas imagens. Tanto os registros diretos podem ser aba-

lados pelos arquivos, quanto o contrário pode ser feito, 

imagens de arquivo que desconstroem as falas atuais. 

Há, de fato, uma combinação tensa na junção e orga-

nização dos registros quando costurados na trama dis-

cursiva da obra audiovisual.

Em seu lugar no mundo enquanto sujeito, o di-

retor documentarista faz um tipo de filme de memó-

rias capaz de remodelar as visões históricas para se-

rem vistas e conflitadas no presente em que articula 

sua narrativa, retrabalhando sempre sobre a vulnera-

bilidade de um passado imperfeito.
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Resumo

Este artigo faz uma análise do documentário 

maranhense Marina (2017), de Taciano Brito, usan-

do como base a tríplice mimesis
4

 de Paul Ricoeur

5

 sob 

o título “O cinema e o duplo: análise mimética do fil-

me Marina”, mostrando a força, empoderamento e 

resiliência da mulher negra. Foi trazido para o debate 

a história de vida da personagem, a relação do autor 

com a obra e também as questões de trabalho forçado 

que afetou muitas jovens no passado, principalmente 

das que saíram de suas terras para trabalharem, des-

de crianças, como empregadas domésticas nas “casas 

de família” da capital, aspecto que infelizmente tam-

bém faz parte da realidade atual de muitas mulheres 

pobres, principalmente negras, fruto de uma herança 

escravocrata ainda enraizada no Brasil.

Apresentação

Este artigo faz uma análise fílmica com base 

na metodologia da tríplice mimesis, abordando a re-

presentação da mulher negra na cinematografia, par-

1. Graduanda em Comuni-

cação Social Habilitado em 

Publicidade e Propaganda, 

Universidade Ceuma, babidos-

santosoliveira@gmail.com.
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4. Tríplice mimesis são as ope-

rações miméticas propostas 

na narrativa de Paul Ricoeur, 

provenientes de estudos no 

ramo da literatura, que no 

presente artigo está adaptada 

para a cinematografia.

5. Paul Ricoeur foi um dos 

maiores filósofos e pensadores 

franceses no período da Se-

gunda Guerra Mundial. Entre 

as décadas de 50 e 60 desen-

volveu importantes obras 

como “A filosofia da vontade”, 

“O conflito das interpreta-

ções” e “A metáfora viva”. Já 

na década de 80, desenvolveu 

estudos sobre a narrativa 

escrevendo três volumes do 

“Tempo e Narrativa”, concei-

tuando a tríplice mimese em 

seus três estágios.
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tindo de aspectos externos e internos que perpassam 

pela idealização, execução e apresentação do curta-

-metragem maranhense “Marina” de Taciano Brito, 

que conta a trajetória de vida de uma mulher negra de 

83 anos, que aos 7 se separou da família no interior do 

Maranhão em um povoado no município de Cururupu, 

há cerca de 200 km de distância da cidade de São Luís, 

para iniciar uma vida de trabalho exaustiva como em-

pregada doméstica na capital.

O filme aborda problemáticas bastante relevan-

tes e que infelizmente ainda estão presentes no contex-

to social contemporâneo, como o racismo e o elitismo 

que até agora se mostra cruel com uma parte da popu-

lação. A personagem reúne e/ou espelha uma condição 

de disputa social na concepção de exploração de uma 

elite detentora do capital e dos meios de produção que 

reprime as camadas sociais de menor poder de decisão.

O objetivo desse artigo científico é explorar o 

viés filosófico e sociológico existente na construção fíl-

mica, que age como reflexo da sociedade e das visões 

de mundo do autor, além de mostrar como os filmes, 

evidenciando o utilizado para análise, influenciam os 

seus espectadores, usando ferramentas como identifi-

cação e reflexão.

a tríplice mimesis

Com base na metodologia da tríplice mimesis, 

provenientes dos estudos do filósofo francês Paul Ri-

coeur, será entendido o cenário e analisado o conteúdo 

da obra fílmica em diferentes aspectos, que abrangem 

desde o contexto de identificação do autor que per-

meou as negociações para construção do longa, pas-
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sando pela estrutura do filme, como cenário, narrati-

va, planos e personagem, até a recepção do espectador 

durante a exibição do filme.

A análise será construída passando pelas três 

mimeses, onde a primeira se trata de fatores que an-

tecedem a obra. É feita uma pré-compreensão do am-

biente, identificando as ações, traços simbólicos, e 

qualquer outro motivo que esteja no contexto de cria-

ção do documentário. Dessa maneira, aprofundaremos 

informações sobre o autor e personagem, apresentan-

do a relação entre os dois e conectando com as teses 

que Paul Ricoeur defende sobre identidade de gênero e 

sua importância na formação de identidade. Como dis-

se em entrevista dada à Revista Espirit em 1981:

Por que, com efeito, o ato de narrar está 

na vizinhança da nossa experiência, e 

mesmo constitui seu núcleo? Talvez 

porque nossa própria existência seja 

inseparável da narrativa que nós pode-

mos criar de nós mesmos. É na ativida-

de de contar-nos que nos damos uma 

identidade. Nós reconhecemos a nós 

mesmos nas histórias que contamos 

sobre nós mesmos: as histórias, verda-

deiras ou falsas, aliás – pouco importa! 

– as ficções, assim como as histórias 

exatas, isto é, ditas verificáveis, têm 

este valor de nos propiciar uma identi-

dade. (RICOEUR, 1981)

A mimese II fundamenta-se no ato de detalhar a 

composição presente na intriga do filme. Ela possui um 

caráter mediador entre o mundo prático, presente na 

mimese I e o mundo do espectador, na mimese III. Nela 

será analisado pontos que tecem o documentário, como 
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os planos, a narrativa, imagens e trilha sonora, que foram 

escolhidos particularmente para estarem naquele filme.

É esse traço que, de modo definitivo, 

constitui a função mediadora da intriga. 

Nós o antecipamos na seção anterior, 

dizendo que a narrativa faz aparecer 

numa ordem sintagmática todos os 

componentes suscetíveis de figurar no 

quadro paradigmático estabelecido pela 

semântica da ação. Essa passagem do 

paradigmático ao sintagmático constitui 

a própria transição de mimese I à mime-

se II. É a obra da atividade da configura-

ção. (RICOEUR, 1994, v I, p. 103)

A tríplice mimese encerra-se na mimese III, que 

é marcada pelo encontro da obra com o público. O es-

pectador é convidado a adentrar no filme, gerando o 

efeito perceptivo que é configurado pelo autor a partir 

da mimese I e II. Nessa fase é analisada a maneira como 

o público recebe e se identifica com o filme exibido nos 

festivais de cinema.

Generalizando para além de Aristó-

teles, diria que mimese III marca a in-

tersecção entre o mundo do texto e o 

mundo do ouvinte ou do leitor. A in-

tersecção, pois, do mundo configurado 

pelo poema e do mundo no qual a ação 

efetiva exibe-se e exibe sua tempora-

lidade específica. (RICOEUR, 1994, p. 

110, com destaques do autor.)

Marina sob a ótica dos Estudos 
Culturais

De acordo com pesquisas das comunicólogas 

Márcia Maria Tait Lima e Paula Carolina Batista, os Es-
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tudos Culturais se desenvolveram entre as décadas de 

60 e 70, época em que o movimento negro e feminista 

ganharam força. Diante deste cenário, vários âmbitos 

culturais foram aderindo à esse novo aspecto cultural 

contemporâneo, como a arte, a literatura e o cinema.

De acordo com o artigo “Stuart Hall, os estudos 

fílmicos e o cinema”, da doutora em comunicação An-

gela Prysthon, apesar do sociólogo Stuart Hall, um dos 

principais contribuidores para os Estudos Culturais, 

não ter sido um teórico voltado diretamente para o ci-

nema, é possível detectar a influência dos seus estudos 

na construção das obras fílmicas.

Ainda que Stuart Hall não tenha sido 

um teórico do cinema stricto sensu, 

podemos detectar a influência do seu 

pensamento nos estudos fílmicos, es-

pecialmente nas correntes mais afeitas 

ao cinema como prática social e aos Es-

tudos Culturais. Essa presença de Hall 

no cinema e nos estudos fílmicos se dá 

em níveis distintos e configura-se de 

maneira multifacetada, mas está im-

pressa sobretudo nos modos de ver e 

pensar o cinema mundial contemporâ-

neo (PRYSTHON, 2016, p. 78).

Os escritos de Hall citados no artigo de Prysthon 

abrem diálogo sobre identidade cultural e representação 

cinematográfica, construindo um suporte teórico que 

ajuda a pensar não apenas sobre a forma fílmica, mas 

também a respeito das formas culturais como um todo, 

adentrando na produção cultural da periferia e o debate 

sobre ela, reafirmando o papel do periférico na socieda-

de e sua configuração no cinema contemporâneo.

Seguindo o raciocínio, Stuart Hall também con-

ceitua o estereótipo e os processos associados a ele, 
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com o objetivo de compreender mais especificamen-

te como ocorre a representação das diferentes raças e 

etnias, observando que os estereótipos se apoiam em 

características “simples, vívidas, memoráveis, de fácil 

apropriação e amplamente reconhecidas” de alguém 

e reduzem ela somente a essas determinações de ma-

neira superficial, como por exemplo, associar negro a 

bandido, mulher a pessoa que não sabe dirigir bem, 

dentre outros pré-conceitos.

Esse entendimento sobre estereótipo apresen-

tado por Hall pode ser relacionado perfeitamente com 

os estudos no âmbito do cinema, principalmente a res-

peito da análise dos personagens, que em muitos casos 

traz uma caracterização negativa de pessoas margina-

lizadas da sociedade, como o filme “Tropa de Elite” que 

personifica no policial o modelo de herói enquanto a 

favela era considerada local de bandidos. Essa caracte-

rização também é perceptível em muitas novelas bra-

sileiras, que destinam o papel de empregada domésti-

ca, porteiro e motorista para atores negros e para os 

brancos ficam os papéis de maior prestígio.

A partir da conceituação de estereótipo, Stuart 

Hall adentra no campo da transcodificação:

A transcodificação busca reverter o es-

tereótipo e neutralizar as imagens ne-

gativas, tendo como contraestratégia 

também a consciência da representa-

ção racial através das próprias formas 

estereotipadas, sendo uma contestação 

que se dá dentro do próprio estereóti-

po, assumindo-o e tornando-o permeá-

vel à instabilidade, ao estranhamento, 

à rasura. (PRYSTHON, 2016)
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Dessa forma, a transcodificação se utiliza do es-

tereótipo trazendo uma nova forma de caracterização, 

dessa vez positiva. A obra fílmica “Marina” apresenta 

essa transcodificação ao contar a história de uma mu-

lher negra que mesmo tendo tido uma vida exaustiva 

regada a trabalho escravo durante anos, hoje é grata e 

plenamente feliz pela trajetória que a trouxe até onde 

ela queria chegar, utilizando o próprio estereótipo 

como ferramenta de desconstrução.

No artigo “Mulheres que desafiam a opressão e 

a hegemonia masculina: female gaze e a representação 

feminina no filme As Sufragistas” a autora Ana Caro-

lina Maoski cita o livro “Cultura e representações” de 

Stuart Hall, onde apresenta três estratégias para reali-

zar a transcodificação, que podem ser definidas pela in-

versão dos estereótipos, o olhar através da representa-

ção e a substituição de imagens negativas por positivas.

Por meio do olhar através da representação, na 

obra fílmica analisada pode-se relacionar tal estratégia 

com a ótica do autor, que é empregada à personagem 

que protagoniza o curta-metragem, ou seja, a forma 

como ele percebe e compreende Marina para trans-

mitir sua imagem e personalidade no documentário. 

Essa perspectiva está diretamente relacionada a pri-

meira operação mimética de Paul Ricoeur, a mimese I, 

ao explorar a pré-compreensão do contexto em que a 

obra está inserida, analisando a relação entre autor e 

personagem nas negociações que tornaram possível a 

realização do filme.



76 | De Luz e Sombra

Taciano objetiva em Marina a imagem da mu-

lher forte e destemida, que mesmo tendo vivido em 

uma situação infeliz durante grande parte da sua vida, 

não permitiu que essas adversidades definissem sua 

maneira de viver e enxergar o mundo, dessa forma, ela 

sente orgulho de si, e do que se tornou ao longo de sua 

trajetória. Observa-se essa concepção da personagem 

durante a fala: “Eu sou feliz, hoje, eu sou feliz porque 

essa vida que eu levei me fez mulher. Superei essas 

‘humilhação’”. Marina enquanto mulher negra, tam-

bém assume a auto-admiração pela sua etnia na fala: 

“Nunca me levei pra baixo por causa de ‘Ah essa preta, 

essa negra’ eu nunca me levei pra baixo [...] Eu sou o 

que sou, eu sou negra.”, mesmo em meio ao preconcei-

to que sempre lhe cercou, fruto de uma herança his-

tórica escravocrata que atribui ao negro uma imagem 

negativa e menosprezada.

Análise fílmica

Mimese I: ligações e contexto da obra

A mimese I, é a forma que mais representa as 

dimensões éticas e sociais que foram essenciais para a 

construção da obra. É onde o mundo e a vivência do au-

tor servem como principal referência para essa cons-

trução. Paul Ricoeur, em o “Tempo e Narrativa” (1994, 

p. 101) descreve-a como:

“Vê-se qual é, na sua riqueza, o senti-

do de mimese I: imitar ou representar 

a ação, é primeiro, pré-compreender o 

que ocorre com o agir humano: com sua 

semântica, com sua simbólica, com sua 

temporalidade”. (RICOEUR, 1994)
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Dessa forma, a análise da mimese I no docu-

mentário “Marina”, perpassa antes pela vivência do 

seu criador, o diretor e roteirista Taciano Brito. Em en-

trevista, ele fala sobre como começou no audiovisual e 

de como sempre esteve engajado em projetos sociais. 

Formado em jornalismo, iniciou carreira como fotó-

grafo, onde teve contato e referências com diferentes 

meios artísticos, como teatro, música e dança nos tra-

balhos fotográficos que realizava. Há dois anos, iniciou 

carreira no audiovisual, estreando o curta-metragem 

“Marina” como seu primeiro filme dirigido.

Taciano é espírita, com forte vínculo também 

na religião Umbanda. Ele conheceu Marina, protago-

nista do filme, durante trabalho de assistência social 

realizado na casa espírita em que frequenta, onde aju-

da pessoas idosas com distribuição de cesta básica. 

Durante uma conversa entre os dois, Marina conta 

sua trajetória de vida, e Taciano logo se comove com a 

sua forma de ver e enfrentar a vida. Em entrevista ele 

diz: “Eu fiquei impressionado com a força interior que 

essa mulher tem, e com a leveza e a pureza dela, mes-

mo com tudo que ela passou.” (BRITO, 2019) Ele ainda 

afirma que o que mais lhe chamou atenção em Marina 

não foi somente a história de vida dela, mas como ela 

lida e enfrenta com todas as suas dificuldades.

À vista disso, podemos perceber que a 

identificação de Taciano por Marina se dá pelo seu 

engajamento em projetos sociais de apoio às minorias, 

fator que também pode ser percebido em outros proje-

tos fílmicos do autor que ainda estão em fase de produ-

ção, que abordam tribos indígenas, tambor de crioula 
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e quilombos. No documentário analisado, ao narrar a 

história de uma mulher negra que sofreu trabalho es-

cravo, também é perceptível no diretor e roteirista sua 

preocupação e crítica às problemáticas sociais, assim 

como em seu primeiro projeto fílmico (ainda inacaba-

do por falta de recursos financeiros) sobre os lixões de 

São Luís e a relação dessas áreas com a sociedade e o 

meio ambiente.

Mimese II: associações na estrutura e enredo

A mimese II, segundo Paul Ricoeur, possui uma 

função mediadora entre a mimese I e a mimese III, com 

o mundo que antecede a obra e o mundo onde está in-

serido o espectador. É nela onde ocorrem os fatos que 

desencadeiam a história.

Seguindo a análise a partir desse ponto, o docu-

mentário é contado em primeira pessoa, na voz da per-

sonagem Marina, uma mulher negra de 83 anos que 

vive em um bairro periférico de São Luís. Toda a histó-

ria se desenvolve em uma linha de tempo cronológica, 

onde ela conta sua trajetória de vida, desde o nasci-

mento até os dias atuais. De acordo com Taciano Brito, 

diretor do filme, a intenção é fazer com que a persona-

gem relembre sua história de vida durante um dia.

O filme começa em locução off

6

, onde Marina 

se apresenta e dá início a sua história. Aos poucos, em 

fade in

7

, vai surgindo a cena do amanhecer em que ela 

fala sobre a sua infância. Da mesma forma, percebe-

mos no final da história quando ela deita para dormir, 

enquanto conta como enfrentou firmemente a vida 

dura. Nesse momento, a tela escurece gradualmente e 

em locução off, ela faz um agradecimento.

6. Recurso da sonoplastia 

onde o locutor ou intérprete 

narra enquanto não aparece 

em cena.

7. Efeito de aparecimento 

gradual de imagem ou som.
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As cenas carregam significados emblemáti-

cos: a locução em off remete à um resgate da história 

na memória da personagem, como se ela estivesse re-

nascendo para contar sua trajetória. Isso se relaciona 

também ao fato de ela estar prestes a acordar e nascer, 

mostrando que o início da vida é como o primeiro raiar 

do dia. Da mesma maneira observamos na cena final, 

quando ela fala sobre a vida e no instante em que sua 

voz está em locução off, ela começa a agradecer à Deus 

por tudo que recebeu até seu atual momento de vida, 

representando a paz e o sossego que tem hoje.

Imagens 1 e 2: Cenas iniciais.
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Conforme Taciano idealizou, os cenários utili-

zados para composição do filme são estritamente se-

melhantes aos ambientes que Marina frequenta, como 

sua casa, as ruas do seu bairro, o Mercado Municipal 

da Liberdade onde faz suas compras, a Igreja do Carmo 

e a Praça João Lisboa, situadas no Centro de São Luís.

No decorrer do filme, há planos e narrativas que 

formam cenas bastante representativas para a produ-

ção de sentido da história. Em sua narrativa, no princí-

pio Marina conta sobre sua infância, quando ainda mo-

rava com sua família. Durante a fala: “Nós nascemos em 

Imagens 3 e 4: Cenas finais.
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Imagem 5: Cena 

levantando da cama.

Imagens 6 e 7: Cenas da 

cozinha durante a manhã.
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Cururupu, interior de Cururupu, Bacuri. Era um inte-

rior muito sem nada. A nossa infância foi uma infância 

muito pobre”, surge a imagem de seus pés calejados, se 

levantando da cama, trazendo uma clara relação da sua 

velhice e cansaço físico à situação de pobreza na qual 

vivia. Em seguida, o plano muda para o ambiente da 

cozinha, nela percebe-se alguns elementos como fogão 

de modelo antigo, filtro de barro e utensílios de cozinha 

básicos, que reforçam a simplicidade de Marina.

Podemos observar que os momentos de maior 

fragilidade emocional da vida de Marina, como a morte 

Imagens 8 e 9: Cenas do 

relato da morte do pai e 

deslocamento da família.
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de seu pai e a mudança da família, são contados enquan-

to está na sua casa, utilizando sempre planos mais fecha-

dos, trazendo ainda mais a sensação de intimidade, por 

estar expondo uma parte de sua vida muito particular.

Ao relatar sua rotina de trabalho como empre-

gada doméstica na casa para qual foi levada quando 

ainda era criança, aparecem cenas de Marina fazen-

do atividades domésticas em sua casa, cozinhando, 

varrendo o chão, limpando os móveis e lavando suas 

roupas. Nesse ponto, é possível identificar como a re-

lação de Marina com o trabalho se modificou, a partir 

Imagens 10 e 11: Cenas 

arrumando a casa.
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do contraste existente entre sua fala e as cenas, pois 

enquanto ela relata o trabalho exaustivo que realiza-

va para outras famílias, aparecem imagens de Mari-

na agora trabalhando para si, arrumando sua própria 

moradia e não mais as alheias.

Em determinado momento, Marina conta como ini-

ciou serviços em um hotel quando tinha 13 anos, após 

sair da casa onde trabalhava como doméstica. O em-

prego também era altamente cansativo, com 21 horas 

de trabalho diário, onde auxiliava em todos os setores 

do estabelecimento. Em sua fala, ela relembra como 

seu chefe fez a proposta do trabalho, perguntando pra 

ela “Você quer? Dá conta?”, e após ela responder “Eu 

dou”, se inicia a música “A Carne”, cantada por Elza 

Soares, trilha sonora que nesse instante possui um 

referencial simbólico muito importante, representan-

do a desigualdade social tão presente entre brancos e 

negros, fruto de anos do regime de escravidão no Bra-

sil, concepção muito presente no trecho “A carne mais 

barata do mercado é a carne negra”. A canção também 

reflete o poder de resistência e luta do movimento ne-

gro, que na construção fílmica, está relacionado à força e 

coragem de Marina, que se mantém erguida e determi-

nada, mesmo em meio às dificuldades.

Durante toda a trama, a cada detalhe, percebe-se 

a solidão da personagem, principalmente no café da ma-

nhã e na quantidade de louças sob a mesa. Contudo, pos-

teriormente Marina fala o motivo exato disso. Enquanto 

caminha, conta como era sua rotina de trabalho e em 

seguida o porquê de nunca ter se casado. Esse ponto é 

descrito em planos fechados, cortando para a persona-

gem dentro de casa onde conta a história, depois corta 
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para ela sentada no banco da praça com a câmera focada 

em seu rosto, mostrando uma expressão cansada.

Em um segundo momento, ela fala sobre o mo-

tivo de nunca ter tido um relacionamento amoroso. A 

causa principal, era o seu trabalho, mencionando que 

era uma menina muito cansada, sem tempo e que só 

queria sossego quando estava mais livre. A cena que es-

tava em plano fechado com foco no rosto, agora passa 

para um plano aberto visto de cima, mostrando a per-

sonagem no banco da praça sozinha, enfatizando ainda 

mais sua solidão.

Imagens 12 e 13: Relato sobre 

rotina de trabalho.
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Imagens 14 e 15: Relato sobre 

relacionamento.

Imagens 16: Relato sobre 

relacionamento.
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Essas duas cenas servem para mostrar que o 

fato da personagem levar uma vida solitária, está di-

retamente ligado com o trabalho forçado que a mesma 

teve durante toda a sua vida. Na parte em que ela diz 

que só queria sossego, o foco está sob o seu rosto, e per-

cebemos uma expressão ansiosa. Logo em seguida, os 

sinos da igreja tocam.

Mimese III: percepção e compreensão dos espectadores

Finalizando o círculo da mimese, analisando 

o filme sob a perspectiva da mimese III, será descrito 

o local de recepção e assimilação do público, onde se 

expõe toda a construção da mimese I e II, por meio do 

contexto pré-configurado do autor e o propriamente 

configurado, exercendo o sentido pleno da obra.

A mimese III se configura a partir do momento 

em que o curta-metragem é exibido nos festivais de ci-

nema, como no 41º Guarnicê de Cinema, onde o filme 

ganhou as premiações de Melhor Documentário, Me-

lhor Filme Júri Popular e Melhor Montagem em 2018, 

como também em sua exibição no 10º Maranhão na 

Tela, no qual recebeu o Prêmio Especial do Júri.

Acerca da problemática que o filme aborda, po-

demos perceber que a história de Marina infelizmente é 

uma situação que se repete. De acordo com dados do Fó-

rum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho 

Infantil (FNPETI), mais de 170 mil crianças no Brasil en-

tre 5 e 17 anos estão praticando serviços domésticos em 

condição de trabalho infantil, sendo 94,2% dessas crian-

ças do sexo feminino e entre elas, 73,4% são negras.

Dessa forma, a imagem de Marina representa 

gerações de mulheres que também viveram ou ainda 

vivem essa realidade, trazendo um forte sentimento 
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de identificação de grande parte do público com a per-

sonagem, mostrando o poder de influência e impacto 

que obras fílmicas podem gerar em seus espectadores.

Considerações finais

Os meios de comunicação atuam na produção a 

reprodução de aspectos históricos que compõem o per-

curso da humanidade, como afirma a Mestre em Críti-

ca Cultural Sílvia Maria Santos Marinho, em seu artigo 

“Os meios de comunicação e a sua influência na socie-

dade atual”. Sendo assim, os mais variados meios como 

internet, TV, rádio e cinema, exercem influência e re-

presentação ao fazerem um recorte social, apresentan-

do um reflexo da sociedade em forma de obra artística.

Deste modo, o filme analisado, o curta-metra-

gem “Marina”, se conecta com o seu público propondo 

uma reflexão a respeito do trabalho escravo que infe-

lizmente permeia até então na sociedade, onde a de-

sigualdade, a discriminação e o racismo ainda tem es-

paço. A obra também se refere ao sentimento de luta e 

enfrentamento desse sistema arcaico e opressor, atra-

vés da força e resiliência de Marina.
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A “GINGA” NA 7ª ARTE: QUEM NUNCA 
VIU VENHA VER... 

Cristian Emanoel Ericeira Lopes

1

RESUMO

O presente trabalho busca traçar relações entre 

a sétima arte com a arte chamada capoeira observan-

do suas aparições nas produções audiovisuais como, 

por exemplo, curta metragens, filmes, documentários 

e séries, que estão disponíveis principalmente no site 

de compartilhamento de vídeos YouTube, em que se 

mostram diversos arquivos históricos sobre essa te-

mática produzidos entre meados do séc. XX e até, mais 

recentemente, no séc. XXI. Analisando os filmes sob 

perspectiva documental, observando como o histórico 

das narrativas propagados por meio de discursos orais, 

leis e senso comum, interferem diretamente na forma 

que os personagens representam a imagem dos capoei-

ras e sua arte, refletindo diretamente na forma como 

os capoeiras são repassadas por meio da sétima arte, 

analisando como os filmes ficaram em nossa memória 

e imaginário através de produções que tiveram uma 

boa aceitação do público (massa) em vários lugares do 

mundo, e como essas aparições ficaram na memória.

Ao partir da relação entre o Estado e a capoei-

ra, surge a pergunta: como o cinema se apropria desta 

arte, a partir de certo período? Relacionando vários 
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Licenciatura Interdisciplinar 

em Estudos Africanos e 

Afro-brasileiros, capoeirista 

no Centro Cultural 

Mandingueiros do Amanhã, 

ericeiralpz@gmail.com. 
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fatores, a exemplo: a resistência histórica dessa arte, 

marcialidade e intelectualidade de seus praticantes, 

golpes e movimentos acrobáticos, etc. De outra forma, 

o Estado deu contribuições para propagar a capoei-

ra nas mídias, através de propagandas, competições 

e financiando ações para dar visibilidade a essa arte. 

Nesta pesquisa procuro dar atenção à análise de filmes 

hollywoodianos que, de alguma forma, apresentam 

algum tipo de imagem, representação, que nos reme-

tem a uma estética similar à capoeira, seja por meios 

de seus discursos, e/ou movimentos/movimentações.

Capoeira: Identidade e relações

No Brasil, a capoeira tem esta imagem curiosa: 

dança, jogo, performance, luta, religião, música, algo 

indefinido por grande parte da sociedade, mas sua in-

definição, em modos gerais, não compromete a ima-

gem de uma dualidade da capoeira e seus praticantes: 

uma arte de origem negra que de um lado é reprimida 

e por outro ela é perigosa e repressora. Perseguida e, ao 

mesmo tempo utilizada para perseguir. Por isso, entre 

uma narrativa ou outra, a que tomou mais destaque foi 

a primeira. Por sua vez tornou-se alvo de perseguições, 

seja por sua narrativa já descrita pelo pintor alemão 

Johann Moritz Rugendas em “Jogar Capoëra ou danse 

de la Guerre

2”

 de 1835, que traz essa ideia da capoeira 

como uma luta de negro em busca de libertação, algo 

inaceitável por maioria da sociedade no período. Essa 

narrativa perdurou e ainda perdura no imaginário co-

letivo. Na outra narrativa, ela é utilizada pela guarda 

(como a guarda negra), por militares, combatentes 

de guerra (a guerra do Paraguai foi um exemplo), tor-

2. Disponível em: <http://

enciclopedia.itaucultural.org.

br/obra24907/jogar-capoeira>. 

Acesso em: 26 de Jan. 2019.

Verbete da Enciclopédia. 

ISBN: 978-85-7979-060-7
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nando-se assim uma dança da guerra de fato, porém 

a imagem da capoeira jamais pode ser desvencilhada 

do povo negro. Por diversos motivos e razões, no ano 

de 1890, coincidentemente, dois anos após a abolição 

do escravismo institucional, foi instituído a crimina-

lização de algumas manifestações culturais e metafí-

sicas de origem africanas, como o samba, candomblé 

e principalmente a capoeira - que já vinha há muito 

tempo sendo alvo de perseguição - não poderia ficar de 

fora, com uma lei a nível nacional, criminalizando e 

punindo a sua prática, através do decreto 847

3

, conhe-

cida como a lei dos vadios e capoeiras. Com isso ser-

viu para dar continuidade à imagem da capoeira como 

uma arte marginal, de pessoas que ameaçava a ordem 

pública e praticada por desocupados, que se utilizaram 

dela para causar tumultos e crimes.

Após várias “voltas que o mundo deu e voltas 

que o mundo dá

4”

, a partir de 1930 a capoeira passou 

a dar as pernadas para sair da ilegalidade. Em 1935 a 

capoeira deixou de constar como arte proibida com a 

queda em 11 de outubro de 1890. Começou a ser valo-

rizado mais o teor esportivo da capoeira, tornando-a 

alvo de marketing para o Estado Novo (1937- 1945), que 

passou a valorizar apenas a imagem de alguns grupos, 

associações e grupos de capoeira pelos meios de comu-

nicação, rodas, exibições de espetáculos e campeona-

tos da arte, além de instalações de academias, centros 

e locais para prática, na tentativa de institucionalizar a 

capoeira, ressignificando sua imagem, com o apoio do 

Estado, na tentativa de tornar o Gunga

5 

da identidade 

brasileira. Como aponta Joanna De Paula, a ligação en-

tre o Estado Novo e a capoeira: “Devido sua origem su-

3. Disponível em: <Decreto 

nº 847, de 11 de outubro de 

1890. Promulga o Código 

Penal. Disponível em: 

<http://legis.senado.gov.br/

legislacao/ListaPublicacoes.

action?id=66049>.

4. Essa frase é muito utilizada 

nas rodas de capoeira seja ela 

uma cantiga e ou um verso de 

improviso.

5. Nome do Berimbau 

que conduz toda a roda 

dando ritmo e melodia aos 

capoeiristas, sua importância 

dentro do ritual da roda é de 

autoridade maior.
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balterna, a capoeira é tratada como prática marginal 

até ser incorporada pelo Estado Novo como um Símbo-

lo de identidade nacional”. (FILGUEIRAS, 2004, p. 27).

No decorrer do tempo, com apoio, alguns gru-

pos foram se organizando e apresentando a capoeira 

por dentro do país, além disso teve uma difusão muito 

grande, por meio do teatro, dança, música literatura 

brasileira, pesquisas, registros fotográficos e gravações 

de áudios, sem falar da propagação nos meios turísti-

cos, houve uma grande visibilidade da capoeira e grupos 

folclóricos

6

, principalmente a capoeira baiana apre-

sentando-se pelo Brasil. Nas produções audiovisuais os 

destaques ficaram por parte de dois curta metragens, 

“Veja o Brasil”

7

 – de 1952, produção de Araújo e Alceu 

Maynard, apresenta grandes mestres da capoeiragem 

baiana jogando capoeira e narra seus movimentos, ou-

tra curta metragem foi, Vadiação

8

 - de 1954, produzido 

por Alexandre Robatto Filho, nele possui um pequeno 

texto sobre o surgimento da capoeira no Brasil, depois, 

é a roda com participação de grandes mestres das an-

tigas como, Bimba, Waldemar, Traíra, Caiçara, Curió.

A capoeira começa a ser amplamente 

divulgada no campo audiovisual a par-

tir da década de 1960, especialmente 

pelo estado da Bahia. Surgem filmes e 

discos, que em maior ou menor grau 

foram pautados pelo viés folclórico e 

influenciados pelo discurso oficial do 

estado voltado para a construção de 

símbolos nacionais. (ORTIZ, 2003).

Em 1963, um curto Documentário chamado, La 

Capoeira
9

, produzido pela TV francesa mostra o Mestre 

Pastinha e seus alunos, jogando capoeira, mostrando 

6. Podemos citar vários 

grupos folclóricos que se 

apresentavam pelo Brasil 

como: Brasil Tropical, Viva 

Bahia, Olodumaré, quarteto 

aberrê etc.

7. Disponível em: <http://

www.youtube.com/

watch?v=QrLNIwZ1x50>.

8. Esse pequeno curta 

metragem de 08:14 min 

está disponível em: <https://

www.youtube.com/

watch?v=DIH4s7lq-qk>.

9. Doc. produzido pela 

companhia aérea Panair 

do Brasil em 1963, pode 

ser acessado em: <http://

www.youtube.com/

watch?v=OMUHKFwx05I>.
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alguns movimentos, em 1964 quem se destacou com a 

capoeira no cinema nacional foi o filme Pagador de Pro-

messas, adaptado para o cinema por Anselmo Duarte 

a partir da peça homônima de Dias Gomes. Nela é re-

presentado o sincretismo religioso na Bahia e alguns 

capoeiras tocando instrumentos e jogando capoeira, 

dançando Samba de roda mostrando suas destrezas 

na escadaria da igreja. Até esse momento essa arte só 

era representada no audiovisual em vídeos de arquivos 

pessoais ou se não por pequenos documentários etno-

gráficos, elaborados tanto por brasileiros como estran-

geiros, filmes nacionais e campanhas turísticas. Ainda 

na década de 1960 havia um problema grande em re-

lação a aceitação e/ou a proibição da capoeira. Por esse 

motivo, o Estado optou por incentivar e apoiar alguns 

grupos principalmente os que valorizavam muito mais 

o teor esportivo da capoeira e passou a coibir outros 

que não se enquadravam com seus ideais.

10

No entanto, dentro do território nacional, hou-

ve campanhas para dar ainda mais visibilidade a essa 

arte. Com tamanhos saltos que a capoeira vinha apre-

sentando nos meios midiáticos, não demorou muito 

para que o cinema afora começasse a reparar no po-

tencial mercadológico dessa dela, como já vinha sen-

do feito com artes orientais, principalmente os filmes 

protagonizados por Bruce Lee na década de 1970, por 

meio de parcerias entre produtoras orientais e ociden-

tais que propagaram as artes orientais para o mun-

do, principalmente com produções entre China, Hong 

Kong e Estados Unidos por meio da Golden Harvest e 

produtoras Hollywoodianas. Talvez por falta de gran-

des produtoras para pensar em parcerias com a grande 

10. Documentário No Fio 

da navalha Disponível em: 

<https://www.youtube.com/

watch?v=DcqTrD5hUUo&t=1s> 

em que por volta dos 16:00 

até os 18:15 min, onde alguns 

mestres falam sobre suas 

relações com os militares na 

década de 1960 em São Paulo.

https://www.youtube.com/watch?v=DcqTrD5hUUo&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=DcqTrD5hUUo&t=1s
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Hollywood, a capoeira não teve esse mesmo êxito em 

filmes fora do Brasil, nesse período. As produções que 

existiam na época, eram representações de capoeiras 

em sua grande maioria de filmes nacionais, curta me-

tragens e reportagens acerca da mesma.

No ano de 1974 durante a abertura da copa do 

Mundo na Alemanha em Frankfurt no antigo estádio 

Waldstadion
11

, a capoeira mais uma vez se fez presen-

te para o mundo, com a participação do grupo folcló-

rico Brasil tropical em que um de seus fundadores foi 

o grande Mestre Camisa Roxa, que apresentou várias 

manifestações culturais brasileiras ao mundo, entre 

elas estava a capoeira por meio de seus saltos. Nessa 

mesma década, a Capoeira já tinha grandes adeptos, 

praticantes e pesquisadores pelo mundo, já extrapo-

lando os limites das rodas no Brasil, não sendo uma 

arte apenas praticada por brasileiros e já rodeava o 

imaginário dos estrangeiros, uma das personalidades 

responsáveis por essa propagação foi o Mestre Jelon 

Vieira

12

 que desde sua chegada aos E.U.A, em 1975, 

dava aula sendo muito importante para dar ainda mais 

visibilidade à capoeira no áudiovisual , vale lembrar 

que a popularização da capoeira pelo mundo não de seu 

em via de mão única, ou seja, por exportação de nossos 

capoeiras, também teve a vinda de pessoas de fora do 

Brasil, que chegaram, aprenderam a arte e saíram e 

mantiveram sua prática tanto com treinos individuais 

e ou passando a dar aula. Nem por isso a capoeira dei-

xou de mostrar suas pernadas em produções norte-a-

mericanas. Na série de TV norte-americana Kung Fu
13

 

no episódio Chamado “A Pedra”

14

, protagonizado por 

David Carradine, interpretando Kwai Chang Caine e 

Moses Gunn no papel de Isaac Montola.

11. Um pequeno trecho dessa 

apresentação está disponível 

em: <https://www.youtube.

com/watch?v=8v4-t0XgtAQ>.

12. Mestre Jelon participou 

de filmes com grandes estrelas 

do cinema americano Wesley 

Snipes e Eddie Murphy.Acessar: 

<http://osomdacapoeira.

blogspot.com/2009/11/

mestre-jelon.html>.

13. Produção norte-americana 

de 1972 a 1975.

14. Fonte: <https://www.

imdb.com/title/tt0623197/>. 

(Acesso em 27 de janeiro de 

2019). O Vídeo do episódio 

citado pode ser visto com 

algumas partes com legenda 

através do site: <https://

www.youtube.com/

watch?v=eriwSjEE2EA>.

https://www.imdb.com/title/tt0623197/
https://www.imdb.com/title/tt0623197/
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David interpela Moses: “Você é muito habilidoso 

para lutar, um estilo que nunca vi”.

Moses responde: “O estilo é chamado capoeira, 

desenvolvido a partir das danças, cerimônias dos es-

cravos africanos, enviados para trabalhar nas planta-

ções no Brasil”.

Mesmo que a luta do ator não demonstrasse des-

treza nem semelhança em seus movimentos com nossa 

arte, seu discurso foi bem mais representativo que suas 

pernadas, sua fala deu uma boa propaganda da história 

da capoeira para um público de alcance internacional.

Durante os anos de 1980, no cinema estaduni-

dense, houve uma boa aceitação do público aos filmes 

de ficção científica e dramas, como, por exemplo, De 

volta para o futuro, E.T O extraterrestre, O retorno de 

Jedi, Robocop entre outros filmes… Mas houve produ-

ções em que a luta se fizesse presente como em Karatê 

kid e Touro Indomável. Com isso, as produções que fa-

ziam previsões do nosso futuro, teve um grande des-

taque deixando os filmes de lutas um pouco sumidos. 

Além disso, teve a perda da grande lenda dos filmes 

de artes marciais orientais, Bruce Lee, que arrebatou 

vários fãs e muitas bilheterias. Com essa perda, houve 

uma ascensão de outros atores ocidentais de filmes de 

ação e lutas como Jean-Claude Van Damme, Mel Gib-

son, Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris entre outros 

que deram cara ocidental para filmes de artes orien-

tais, chamando atenção do público para essas produ-

ções. Somente do meio para o fim dos anos de 1980. 

O filão das artes marciais no cinema de ação fez com 

que muitas produtoras fossem criadas, saindo mais do 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Robocop
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-9081/
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oriente, principalmente impulsionadas pela indústria 

de fitas criadas especialmente para o mercado de ví-

deo K7. No final desse mesmo ano, um filme chamado 

Rooftops
15

, denominado no Brasil de Telhados, de 1989, 

que aborda a questão da marginalidade nas ruas de 

Nova York, e diversos conflitos, ao qual o personagem T 

protagonizado por Jason Gedrick, procura por meio da 

dança e de suas habilidades tenta resolver. Este filme 

tem bastante similaridade com o Brasil assim como a 

capoeira, essa arte que ele também é exposto, convive 

e insere em suas técnicas de dança.

Após esse período áureo das artes marciais 

orientais nos cinemas norte americano, mais o efeito da 

globalização e uma pitada de obsessão pelo novo e exó-

tico, levou o cinema norte americano nas décadas de 90 

a explorar mais e mais, a parte sangrenta de outras ar-

tes, na tentativa de resgatar esse exotismo de tempos 

atrás. Uma das saídas para manter um público assíduo 

das pancadarias na sétima arte, foi a adesão da capoei-

ra, com o filme que a capoeira é protagonista, Only the 

Strong com o título no Brasil de Esporte Sangrento, em 

1993. Logo depois, surgem outras produções em que os 

capoeiras aparecem12, como em Red Sun Rising, portu-

guês O Toque da Morte ( 1994 ), Savate - Lutador Indo-

mável (1995), Shootfighter II (1996), também conhecido 

como O Jogo da Morte 2, Desafio mortal (1996), O grande 

dragão branco 2 (1996) Clube da luta (1999), Onze ho-

mens e um segredo (2002) Bem vindo à selva (2004), 

Elektra (2005), O protetor (2005), Quebrando regras 

(2008), O imbatível III (2010), Tekken (2011), Mulher 

gato (2014), Favela (2014), Pantera negra (2018), Até 

que a gente te separe (2018) e Shaft (2019).

15. Um pequeno trecho de 

uma das disputas pode ser 

acompanhado em <https://

www.youtube.com/

watch?v=GIVq75LyLFs>.

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Jason_Gedrick&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700248,15700253&usg=ALkJrhj7tHGFuVQbuqHIBe-DwQtfnw5EGg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.imdb.com/year/1994/%3Fref_%3Dtt_ov_inf&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700248,15700253&usg=ALkJrhhylCXyy4zIqDFrxG2MR4gMv-Q2EA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.imdb.com/title/tt0114433/%3Fref_%3Dttls_li_tt&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700248,15700253&usg=ALkJrhjGbViJvYm_3qQ7jO4ZTDoVLXgnsQ
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Com esses filmes podemos observar que o lado 

histórico é valorizado, por conta da curiosidade a res-

peito de sua origem e circunstâncias tal qual essa arte 

foi utilizada no Brasil, refletindo diretamente na for-

ma como os capoeiristas são representados nas telas. 

O ponto central e que mais é utilizado nos filmes em 

relação à capoeira é a parte acrobática e a estética dos 

movimentos. Como aponta Bruno Soares Ferreira:

 Com essas produções fica evidente que 

o aspecto da luta se sobressai às outras 

características corporais da capoeira, 

em consonância com os filmes de artes 

marciais orientais, que foram bastante 

popularizados mundialmente a partir 

do início da década de 1970, especial-

mente por Bruce Lee e que também 

enfatizavam a parte da “ação” em de-

trimento da filosofia Zen. (2013, p. 112)

A partir dos anos 90 a capoeira conquista de vez 

a sétima arte, principalmente a norte americana, com 

seus incríveis movimentos acrobáticos e malandragem, 

daí em diante tornou-se um pouquinho do Brasil, cons-

tantemente aparecendo nas produções audiovisuais.

Vale ressaltar que a indústria cultural inclusive 

a audiovisual, é produzida por uma elite, que parte da 

ideia de produzir mais e mais, com o propósito de ge-

rar produtos para serem consumidos por uma massa 

consumidora que está à margem dessa elite. Dessa for-

ma os capoeiristas e a capoeira são inseridos nessa in-

dústria cultural de forma intencional para gerar lucro, 

vale pensarmos, qual sentido essas produções que pos-

suem a capoeira serão apresentados, tendo noção que 

ela é uma arte que contrapõe o sistema elitista, e por 
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essa indústria da elite, ela será representada, da for-

ma que lhe for conveniente, para prender a massa, ao 

mesmo tempo em que busca um êxito comercial para 

gerar ainda mais o consumo, segundo Muniz Sodré:

Assim, a indústria cultural (ou cul-

tura de massa) é um sub-campo da 

cultura burguesa. Não se trata de ou-

tra cultura (diferente da burguesa), 

por não implicar num outro campo, 

mas na divisão do mesmo. Trata-se 

realmente de um momento espe-

cializado, um sub-campo, da cultura 

dominante no Ocidente, e que se as-

sume progressivamente as funções 

de elaboração do real da moderna 

sociedade industrial. (1988, p. 73)

Ainda assim, a propagação da capoeira teve seus 

diversos pontos positivos, e também negativos, como 

uma propagação de uma capoeira menos tradicional 

(que não sofre sua alteração somente com a exposição 

do cinema), que privilegia muito mais suas acrobacias, 

se tornando muito mais individual, em que perde o ca-

ráter de jogo coletivo. Porém, com as exigências para 

se enquadrar nos padrões de uma estética da capoeira 

estilizada que está nas mídias você deve se aproximar 

mais daquela forma. Ainda André Luiz Lacé afirma:

Vale lembrar também a ironia provo-

cada pelo “show business” que não pode 

“perder” tempo apresentando uma ca-

poeira de verdade, o que favorece aos 

capoeiras especialistas em saltos cir-

censes, ginga marcada e movimentos 

combinados “rápidos”. (2014, p.38)
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O autor faz referência a essa capoeira “mer-

cadológica” como neo-capoeira

16

, (muitos costumam 

chamar de capoeira contemporânea) como a evolução 

da capoeira. É justamente essa capoeira acrobática que 

aparece na maioria dos filmes estrangeiros analisados, 

principalmente os do Séc. XX, entre final da década 

de 1980 até final da década de 1990. Nem por isso esse 

modelo de representação se limita temporalmente 

nesse período, pois esse princípio de estética elevou a 

capoeira na sétima arte, se predispondo a uma liberda-

de maior de movimentos que se assemelham a outras 

artes marciais e movimentos da ginástica.
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RESUMO

O presente trabalho discorre sobre uma ex-

periência realizada pelos seus autores no curso de Li-

cenciatura em Artes Visuais do Instituto Federal de 

Ciência e Tecnologia do Maranhão, campus Centro 

Histórico, na disciplina de Linguagem e narrativa ci-

nematográfica, resultando na criação de um curta-me-

tragem baseado na obra de Clarice Lispector. Objetiva 

analisar as contribuições do uso de audiovisual nas au-

las de Artes Visuais. Como problema norteador, bus-

ca-se compreender quais os alcances da produção de 

um curta realizado pelos acadêmicos para a formação 

do professor de Artes Visuais? O percurso metodológi-

co adotado foi pesquisa-ação, pois enquanto os alunos 

desenvolviam as ações, refletiam e repensavam suas 

concepções, com possiblidades de interferência em seu 

mundo real. A abordagem foi qualitativa por envolver 

as subjetividades envolvidas; a coleta de material foi 

feita por meio de entrevistas semiestruturadas com o 

público participante, visando compreender sua relação 
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com o tema, relevância, contribuições dessa ação para 

a sua formação, suas referências e aprendizagem com 

a produção de um curta no curso de Artes Visuais. En-

tre outros referenciais, destacam-se BARBOSA (2010), 

BERGALA (2006), DEMO (2015), FRESQUET (2017), 

MOLETTA (2014). Nesse sentido, foi realizada uma re-

visão de literatura sobre ENSINO DE ARTE E TIC – di-

mensões do olhar na educação, curta no ambiente es-

colar - ampliação de vocabulário e educação do olhar e 

por fim, considerações sobre a experiência de produção 

de um curta. Desse modo, apresentando nesse trabalho 

os resultados da produção em sala de aula e conside-

rações sobre as potencialidades do audiovisual para o 

processo de ensino e aprendizagem em artes visuais na 

formação do professor de Artes Visuais.

INTRODUÇÃO

O presente artigo foi estruturado a partir de 

uma experiência vivenciada pelos pesquisadores aca-

dêmicos da graduação em Artes Visuais do Campus 

IFMA, Centro Histórico durante o desenvolvimento da 

disciplina Linguagem e narrativa cinematográfica, mi-

nistrada pela professora Ana Patrícia Silva de Freitas 

Choairy. A relevância dessa experiência educativa é a 

possibilidade de trabalhar com acadêmicos da licen-

ciatura de Artes Visuais, potencializando o uso do au-

diovisual como ferramenta pedagógica e um campo de 

conhecimento promotor de aprendizagens específicas 

que une os conhecimentos específicos da área de Arte, 

da linguagem audiovisual e as Tecnologias de Infor-

mação e Comunicação na Educação. Desse modo, de-

senvolvendo possibilidades de formação com práticas 
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teorizadas norteadas por “questionamentos reconstru-

tivos” conforme recomenda Demo (2015), ao afirmar 

que o questionar o que está posto por meio da pesqui-

sa propicia a reconstrução de saberes que oportunizam 

sujeitos totais nos moldes humanísticos da educação, 

capazes de investigar e estabelecer pontes significativas 

entre o seu contexto e novas formas de aprendizagens.

Objetivo da produção de um curta na discipli-

na de Linguagem e narrativa cinematográfica na Li-

cenciatura em Artes Visuais do IFMA, Campus Centro 

Histórico foi analisar as contribuições do uso de audio-

visual nas aulas de Artes Visuais. Nesse sentido, bus-

cando compreender quais os alcances da produção de 

um curta realizado pelos acadêmicos para a formação 

do professor de Artes Visuais? O delineamento da in-

vestigação se deu a partir de pressupostos qualitativos 

com base no método da pesquisa-ação, segundo o qual 

ao abordar as etapas da pesquisa qualitativa o pesqui-

sador pode ter oportunidade de formar os pesquisados, 

afim de que transformem problemas que enfrentam. 

Nessa perspectiva, a partir da pesquisa-ação existe 

uma possibilidade de “mudança do mundo real” na 

vida desses sujeitos (CHIZZOTI, 1998, p.100).

Para tanto, foram estabelecidas relações entre o 

Ensino de Arte, as novas tecnologias e a construção do 

olhar dos educandos, refletindo ainda sobre a lingua-

gem audiovisual, a apreciação fílmica como ampliação 

de vocabulário dos educandos, a formação do educa-

dor em Artes Visuais com o uso dessa linguagem e a 

importância da experiência de produzir um curta no 

espaço escolar.
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O uso do audiovisual nas aulas de Artes Visuais 

deve ser sistematizado e fundamentado no sentido 

de preparar a proposta educativa com leituras pré-

vias, seleção de textos a serem problematizados com 

os educandos, seleção dos curtas a serem exibidos, e 

o planejamento de experiências de produção a serem 

desenvolvidas com os educandos. O acompanhamento 

desse processo é importante para que cada etapa possa 

ocorrer conforme os objetivos propostos. As Tecnolo-

gias de Informação e comunicação na Educação (TIC) 

são ferramentas muito importantes para a promoção 

dessas atividades, pois os educandos “nativos digitais”, 

são de acordo com PRENSKY (2011) aprendentes que 

navegam com mais familiaridade pelos mares do cibe-

respaço, apresentando em grande maioria identifica-

ção com aulas cujas metodologias possuam algum tipo 

de aparato tecnológico.

Nesse contexto, produzir um curta se constitui 

em uma ação metodológica estruturada diretamente 

com o uso das TIC, com ações educativas como aprecia-

ções fílmicas, leituras de textos, registros fotográficos 

do processo, análise das cenas, captação de imagem, 

de som, a etapa de edição, enfim, da apreciação, a pro-

dução e socialização do audiovisual todo o percurso é 

marcado pelo uso de tecnologias.

O Ensino de Artes visuais desenvolvido com o 

uso de TIC poderá propiciar aos educadores e educan-

dos experiências que promovam reflexões profundas, 

algo que para BONDÍA (2002), é aquilo que toca os su-

jeitos e, ao fazer isso, torna-se de fato uma experiência 

significativa que transforma o ensino-aprendizagem 
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em algo que poderá marcar a formação dos educadores 

e dos educandos para além dos muros da escola, for-

mando para a vida.

A Licenciatura em Artes Visuais do IFMA, cam-

pus Centro Histórico, oportuniza aos alunos desde a 

fase inicial, conhecimentos sobre a história da Arte na 

educação e suas contribuições para a formação dos edu-

candos e para a sensibilização das aprendizagens. Nes-

sa perspectiva tem ênfase em uma compreensão sobre 

o papel dessa área de conhecimento como fundamental 

para o desenvolvimento humano. O acadêmico dessa 

área de conhecimento transita entre conteúdos teóricos, 

reflexões críticas dos saberes e práticas artísticas (o fa-

zer) como modo realização de fruições estéticas e de am-

pliação do vocabulário crítico e sensível dos educandos.

Tendo em vista a formação crítico-reflexiva dos 

acadêmicos, são promovidas abordagens sobre a im-

portância de implementos metodológicos junto a esse 

campo de conhecimento e sua atuação profissional. Há 

um entendimento da estrutura dessa licenciatura como 

importante e relevante para o ensino e para a vida.

Ao longo de sua evolução histórica o Ensino de 

Arte vem sendo desenvolvido como uma disciplina do-

tada de saberes singulares, e com a necessidade de um 

profissional com formação específica. Desse modo, pas-

sou por reformulações legais, deixando de ser ativida-

de, tornando-se disciplina, mas ainda assim, sendo por 

vezes colocada à margem em relação a outros campos 

de conhecimento considerados “mais importantes”.

Nesse sentido, a formação do educador em Arte 

impacta a formação dos educandos, representa um di-
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ferencial para que esse ensino alcance de fato o objetivo 

de ampliar o potencial sensível e crítico dos aprenden-

tes e, ocupe o seu lugar de direito como área de conhe-

cimento, valorizado e significativo.

O presente trabalho aborda a produção de um 

curta nas aulas de artes visuais por meio de um pro-

cesso metodológico, com ações protoganistas em que 

o ator principal é o educando que figura como agen-

te principal e comprometido com sua educação e seu 

aprendizado, se constitui como uma possibilidade de 

ensinar Artes Visuais por meio das novas tecnologias. 

Desse modo, o uso do audiovisual e sua relação com a 

poética visual poderão efetivar os alcances educativos 

do Ensino de Arte na educação escolar.

A produção de um curta nas aulas de Artes Vi-

suais configura-se como uma possibilidade de construir 

aprendizagens significativas que formam com exercí-

cios de cidadania plena, aliando compreensão de con-

teúdos da história da arte, possibilidades diversas de 

fruição estética, o uso das TIC e uma possibilidade maior 

identificação dos educandos com o objeto de ensino.

Essa perspectiva de identificação do objeto de en-

sino com os aprendentes diz respeito ao contexto mun-

dial que muda de forma constante, e a educação é uma 

das áreas que mais sente esse impacto, principalmente 

por conta dos avanços tecnológicos, que na educação 

são chamadas de TIC (Tecnologias da Informação e Co-

municação) afetando o modo de conviver em sociedade, 

alterando as relações pessoais; relações de trabalho; fi-

nanceiras, mas sobre tudo as formas de compreensão e 

atuação dos educadores e dos educandos.
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Os educadores são em grande maioria “imigran-

tes digitais”, termo cunhado por PRENSKY (2011), não 

possuem a mesma destreza que seus educandos, pas-

sam por processos de adequação ao contexto tecnológi-

co, carecendo de formações para o desenvolvimento de 

metodologias que se adequem ao perfil da educação na 

contemporaneidade. Assim, um dos desafios dos pro-

fessores de Arte e das demais disciplinas diz respeito 

a formas de aproximação, compreensão e uso das TIC 

em suas mediações pedagógicas.

Para que o Ensino de Arte alcance seus objeti-

vos recomenda-se que a relação professor-aluno seja 

pautada na construção de um olhar para além da sala 

de aula e dos conteúdos, que forme para a vida. Des-

se modo, é importante que os professores “imigrantes 

digitais” Prensky (2011) tenham em sua formação ini-

cial, ainda de graduação ou mesmo por meio de forma-

ção continuada, conhecimentos sobre as tecnologias 

contemporâneas, pois a partir delas, é possível poten-

cializar as dialogias educativas entre os alunos “nati-

vos digitais” e os professores “imigrantes digitais”, 

Prensky (2011), algo que poderá contribuir para que o 

processo de ensino-aprendizagem seja mais significa-

tivo e rico em aprendizagens.

No que se refere à relação entre o ser humano e 

a tecnologia, existe uma nova visão sobre a interação 

entre as pessoas que permeia o universo físico e o vir-

tual, ou seja, a cibercultura, e como afirma (BERNAR-

DINO, 2008) é algo que não é físico/real, que é em si a 

constituição imaterial, um lugar distante da realidade 

palpável, das relações sociais, culturais etc. Ao serem 
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estabelecidas nos remetem para a imaterialidade, para 

uma concepção subjetiva, virtual do espaço e do tempo.

Nesta perspectiva, o mundo virtual não se opõe 

necessariamente ao real, mas sim age como uma ex-

tensão desse mundo, onde há uma linguagem própria 

(Por exemplo, a escrita, no mundo real os sujeitos es-

crevem “você”, no mundo virtual resume-se a “vc”). 

Assim, os códigos, as relações de interação, onde o in-

divíduo “curte”, “comenta” e “compartilha”, se dão 

numa velocidade alienar, rápida e fragmentada, muito 

distinta das construções pedagógicas estruturadas em 

processos lineares organizados em começo, meio e fim.

A imagem torna-se nesse contexto o fio condu-

tor da realidade, transformando o que era concreto e 

material em algo imaterial. Assim, ela assume o papel 

de protagonista com as poéticas visuais dentro e fora 

das salas de aula, de modo que o seu uso quando de-

vidamente mediado pode promover uma percepção 

aprofundada capaz de promover aprendizados ativos, 

críticos e reflexivos.

As imagens que os educandos conhecem com-

põem as interfaces dos computadores, dos softwares 

(navegadores/buscadores), ferramentas necessárias 

ao acesso do ciberespaço, do design de sites, da dia-

gramação das páginas de navegação, etc. O uso de ele-

mentos audiovisuais em sala de aula é uma estrutura 

basilar para a aprendizagem e precisam dialogar com 

o contexto visual desses aprendentes. Esse cenário é 

um terreno fértil para que a mediação pedagógica pos-

sa chamar a atenção desse estudante, instigando-o a 

realizar novas formas de pensar, analisar, aprender e 
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produzir de modo dinâmico e imersivo numa perspec-

tiva interdisciplinar. Mas, para isso é necessário que 

os atores da educação, gestores, professores, técnicos e 

outros agentes possuam formações que lhes permitam 

compreender essa conjuntura de modo mais amplo e 

profundo para que o ato de mediar seja efetivo e conec-

tado com a realidade contemporânea.

A escola precisa acompanhar e aproximar o 

ensino com a realidade do aprendente, que é segundo 

Levy (1999) um “argonauta do ciberespaço”, sujeito 

que lida com mais fluidez com as TIC. Assim, é funda-

mental para o educando aprender e relacionar o ensi-

no com o seu cotidiano, que é alicerçado numa cultu-

ra digital abrigada em um oceano navegado por seres 

humanos que o alimentam (LEVY, 1999, P.17). A cons-

trução de aprendizagens desses alunos “argonautas do 

ciberespaço”, ainda segundo LEVY (1999), requer par-

ticipação ativa e reconstrução de seus saberes, pauta-

dos em pesquisas e práticas reconstrutivas de saberes 

que ampliem os saberes e fazeres na educação.

Nesse contexto, olhar não é simplesmente ver, 

é decodificar, estranhar, reconstruir e produzir novas 

realidades. Assim, a percepção sobre o visto é apenas 

um ponto de partida que deve ser refletido e inter-re-

lacionado com outras instâncias sociais, econômicas, 

históricas e políticas.

O Ensino de Arte com produção de audiovisual 

em sala de aula tem muitas contribuições importan-

tes, inclusive pela possibilidade de potencializar a am-

pliação do vocabulário cultural dos sujeitos da aprendi-

zagem. É importante que a linguagem audiovisual seja 
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trabalhada do ponto de vista ético, estético e político, 

com vistas a um aprofundamento crítico dos saberes.

Assistir a um curta ou longa poderá se converter 

numa aprendizagem imersiva, provocadora e recons-

trutora de formas de pensar, com possibilidades reais de 

ruptura com a contemplação passiva das visualidades.

É importante que outras possibilidades educa-

tivas com o ato de olhar na educação sejam explora-

das, tais como exercícios de produção fotográfica, não 

apenas enquanto apreciação, mas como experiência 

de percepção com a busca pelo melhor ângulo, a luz, o 

foco, enfim, a construção da cena fotográfica. Da mes-

ma forma, a percepção do aluno sobre o som também 

precisa ser reelaborada e potencializada por meio de 

uma vivência educativa.

A produção de um curta envolve um conjunto 

de áreas de conhecimento que dialogam e se articu-

lam, fazendo que os educandos se encantem e se re-

conheçam por meio das imagens e sons que traduzem 

olhares e concepções de vida e de mundo.

O professor de Artes Visuais tem por conta de 

sua área de conhecimento a possibilidade de desenvol-

ver uma educação sensibilizadora. Ele não precisa ser 

especialista em audiovisual, mas precisa ser um curio-

so especializado em ter vontade de educar pela provo-

cação. Assim, para trabalhar com essa linguagem, pre-

cisa organizar cada etapa que envolve essa ação.

Sugere-se para um trabalho inicial, partir de 

uma revisão de literatura sobre o tema a ser trabalha-

do, uma leitura que pode contribuir de modo signifi-

cativo é “Fazendo cinema na escola. Arte audiovisual 
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dentro e fora da sala de aula”, de Moletta (2014), pois 

contem um passo a passo de como iniciar o trabalho, 

como formar uma equipe, como criar um tema, um 

roteiro, as locações e outras contribuições relativas à 

produção de um curta em sala de aula.

É importante selecionar títulos para sessões fílmi-

cas que possam ser articulados a uma área de estudo que 

cause identificação com o público alvo. É possível fazer 

uso de um tripé: preparação, acompanhamento e pro-

vocações pós – filmografia, com a seleção de textos que 

possam enriquecer os debates após a exibição dos filmes.

Também podem ser utilizadas leituras que oti-

mizem a compreensão dos educandos em atividade de 

produções em oficinas de fotografia, de captação de 

som, de imagens, visitas técnicas a salas de exibição de 

filmes. Palestras com pesquisadores e artistas/produ-

tores da comunidade também podem se constituir em 

pontes entre a potência sensível do cinema enquanto 

teoria e a construção de audiovisual na educação.

A “potência sensível do cinema” Fresquet (2017) 

pode e deve ser explorada por meio de experiências no 

espaço escolar. O desenvolvimento da fruição estética 

permite a professores e educandos experimentarem a 

construção do olhar a partir de um paradigma diferen-

ciado do usual, deslocando a aprendizagem do eixo da 

apreciação para a produção reflexiva.

 É recomendável que o educador se aproxime 

das TIC como forma de ampliar seu leque de atuação, 

tendo para isso os educando como parceiros que nave-

gam em sua grande maioria com mais naturalidade 

pelos mares tecnológicos.
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ENSINO DE ARTE E TIC – dimensões do 
olhar na educação

O desenvolvimento da educação na contempo-

raneidade deve ser construído com base na problema-

tização dos conteúdos, com estímulos para que o indiví-

duo supere desafios ao mesmo tempo em que modifica 

o meio social em que está inserido. Nessa conjuntura o 

educador em Artes Visuais é um “provocador”, BER-

GALA, (2006) que pode fazer o elo entre o conhecimen-

to e o educando.

A arte faz parte da cultura macro e das múlti-

plas culturas que dialogam entre si no seio social. Por 

meio dela é possível promover uma educação sensibi-

lizadora em que o educando seja capaz de questionar 

informações midiáticas, fazer leituras de imagens que 

são expostas no cotidiano por meio da televisão, inter-

net, cartazes, outdoors, revistas, jornais e afins, estabe-

lecendo juízos críticos para além do ato imediato de ver.

O professor de Arte por meio das provocações 

que essa área de conhecimento oportuniza tem a pos-

sibilidade de reinventar seus métodos didáticos por 

meio de aulas imersivas com imagens capturadas pela 

internet em tempo real, seja, para a leitura de uma 

pintura, ou por meio de uma visita virtual a um mu-

seu, ou do acesso a filmes, óperas, documentos, poe-

sias, músicas, danças, enfim, englobando o brincar, 

aprender e o fazer artístico de modo que tecnologias, 

reflexões e criatividade façam do ato de aprender algo 

novo e devidamente fundamentado.

Essa é uma tarefa desafiadora, que carece de 

estudos e pesquisas como modo de fortalecer a iden-
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tidade do profissional enquanto um produtor de ciên-

cia e de saberes. Esses aspectos quando trabalhados 

de modo articulado, promovem educação numa pers-

pectiva “emancipatória e promotora de autonomia dos 

educandos” Freire (1996).

Fresquet (2017, p. 56) sobre o cinema, assevera 

que ele,

[...] provoca o devir da escola, prevê 

uma “outra escola”, renovando-se pelo 

exercício que só a alteridade permite. 

Eu diria que o cinema inclina a escola 

para a frente, mas também para trás, 

para os lados, ele a deixa de “pernas 

para o ar”, mais de uma vez; basica-

mente a desestabiliza.

Nesse contexto o cinema pode ser uma fonte 

de redescoberta, uma invenção e é isso que o educan-

do deseja aprender pelo novo, pelo desafio, com novas 

formas de ser e de existir. Para que o professor instigue 

novas aprendizagens é necessário que ele se mova pelas 

mudanças internas e externas, que se torne um provo-

cador e que se deixe enredar pela poética do Ensino de 

Artes visuais com o audiovisual no espaço escolar.

CURTA NO AMBIENTE ESCOLAR – ampliação 
de vocabulário e educação do olhar

No campo educacional há um termo chamado 

transposição didática, que num sentido mais amplo, 

trata-se de transformar o saber técnico e científico em 

objeto de ensino/conteúdo curricular. O professor utili-

za mais dois recursos, que podem ser, por exemplo, a in-

terdisciplinaridade e a contextualização dos conteúdos.
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Desse modo, promovendo um método de inte-

ração entre disciplinas e áreas de conhecimentos, en-

volvendo finalidades, objetivos, com intuito de fazer 

relações lógicas e contextualizadas. Contextualizar é 

entender que todo “conhecimento é quase sempre re-

produzido das situações originais nas quais acontece 

sua produção” (BRASIL, 1998).

Assim, o ser humano aprende a partir de seu 

repertório básico, de suas matrizes culturais. O desen-

volvimento dos saberes depende do que tem em sua 

bagagem e as pontes com o novo. Com a produção de 

um curta nas aulas de Artes Visuais os pesquisados es-

colheram um conto de Clarice Lispector “Ao que leva o 

amor” e para construir as novas aprendizagens neces-

sitaram de um diálogo sensível com as suas referên-

cias literárias, visuais, sonoras e o desafio de produzir 

algo que para a maioria era desconhecido. Nem todos 

conheciam a autora, mas todos sabiam o que era um 

conto, a turma nunca havia produzido um curta, mas a 

maioria já haviam feito vídeos com o celular. Produzir 

um curta ou qualquer nova aprendizagem se dá a par-

tir do vivido e daquilo que o aprendente já possui como 

repertório conceitual.

Essa atividade inicialmente possibilitou a inte-

ração dos alunos em discussões, leituras e elaboração 

de reinterpretações do texto, de modo a adaptá-lo para 

a linguagem cinematográfica. Em seguida criando um 

roteiro para o curta, englobando tudo aquilo que foi vis-

to durante as aulas na disciplina, Linguagem e narrati-

va fotográfica, ministrada pela professora Ana Patrícia 

Silva de Freitas Choairy (Cinema e Vídeo). Narrativa 
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fílmica; Narrativa literária; Linguagem cinematográ-

fica; Planos e enquadramentos no Cinema; Montagem 

cinematográfica; Direção de Arte, entre outros. Nesse 

processo a escrita foi um dos pilares mais importantes 

para o processo de ensino aprendizagem.

Essas construções educativas com o uso do au-

diovisual nas aulas de Artes Visuais podem possibilitar 

reflexões sobre o uso das TIC na sala de aula e fora dela, 

uma vez que os conhecimentos adquiridos por meio de 

mídias digitais como computador, celulares, tablets, 

etc, fazem com que a escrita na sua forma tradicional 

seja deixada em grande parte, de lado.

Conforme (ALMEIDA, 1994.p.8), “atualmente, 

há uma grande maioria de pessoas cuja inteligência foi 

e está sendo educada por imagens e sons, pela quanti-

dade e qualidade de cinema e televisão a que assistem 

e não mais pelo texto escrito”.

Ao ensinar Artes Visuais por meio de novas tec-

nologias, os professores podem promover espaços de 

reflexão sobre possibilidades educativas construídas 

de modo mais tradicional. Um exemplo disso é a práti-

ca refletida da construção de um sketchbook, um livro 

artesanal onde os educandos possam fazer anotações, 

colar imagens, registrando as atividades realizadas du-

rante a produção de um audiovisual ou de outro tipo de 

processo educativo.

Assim, compreendendo que o real e o virtual po-

dem e devem ser complementos um do outro de modo 

dialógico e criativo.

Escrever é uma expressão daquilo que o indi-

víduo carrega dentro de si, pensamentos, emoções e 
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4. A obra nomeada “De Amor 

e Amizade” é um compila-

do - organizado por Pedro 

Karp Vasquez - que apresenta 

crônicas escritas por Clarice 

Lispector para “Jornal do 

Brasil” entre os anos 1967 e 

1974. O compilado faz parte de 

uma coleção de livros da au-

tora, chamada “crônicas para 

jovens”. Nesta edição são apre-

sentandos textos correspon-

dentes às relações de amor e 

amizade. Nos mesmos Clarice 

expõe todas as suas angústias 

e alegrias sobre os tópicos.

afins que escapam a partir dos registros textuais. De-

senvolver o hábito de leitura e escrita, tanto virtual 

quanto de modo real, são contribuições muito signifi-

cativas para a efetivação das aprendizagens.

Logo, escrever os roteiros dos curtas proporcio-

nou aos educandos a vasão da criatividade. Um roteiro 

apresenta três partes essenciais, sendo elas: persona-

gens; estruturas e o enredo da história. Seguindo a ló-

gica de introdução do filme, caracterizando seus per-

sonagens, suas peculiaridades, o desenvolvimento das 

tramas e por fim, o desfecho da narrativa.

Na elaboração da produção do curta, foram ne-

cessários conhecimentos prévios sobre os elementos 

da linguagem cinematográfica, como cortes, planos, 

enquadramento de cena e desenvolvimento da ação. 

Esses conceitos foram desenvolvidos de modo prévio 

na disciplina de Linguagem e narrativa cinematográ-

fica pela professora Ana Patrícia.

A experiência de produzir para além da sala de 

aula proporcionou aos envolvidos em diferentes esca-

las, desafios em todo o processo educativo. Foi possível 

refletir sobre os impactos que as tecnologias ocasio-

nam na sociedade contemporânea e nas relações den-

tro e fora da sala de. A produção do audiovisual se deu 

a partir da divisão do roteiro em cenas, sua ordem e 

quantidade; onde elas se passaram (em um quarto) e 

as ações da personagem.

Com base na crônica impressa “Ao que leva o 

amor”, foi pensado como seria a personagem, o seu tem-

peramento e como seria realizada a releitura da obra de 

Clarice Lispector (1967 - 1974)

4

. Esse tipo de atividade re-
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quer um trabalho em equipe, e na sala de aula a interação 

foi importante para que os educandos se conhecessem 

e que desse modo pudessem desenvolver um conheci-

mento mais profundo sobre eles mesmos e suas relações 

com a figura do “outro”, produzindo um ambiente har-

monioso e mais adequado para aprendizagens.

Ainda sobre a elaboração do roteiro, destaca-

-se que estiveram presentes os professores do IFMA, 

campus Centro Histórico, Felipe Macieira, professor 

da área de Design, Nataniel Mendes da Silva da área 

de Língua Portuguesa e a professora da disciplina, Ana 

Patrícia Silva de Freitas Choairy (Linguagem e narra-

tiva cinematográfica).

Para a construção de saberes, o professor deve 

ser o agente “provocador” dos educandos, pois isso 

pode instigá-los ao desenvolvimento de sua formação 

crítica e social, colaborando para uma melhor intera-

ção eu-mundo desses sujeitos.

Com o roteiro finalizado, a etapa seguinte foi a 

de gravações. Esse foi um dos processos mais cansati-

vos na produção do curta, pois há várias questões a se-

rem tratadas nessa etapa, primeiramente os recursos 

disponíveis e a criatividade dos educandos em busca-

rem alternativas para melhor execução do processo.

As gravações duraram dois dias, e foi utilizado 

o quarto de um dos membros da equipe como locação. 

Alguns recursos foram adaptados, como por exemplo, 

uma luminária que serviu para ajudar na iluminação 

do quarto. Enfim, a criatividade e o senso de improvi-

sação, aliados com a capacidade de discutir e resolver 

problemas foram chaves fundamentais para a execu-

ção do projeto.
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O curta foi exibido junto a outros trabalhos no 

auditório Zezé Cassas do campus IFMA, Centro Histó-

rico de modo que os alunos pudessem ver os resultados 

do seu trabalho. Com isso, refletir sobre os conceitos 

trabalhados em sala de aula e como foram aprendidos 

e aplicados na produção, entendendo as dificuldades e 

as formas de enfrentamento.

Ao realizar trabalhos dessa natureza, se dá o 

cumprimento do que está disposto nos PCN’S arte 

para educação,

A realização de trabalhos pessoais, as-

sim como a apreciação de seus traba-

lhos, os dos colegas e a produção de ar-

tistas, se dá mediante a elaboração de 

ideias, sensações, hipóteses e esquemas 

pessoais que o aluno vai estruturando e 

transformando, ao interagir com os di-

versos conteúdos de arte manifestados 

nesse processo dialógico. (BRASIL, 1998)

Esse processo de ensino e aprendizagem impli-

ca a compreensão da diversidade cultural, desenvol-

vendo o respeito pelo outro, pelas diferenças, permi-

tindo ao conjunto de educandos a compreensão de que 

tudo faz parte de um processo de autoconhecimento e 

colaboração. “Produzindo trabalhos artísticos e conhe-

cendo essa produção nas outras culturas, o aluno pode-

rá compreender a diversidade de valores que orientam 

tanto seus modos de pensar e agir como os da socieda-

de.” (BRASIL, 1998).

Esse processo permite ao educador oportunizar 

ao aluno várias realidades e possibilidades com base no 

contato com modos de falar, de vestir, pensar, enfim, 
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por meio de relações pessoais e do entendimento de 

como estas questões estão conectadas.

Além disso, os alunos tornam-se capa-

zes de perceber sua realidade cotidiana 

mais vivamente, reconhecendo e deco-

dificando formas, sons, gestos, movi-

mentos que estão à sua volta. O exercício 

de uma percepção crítica das transfor-

mações que ocorrem na natureza e na 

cultura pode criar condições para que 

os alunos percebam o seu comprometi-

mento na manutenção de uma qualida-

de de vida melhor. (BRASIL, 1998).

As aulas de Arte subsidiaram a reelaboração das 

subjetividades e a poética do olhar sobre as experiên-

cias desenvolvidas na pré e pós-produção. Por meio do 

Ensino de Arte é possível mediar os processos de elabo-

ração de “emancipação e autonomia dos educandos”, 

FREIRE (1996).

Nos escritos de Bassani, (2013, p.79) em Corpo, 

educação, experiência: Modernidade e técnica em Wal-

ter Benjamin a experiência exige um tempo de reflexão 

que seria incompatível, tanto quantitativa quanto qua-

litativamente, como aquele da esteira de produção, na 

qual o trabalho é realizado contra o tempo, ou daquele 

das grandes metrópoles, e é a este tempo que a expe-

riência em arte se sobrepõe e se constitui enquanto an-

títese. A Arte é um exercício de subjetividade, possui 

um tempo e um modo de criação, próprios.

A atividade educativa não pode ser desvincula-

da da realidade do educando e muito menos do educa-

dor, uma vez que ambos são impactados pelas mudan-

ças e permanências que constituem os seus contextos. 
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Portanto, é importante ampliar os alcances das expe-

riências estabelecidas no processo de construção dos 

saberes, não apenas nas aulas de Arte, mas em todos 

os âmbitos que compõem a formação humana.

Considerações sobre a experiência de 
produção de um curta

A produção de um curta nas aulas de Artes visuais 

pode abrir portas para inúmeras possibilidades de enfo-

que e de trabalho. Todas elas conferindo ao aprendizado 

outros olhares e o surgimento de “outra escola” Fres-

quet (2017). Para isso o educador precisa ser um agente 

“entusiasmado” que de acordo com Bergala (2006), é 

capaz de instigar o educando pela potência sensível do 

cinema. Segundo essa proposta, o educador poderá tra-

balhar com curtas ou partes de filmes maiores de modo 

que os alunos possam pensar e sentir a expressão fílmi-

ca a partir do corpo dessa própria linguagem.

Desse modo apresenta-se o fragmento e estuda-

-se o roteiro. Isso é ampliação de vocabulário. É possí-

vel trabalhar uma pedagogia da criação de modo que as 

ideias sejam livres, criativas e educacionais.

São inúmeras as potencialidades que a criação 

de um curta possibilita ao ensino de arte, conforme ex-

pressa Pasolini (1990):

Nada como fazer um filme obriga a 

olhar as coisas (...) O olhar de um ci-

neasta - sobre a mesma paisagem - não 

pode deixar, pelo contrário, de tomar 

consciência de todas as coisas que ali se 

encontram, quase as enumerando. De 

fato, enquanto para o literato as coisas 

estão destinadas a se tornar palavras, 
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isto é, símbolos, na expressão de um 

cineasta as coisas continuam sendo 

coisas: os signos do sistema verbal são, 

portanto simbólicos e convencionais, 

ao passo que os signos do sistema cine-

matográfico são efetivamente as pró-

prias coisas, na sua materialidade e na 

sua realidade. (PASOLINI, 1990 128)

A relevância dessa afirmação se dá no fato de 

como olhamos as coisas e o nosso entorno sem que elas 

deixem de ser o que são. A capacidade humana de re-

interpretar o mundo de forma sensível e singular pode 

ser expressa no olhar da direção de uma audiovisual, 

sem que as coisas percam sua essência.

Na sala de aula esta premissa é muito impor-

tante, tendo em vista que trabalhamos com uma co-

munidade de diferentes crenças, formas de agir e de 

ver o mundo. Um contexto que para cumprir a missão 

de formação de sujeitos críticos e reflexivos, precisará 

de ações pautadas no princípio da alteridade, que é o 

respeito às singularidades que compõem o todo social. 

Foi possível perceber com a produção do curta 

“Ao que leva o amor”, baseado na obra de Clarice Lis-

pector, realizado na disciplina de Linguagem narrativa 

e cinematográfica do curso de Licenciatura em Artes 

Visuais, que essa experiência tornou-se um espaço de 

fala, pois todos ao seu modo contribuíram para a ela-

boração do roteiro e da construção audiovisual, inter-

ferindo e exercitando a empatia nas falas e escutas. 

Por meio da apreciação textual e fílmica, bem como 

da produção criativa e da recepção da comunidade do 

IFMA, campus Centro Histórico, ficou evidente a qua-

lidade da obra “Ao que leva o amor” e a ampliação de 

vocabulário crítico e reflexivo dos envolvidos.
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A produção de um curta ainda na fase de gra-

duação se constitui numa possibilidade de formação 

diferenciada, com impacto direto nas atuações dos fu-

turos professores de Artes Visuais.
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ENQUANTO SE PODE FALAR DAS FLORES: 
ACERVOS DO REFLETIR, CONTEXTUALIZAR 

E FAZER ARTE NA ESCOLA

Monica Rodrigues de Farias

1

RESUMO

Esse artigo socializa resultados de processos 

poéticos dos alunos oriundos de práticas de uma edu-

cação arte visual contextualizada e amparada pela 

abordagem triangular, evidenciando a etapa do fazer 

artístico — utilizando a técnica da fotografia e suas múl-

tiplas possibilidades de intervenção via Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs). O intuito é dar visi-

bilidade ao processo criativo do aluno em consonância 

com alguns pressupostos teóricos que ampararam as 

práticas docentes em Arte/Artes Visuais. Pretende-se, 

assim, apresentar diálogos textuais/imagéticos em 

que os acervos resultantes dos fazeres artísticos des-

ses alunos são o objeto de análise, por serem plenos de 

significados relacionados às questões prementes dos 

contextos nos quais esses jovens vivem.

Enquanto se pode falar das flores: por uma 
educação do olhar plural e propositiva

A necessidade cotidiana em sala de aula

2 

de 

realizar uma educação visual que não seja meramen-

te conteudista, assim como a aplicabilidade dos estu-

1. Mestra em Artes – PRO-

F-ARTES UFMA/UDESC. 

Professora de Arte do Ensino 

Médio/SEDUC-MA. Represen-

tante estadual da Federação 

de Arte Educadores do Brasil/

FAEB. E-mail: rodriguesdefa-

rias.monica@gmail.com.

2. Alunos do Ensino Médio do 

CETI Domingos Vieira Filho, 

Escola Pública Estadual no 

bairro do Maiobão.
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dos que seguem uma abordagem do conhecer/fazer/

contextualizar, referenciados pelos estudos de Ana 

Mae Barbosa (2010), a ênfase na experiência de Dewey 

(2010) e as contaminações estéticas de Mirian Celes-

te (2012), entre outros teóricos da Educação em Arte, 

geraram, ao longo da docência em Arte Visuais, me-

todologias propositivas para fazeres artísticos a serem 

realizados pelos alunos após experiências com estudos 

prévios em História da Arte e Fundamentos de Lingua-

gem Visual, contextualizadas as suas diversas realida-

des presentes na contemporaneidade.

Os trabalhos do fazer artístico dos alunos, espe-

cificamente nesse caso, são fotografias resultantes de 

processos de educação pela imagem dos últimos dois 

anos de docência em Artes Visuais (2017-2018). São 

produções imagéticas dos processos poéticos dos faze-

res artísticos dentro e fora do ambiente escolar com uso 

de tecnologias móveis

3 

e suas inúmeras possibilidades 

de recriação - montagens e manipulações da imagem de 

acordo as narrativas criativas disciplinares e interdisci-

plinares de conteúdos programáticos da disciplina Arte 

do Ensino Médio para o segundo ano

 4

 --, que se concre-

tizaram em um acervo pessoal/portfólio profissional.

Enquanto se pode falar das flores
5

 reclama a vi-

sibilidade dos trabalhos artísticos dos alunos que aqui 

são, metaforicamente, simbolizados como flores que 

resistem à ceifa de agentes da própria escola, que não 

permitem a exposição e socialização dos trabalhos ar-

tísticos, e de políticas governamentais que vêm na con-

tramão da história de conquistas da Arte/Educação, a 

qual corre sérios riscos no panorama atual brasileiro.

3. Celular e tablet.

4. Os conteúdos programá-

ticos da disciplina de Artes 

Visuais para o segundo ano do 

ensino médio compreendem 

(no plano de curso pessoal da 

autora) o período do Renasci-

mento à Contemporaneidade.

5. Título faz referência à músi-

ca de Geraldo Vandré, de 1968. 

Usado propositalmente por 

causa das retaliações ao Ensino 

de Arte no plano governamen-

tal e à desvalorização ainda 

existente no âmbito da escola.
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O objetivo desse trabalho de conhecer/fazer/

fruir/contextualizar arte visual se constitui da neces-

sidade de aproximação do alunado a imagens da His-

tória da Arte universal e da Cultura Visual, que nem 

sempre atingem o interesse imediato deles, em decor-

rência, muitas das vezes, por seu distanciamento tem-

poral e cultural. Entretanto, dentro da perspectiva de 

que o aluno merece ter uma aprendizagem imagética 

ampla e irrestrita, o acervo visual sobre o qual os estu-

dos são realizados em aulas de Artes Visuais vai desde 

a Pré-história até a Contemporaneidade, buscando co-

nhecer desde a arte universal e nacional à local. Essa 

“curadoria educativa”

6

 precisa possibilitar o acesso 

propositivo a esses alunos, para que se torne, além 

de educativa, prazerosa de se estudar. Nessa perspec-

tiva, afirma Almeida: “Considerando que as imagens 

constituem parte fundamental na alfabetização esté-

tica, fazendo-se presente no dia a dia de uma manei-

ra muito mais intensa do que em outros tempos, cabe 

definir quais imagens vão ser levadas para a sala de 

aula.” (2014, p. 62). Ao professor, cabe essa curadoria 

e também o planejamento de atividades propositivas 

que acompanhem o processo de educação do olhar.

Enquanto se pode falar das flores: o 
Fazer Artístico com uso das TICs

O trabalho docente em Arte vem, cada vez mais, 

apropriando-se das possibilidades disponibilizadas pe-

las Tecnologias da Informação e Comunicação, em vá-

rios momentos do processo educativo, tais como:

• Apresentação dos assuntos do conteúdo pro-

gramático com uso de slides, vídeos, blogger, 

sites etc.;

6. Termo Cunhado por 

Vergara (2006).
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• Criação artística com ferramentas de pesqui-

sa de imagens e manipulação/montagem/edi-

ção: Google imagens, Photoshop, Corel Draw, 

Prisma, Sketch Guru etc.;

• Avaliação de trabalhos em suportes virtuais: 

planilha do Google, Portfólio em PDF, exposi-

ções virtuais etc.

A ideia de usar as TICs na etapa da leitura vi-

sual do fazer artístico vem se estabelecendo ao longo 

do tempo por ser algo que atrai o interesse do alunado 

e, ao mesmo tempo, diminui os gastos com material, 

conforme afirma Pimentel:

A exploração de possibilidades para solu-

ção dos problemas de um trabalho artís-

tico, quando se usam técnicas e materiais 

tradicionais, comumente é dispendiosa e 

demorada. Quando se faz uso de alguns 

equipamentos, como o computador, por 

exemplo, a tarefa é mais rápida e me-

nos dispendiosa. Assim, a escolha da cor 

mais adequada ou da composição mais 

apropriada pode ser um exercício a ser 

feito com bastante rapidez no computa-

dor, sendo possível economizar tempo e 

materiais. (2008, p. 117).

É importante, porém, avaliar sempre as condi-

ções que melhor se adaptam ao tema a ser trabalha-

do e as condições de criação artística do alunado, para 

que se possa oportunizar o uso das TICs sem cercear 

as múltiplas possibilidades, inclusive com as técnicas 

mais tradicionais. Conforme afirma Pimentel: “A ima-

gem ganha, a cada avanço tecnológico, mais e mais pos-

sibilidades de apropriação e ressignificação. Da mesma 

forma, entretanto, aumentam as possibilidades de uso 
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dos recursos tecnológicos sem que haja algum conheci-

mento artístico.” (2008, p. 115-116).

Assim, a etapa de criação artística pelos alunos 

é amparada dentro do processo pessoal metodológico, 

com base na abordagem triangular

7

. É precedida de estu-

dos teóricos/visuais e de construção de projetos de exe-

cução orientados com o apoio docente em sala de aula, 

a fim de estimular a expressão artística e a aplicação da 

contextualização com temáticas contemporâneas ou 

pessoais/subjetivas oriundas desses jovens. A tecnologia 

entra sempre como parceira nesses processos de criação 

artística, como diz Almeida: “Não se trata de ignorar a 

produção histórica dos meios convencionais ou privile-

giar esta ‘tecnoarte’, o importante é discutir as influên-

cias que a mediação das tecnologias provoca nas formas 

de pensar e expressar arte.” (2014, p. 63). Completando 

esse pensamento de Almeida, Pimentel explana:

Ao se optar por usar um ou mais recur-

sos tecnológicos, essa escolha deve jus-

tificar-se pela melhor adequação da ex-

pressão artística possibilitada por esses 

meios, O ideal é que @alun@ tenha ex-

periências com atividades e materiais 

diversos – câmera fotográfica (tradi-

cional ou digital) /vídeo/scanner/com-

putador/ateliê/fotocópia – para que, 

conhecendo-os, possam pensar Arte de 

forma mais abrangente. (2008, p. 116).

O processo de fazer artístico na escola enfrenta 

inúmeras dificuldades, como a falta de espaços ade-

quados (salas ambientes/laboratórios de arte), a im-

possibilidade de aquisição de recursos e materiais por 

alunos de baixa renda e o desrespeito a esse tipo de tra-

balho pela própria esfera governamental e/ou escolar, 

7. Idealizado pela arte/

educadora Ana Mae Barbosa, 

que trata das etapas da leitura 

visual pautadas no fazer/

conhecer e contextualizar a 

arte (BARBOSA, 2010).
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que, comumente, boicotam essas ações educativas por 

considerá-las “desnecessárias e supérfluas”. Apesar 

de tudo isso, os educadores de Arte continuam per-

manentemente resistindo e persistindo em fazer uma 

educação pela arte e com arte de qualidade na escola.

Dentro dessa perspectiva, os trabalhos com foto-

grafias realizados pelos alunos do Ensino Médio da escola 

pública estadual do Maranhão – Centro de Ensino Médio 

Domingos Vieira Filho – são acervos visuais originários de 

releituras com uso das TICs a partir de proposições oriun-

das de diversas aulas de artes visuais do Ensino Médio.

Enquanto se pode falar das flores: 
releituras com uso de Tecnologias Móveis

Mesmo com todas as dificuldades já expostas re-

ferentes ao ato do fazer artístico na escola e às questões 

políticas que ameaçam a continuidade do Ensino de 

Arte na Educação Básica, é sempre uma etapa que al-

cança excelentes resultados: o “fazer artístico” dos alu-

nos. Estágio da abordagem triangular de criação artís-

tica, somando a visualidades e conteúdos estudados e 

também à exploração de habilidades técnicas em artes 

visuais em contextualização com os universos pessoais, 

sociais, políticos, religiosos, ambientais, entre outros 

temas que atravessem e se somem coerentemente com 

a imagem germinal proposta para releitura.

Frequentemente, são chamados de releituras 

esses processos de criação artística dos alunos, e, a res-

peito disso, Pillar assegura:

A releitura de obras, por exemplo, é 

um procedimento bastante explorado 

pelos professores, que propõem um 
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resgate da produção de artistas, onde 

alunos interferem na obra recriando-

-a por meio de intervenções, citações, 

contextualizações, etc. Esta forma de 

trabalhar imagens é uma das tendên-

cias da arte contemporânea. O artista 

apropria-se das imagens produzidas 

pela cultura artística atribuindo-lhe 

novos significados. (2014, p. 62).

Assim, como na arte contemporânea, os alunos 

são incentivados a explorar a imagem usando recursos 

diversos, e as TICs vêm, gradualmente, adentrando o 

universo da criação artística, como afirma Pimentel:

[...] a criação de novas imagens, quer 

sejam elas feitas a partir de imagens 

já existentes, quer sejam elaboradas a 

partir de imagens já existentes, quer 

sejam elaboradas a partir de uma nova 

composição, pode ser pensada e repen-

sada mais amplamente quando se tem 

oportunidade de utilizar um ou mais 

meios tecnológicos contemporâneos. 

(PIMENTEL, 2008, p. 117).

Um dos meios tecnológicos que mais frequente-

mente vem sendo, por escolha dos alunos, é o celular, 

que, ironicamente — apesar das questões financeiras 

que abatem muitas famílias brasileiras —, ainda é um 

objeto de consumo popularizado entre esses jovens. So-

bre essa questão, West e Vosloo informam que:

Atualmente, um volume crescente 

de evidências sugere que os aparelhos 

móveis

8

, presentes em todos os lugares 

– especialmente telefones celulares e, 

mais recentemente, tablets – são utili-

zados por alunos e educadores em todo 

o mundo para acessar informações, ra-

8. A UNESCO opta por adotar 

uma definição ampla de 

aparelhos móveis, reconhe-

cendo simplesmente que são 

digitais, facilmente portáteis, 

de propriedade e controle de 

um indivíduo e não de uma 

instituição, com capacidade 

de acesso à internet e aspectos 

multimídia, e podem facilitar 

um grande número de tarefas, 

particularmente aquelas 

relacionadas à comunicação 

(WEST & VOSLOO, 2014, p. 8).



136 | De Luz e Sombra

cionalizar e simplificar a administração, 

além de facilitar a aprendizagem de ma-

neiras novas e inovadoras (2014, p. 7).

A utilização da fotografia com uso de celulares 

dos alunos em atividades de fazer artístico originou um 

acervo considerável de trabalhos de releituras — exer-

cícios visuais com resultados expressivos que motiva-

ram exposições e trabalhos acadêmicos. Importante 

compartilhar essas aprendizagens imagéticas, pois 

acredita-se que: “A fotografia sendo assim compreen-

dida, como determinante da possibilidade de conhecer 

o mundo, com o sujeito conhecedor, e como possibili-

dade expressiva, com o sujeito criativo, pode e deve ser 

apresentada nos contextos escolares de forma alarga-

da (GONÇALVES, 2013, p. 21).

Bem verdade que o processo é tão relevante 

quanto o produto final, mas é dentro da perspectiva 

da apreciação/fruição estética que esses resultados 

completam sentido. E, em resumo, algumas releituras 

fotográficas serão aqui apresentadas, para uma com-

preensão, pelo viés da visualidade, do que até aqui foi 

exposto pelo uso da palavra.

Sobre as flores que falam: releitura e 
suas potências

Os trabalhos artísticos apresentados a seguir 

são oriundos, conforme já dito, do desenvolvimento 

de assuntos curriculares estudados pela disciplina de 

Artes Visuais no Ensino Médio. Apresentaremos um 

pequeno recorte de algumas recriações discentes rea-

lizadas após estudos dos conteúdos programáticos do 

2º ano, como, por exemplo, Renascimento, Barroco, 

Surrealismo e Dadaísmo

9

.
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Madonas

Após estudos sobre a representação da figu-

ra humana no período do Renascimento Italiano, em 

comparação com o período Bizantino - tema esse pro-

posto por uma atividade de leitura de imagem chamada 

“Visões sobre o corpo”, presente no livro didático Arte 

em Interação

10

, partiu-se para a realização da atividade 

de releitura a partir da Madona do grão-Duque (1504), 

de Rafael Sanzio, ilustrada no livro, utilizando recursos 

oferecidos pelo próprio celular dos alunos, para cria-

ção através da técnica da fotografia e aplicativos, para 

manipulação/edição da imagem
11

. Foi orientado tam-

bém que se fizesse a contextualização dessas Madonas 

reinventadas com o tempo presente e as questões que 

desejassem abordar. Portanto, as releituras a seguir 

são três exemplos de trabalhos feitos a partir dessas 

propostas, onde os alunos tocaram em temas como as 

drogas, a gravidez na adolescência e a pobreza.

Imagem 1: Imagem do 

livro de base para o estudo 

de criação artística. Fonte: 

Frenda (2013, p. 178).

10. (FRENDA, 2013, p. 178).

11. Apps Sketch Guru, 

Prisma, PicsArt etc.
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Perspectivas do Cotidiano

Partindo também de estudos sobre o Renasci-

mento, mais especificamente sobre o uso da técnica da 

perspectiva inventada por Filippo Brunelleschi
12

, a pro-

posta lançada foi sair em busca de cenas próximas às 

residências dos alunos, à cidade ou à escola nas quais 

observassem a perspectiva linear e fizessem os regis-

tros fotográficos também com o uso do celular, para, 

em seguida, editarem a imagem por aplicativos, trans-

formando-as em desenhos ou pinturas digitais.

Imagens 02, 03 e 04: 

Releituras dos alunos.

Fonte: Acervo da autora.

Imagens 05 e 06: 

Fotografias digitais 

manipuladas por App. 

Fonte: Acervo da autora.

12. (FRENDA, 2013, p. 137).
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Barroco Reinventado

Após estudos sobre o Barroco Europeu nas artes 

visuais e seus principais artistas, os alunos escolheram 

obras de referência

13

 desse período, para o exercício de 

recriação artística, partindo de pinturas consagradas 

de artistas como Caravaggio e Vemeer, conforme as 

imagens a seguir podem ilustrar.

Imagem 07 e 09: obras 

barrocas de referência. 

Imagens 08 e 10: releituras. 

Fonte pinturas: “Moça 

com Brinco de Pérola”, 

de Vemeer, e “Baco”, 

de Caravaggio. Fonte 

releituras: Acervo da autora.

13. Disponível em: https://

www.historiadasartes.

com/prazer-em-conhecer/

caravaggio/ e https://

www.culturagenial.com/

quadro-moca-com-brinco-

de-perola/. Acesso em: 03 

out. 2017.
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Vanguardas Europeias

Dos estudos sobre Movimentos da Vanguarda 

Europeia, os trabalhos contemplaram estudos sobre 

obras fovistas, expressionistas, futuristas, cubistas 

etc., mas os exemplos imagéticos a serem apresenta-

dos a seguir partiram do Surrealismo — “Um cão anda-

luz”, de Luís Buñuel — e do Dadaísmo — “Roda de Bicicle-

ta”, de Marcel Duchamp.

Imagem 11: Imagem 

de referência “Um cão 

Andaluz”, de Luis Buñuel. 

Imagens 12: Releitura. 

Fontes: Frenda (2013, p.148) 

e Acervo da autora.

Imagem 13: Imagem “Roda 

de Bicicleta”, de Duchamp. 

Imagens 14: Releitura. 

Fonte: Frenda (2013, p. 

106) e Acervo da autora.
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Considerações Finais

Dentre as experiências com várias técnicas das 

artes visuais, a fotografia foi ganhando espaço devido à 

facilidade de acesso ao aparelho celular, o qual possui 

o recurso de câmera fotográfica e filmadora. Com isso, 

foi-se introduzindo nas aulas de Arte esse instrumento 

como uma ferramenta para poder incentivar os alunos 

que não se sentiam seguros para realizar trabalhos de 

desenho, pintura, escultura, entre outras técnicas. A fo-

tografia foi, então, ganhando espaço nas ações de fazer 

artístico dos alunos e deram origem a acervos

14

 signifi-

cativos, oriundos de estudos e das histórias diversas do 

alunado, suas reflexões, os cruzamentos de suas subje-

tividades com contextos socioculturais nos quais vivem.

O propósito dessas ações arte/educativas, acima 

de tudo, é mostrar aos alunos — muitas das vezes desa-

creditados de suas próprias potencialidades — que eles 

são capazes, criativos, críticos e reflexivos. Também é 

uma forma de promover a educação do olhar, usando 

o contexto escolar, mas extrapolando os limites físicos 

da sala de aula, motivando-os a usar as ferramentas 

possíveis para a criação artística — como, por exemplo, 

as TICs, e mais especificamente as tecnologias móveis 

de fácil acesso na contemporaneidade. Além disso, 

também contribui ao prepará-los para os desafios do 

porvir, com a conclusão da Educação Básica.

Divulgar ações como essas (aparentemente sim-

ples, porém complexas de intencionalidades) é uma 

obrigação profissional, pois tem o objetivo, também, de 

incentivar arte/educadores a trazer à tona suas práti-

cas exitosas, como exemplos de resistência aos que ten-

14. Material de arquivo 

doado pelos ex-alunos para 

exposições artísticas e 

estudos em Arte/Educação, 

como o apresentado.
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tam calar ou diminuir a importância de trabalhos em 

arte/educação para crianças e jovens. As “flores” pre-

cisam florescer nesse solo árido que agora persiste em 

desesperançar, e é responsabilidade do educador se-

mear e cuidar, até que chegue a primavera novamente.
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MAPEANDO SENSÍVEIS: A FOTOGRAFIA 
NO CURSO DE ARTES VISUAIS DA URCA

Rubens Venâncio

1

RESUMO

O presente artigo é uma reflexão sobre a expe-

riência de construção do catálogo de arte “mapeando.

sensíveis”. Tal projeto mapeou a produção fotográfica-

-artística do(a)s estudantes realizada nas disciplinas 

de “Fotografia 1” e “Fotografia 2” ao longo dos dez anos 

de existência do Curso de Licenciatura em Artes Vi-

suais (2008-2018) da Universidade Regional do Cariri.

Qual o papel da fotografia no contexto de ensino 

das artes visuais? Que compreensões da produção fo-

tográfica atual podemos ter? Esses foram os impulsos 

fundantes do trabalho. Tanto o catálogo (imagem-sín-

tese-pensamento da produção visual) quanto o pre-

sente escrito e outros (vejo como vestígios do mapea-

mento), são o resultado dessa pesquisa empreendida 

entre 2018 e 2019

2

.

O curso de Artes Visuais, bem como o Centro de 

Artes do qual faz parte, completou dez anos em 2018 

(dentre os quais, como professor, estou há cinco anos). A 

fotografia no curso, com suas especificidades, existe no 

diálogo e na contaminação com as disciplinas que inte-

gram a Matriz Curricular. As disciplinas de Fotografia, 

bem como várias outras de ateliê, compõem o Núcleo de 

1. Doutor, Universidade 

Regional do Cariri, rubens.

venancio@urca.br.

2. O catálogo (versão digital) 

foi realizado a partir de 

um projeto de iniciação 

científica que contou com 

os bolsistas Jéter Megaron 

e Erlandson Luna e teve 

o apoio - via concessão 

de bolsas - do FECOPE/

PIBIC/URCA. O catálogo 

será lançado no primeiro 

semestre de 2020 e estará 

disponível ao público pelo 

seguinte link: https://

www.instagram.com/

uanafotografia/?hl=pt.
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Formação Específica do curso que, por sua vez, está conec-

tado com Núcleo de Forma Complementar, de Optativas, 

de Estágio Supervisionado e de Formação Pedagógica na 

realização de todas as atividades relativas aos processos 

de ensino e aprendizagem e de prática artística.

Suas especificadas no que toca à pesquisa, expe-

rimentação e ensino, são construídas em coexistência 

com as outras disciplinas cujas vivências teóricas, prá-

ticas, educacionais, estéticas e políticas, atuam juntas 

na formação de um pensamento atual e crítico sobre as 

artes visuais. Postura que encontro reverberações no 

Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura 

em Artes Visuais da URCA (2011) e no Projeto Pedagó-

gico de Curso que, em 2019, atualizou o de 2011, cuja 

versão foi finalizada e a implementação será ao longo 

dos próximos anos (fiz parte da equipe de trabalho, en-

quanto membro do colegiado de curso, que colaborou 

na atualização do PPC como também no programa e 

ementa das disciplinas).

A grade curricular do curso conta com duas dis-

ciplinas situadas no campo artístico e teórico da foto-

grafia: “Fotografia 1” e “Fotografia 2”. Partindo da im-

portância da transdisciplinaridade como prática que 

permeia o processo formativo, levantei as seguintes 

questões no que margeia a compreensão do lugar das 

disciplinas: qual a relação com as outras disciplinas de 

ateliê? Como ela funciona dentro de uma estruturação 

teórica, prática, artística? Qual a importância dos pré-

-requisitos para as disciplinas de fotografia?

Tendo essas perguntas como nortes dessa con-

textualização, pude subsidiar, entre outros: a formula-
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ção das ementas e programas; a construção da estru-

tura das disciplinas, no que toca a seus planos; o papel 

do ateliê na interlocução com as demais disciplinas e 

a produção artística; pensar a posição dos professores 

tendo em vista a prática artística dos mesmos; o grau 

de circulação dos trabalhos, vide o contexto das rela-

ções com as exposições e outros eventos.

O catálogo

Os percursos narrativos escolhidos para o catá-

logo buscaram um formato-conceito que desse conta 

de todo o acervo, um ordenamento das imagens que 

garantisse o diálogo entre elas e ao mesmo tempo a 

autonomia dos trabalhos, dentro de um ritmo e movi-

mento dado pelo encadeamento das imagens ao longo 

da publicação, com um tom que pusesse em uma mes-

ma sintonia a diversidade de olhares e sensibilidades. 

Como coexistir em uma mesma publicação trabalhos 

artísticos realizados a partir de práticas diversas, em 

tempos distintos?

Para tanto, a estratégia narrativa se apoiou 

em uma edição dos trabalhos dividindo-os por ateliê, 

no caso, os realizados dentro das disciplinas a partir 

de proposições dos docentes. Isso favoreceu para que 

os procedimentos e poéticas adotadas pelos professo-

res em sala de aula, assim como os estudantes e suas 

obras,entrassem em diálogo. Esses foram os ateliês 

realizados-mapeados:

• retrato e autorretrato

• alquimia do gesto (processos fotográficos arte-

sanais/históricos – como cianotipia, antotipia, 

pinhole, fitotipia – no contexto das artes visuais)
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• arquivos imaginários (produção artística a 

partir do uso de arquivos);

• ateliê livre (produção a partir da poética esco-

lhida por cada estudante);

• fotografia, arte e intervenção no espaço;

• percursos urbanos (produções a partir de de-

rivas pela cidade);

• fotografia e projeção (intervenções a partir de 

imagens projetadas);

A edição, por sua vez, adotou o seguinte fluxo 

de criação:

• mapeamento e catalogação dos trabalhos;

• divisão das obras por ateliê;

• conceito do catálogo (dimensões, narrativa, la-

yout, visualidade);

• impressão das imagens em pequeno formato 

para seleção;

• edição das imagens no catálogo (tamanho, dis-

posição na página, cor de fundo) a partir de cada 

ateliê e considerando o conjunto dos ateliês;

• impressão de boneco do catálogo para última 

avaliação antes de finalizar a versão digital (com 

ISBN) para futuro lançamento e disponibilização

3

.

Seleção das imagens: à medida que os trabalhos 

demonstravam maior amadurecimento conceitual e 

artístico, íamos escolhendo quais imagens entrariam, 

bem como sua disposição na página. Tamanho e for-

mato: o catálogo tem uma dimensão quadrada por 

optarmos pela visualização das imagens dentro desse 

3. O catálogo encontrasse 

pronto, faltando uma 

última edição com a 

inclusão de trabalhos 

realizados nesse semestre.
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formato que, por seu turno, funcionará como guia para 

a versão impressa. Visualidade: queríamos priorizar a 

imagem em todos os sentidos, daí a capa e contraca-

pa não possuírem outras informações além do título; 

a legenda dos trabalhos, bem como numeração de pá-

ginas, estão em tamanho e disposição que não interfi-

ram na leitura da imagem (essa opção nos demandou 

debater se a legenda viria na página da obra, no final 

de cada ateliê ou no final do catálogo).

Os catálogos na arte vêm assumindo sentidos, 

papéis e funções que enriquecem e problematizam seu 

espaço: ao permitirem experimentações que os con-

fundem com livro ou vice-versa; as reflexões sobre 

o livro de artista que invadem os catálogos, onde os 

mesmos passeiam por formatos de impressão e enca-

dernação; sua presença em exposições e no mercado 

editorial; o espaço destinado aos textos que transitam 

entre o ensaio, a crítica de arte e a poesia.

Imagem 1: Página do 

catálogo “mapeando.

sensívies” com imagens de 

Élida Maria. Fonte: catálogo 

“mapeando.sensívies”.
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Os livros e catálogos – aqui pensados a partir das 

publicações de artista – podem ser observados e anali-

sados como objetos, passando por Duchamp até os dias 

atuais (SILVEIRA, 2008): alvo de investimentos artís-

ticos, gráficos, visuais. Os catálogos, em sua potência 

narrativa, são dispositivos que compõem cenários so-

bre os artistas, as obras, os eventos, sobre momentos 

da história da arte, além de serem habitados por expe-

rimentações de várias ordens, ora bidimensionais, ora 

se especializando de outras maneiras.

Essas publicações são um território que com-

portam informações sobre artistas, suas obras, exposi-

ções; são também uma medida para se pensar desde a 

produção local, como nacional e internacional a partir 

de mostras, exposições, bienais, residências artísticas 

que os imprimem ou os divulgam de forma virtual. 

Mapeando

Ao longo dos meses de execução do projeto des-

tinados à catalogação, nos deparamos com algumas di-

ficuldades, como, a. localizar o(a)s estudantes, seja por 

ter finalizado o curso há muito tempo, por desistência, 

por residirem em outros estados, por terem ingressa-

do em outros cursos. b. muitos estudantes perderam 

os arquivos relativos à produção de várias disciplinas. 

c. alunos que localizamos (ainda no curso e egressos) e 

que não enviavam as imagens – esse caso foi o de me-

nor incidência.
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Em nossas estratégias de mapeamento, priori-

zamos a ficha de acompanhamento das produções. Os 

dados básicos ali contidos nos ajudaram aentender o 

contexto das obras – desde as técnicas às propostas de 

ateliês do(a)s professores – e trouxeram informações 

indispensáveis que constariam no catálogo.

A ficha teve um importante papel no estabele-

cimento de contato com o(a)s aluno(a)s: o envio pelo 

e-mail do projeto (mapeando.sensiveis@gmail.com) 

Imagem 2: Ficha usada no 

mapeamento.
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era acompanhado de um texto explicativo que trazia 

informações sobre o que se tratava, onde todo e-mail 

respondido com a ficha também tinha a função de ser 

um aceite ao convite de participação no projeto.

O(a)s artistas que produziram dentro dos ateliês 

de fotografia foram localizado(a)s, inicialmente, pela lista 

de frequência das disciplinas – algumas obtidas na secre-

tária do departamento do curso de Artes Visuais, outras 

no DEG (Departamento de Ensino e Graduação – URCA).

Como muitos iniciaram a disciplina, mas não ter-

minaram, passei a não só localizar, mas considerar como 

participante do projeto aqueles que a concluíram. A esco-

lha tem a ver com a necessidade e importância de viven-

ciar todos os debates e experimentações proporcionadas 

– no total, sessenta e três estudantes estão no catálogo.

A proposta era de que após o mapeamento se-

guíssemos para a edição das imagens e depois orga-

nização do catálogo. Pelas dificuldades que surgiram 

em relação ao acesso aos trabalhos, ao identificar que 

tínhamos um volume de imagens insuficientes, par-

timos para a edição mesmo que em paralelo estivés-

semos continuando o mapeamento. Mas logo depois 

dispúnhamos de um bom número para compor cada 

ateliê e ter um panorama da produção.

Também de forma paralela ao mapeamento e 

à edição, aconteceram os debates sobre catálogos na 

arte. Por mais que tivéssemos concentrado as investi-

gações em determinado período do projeto, continua-

mos a observar e estudar os catálogos porque eles nos 

ajudavam a pensar, nos inspiravam na construção da 

narrativa, impulsionavam a inquietude do olhar. Mon-
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tar e analisar portfólio de catálogos de exposições artís-

ticas foi fundamental para refletir sobre esse material 

e para subsidiar a construção do catálogo; discutir os 

catálogos como objeto de experimentação e seus papéis 

nas exposições fotográficas.

Política e artes da resistência: esse início de 

frase assim pensada tanto faz referência à história do 

CArtes da URCA, como expressa o atual período políti-

co no Brasil de ataque à arte, à cultura, às minorias e a 

luta por projetos sociais e de universidade mais demo-

cráticos e socialmente referenciados.

Durante o mapeamento, identifiquei que alguns 

semestres estavam sem listas de frequência e outros 

fora do tempo cronológico (por exemplo: 2016.1 sendo 

ministrado no segundo semestre de 2016). Esses inter-

valos correspondem a períodos de ocupação e de greve 

entre 2014 e 2016. Após confirmação e anúncio do 

golpe sofrido pelo governo de Dilma Roussef, promo-

vido pelo então vice-presidente Michel Temer com o 

apoio de forças políticas, grandes grupos de comunica-

ção e parcela da sociedade civil, o Brasil entra em uma 

onda de protestos e ocupação de IES e escolas. Em 2016 

tivemos 50 dias de ocupação do CArtes pelo(a)s estu-

dantes com apoio do(a)s professores.

Durante as greves da URCA por concurso para 

docentes e técnicos administrativos, e melhoria de 

infraestrutura (entre outras pautas), como docente e 

sindicalizado, apoiei e votei a favor das duas greves, 

sendo que na de 2014 fiz parte do Comitê de Ética do 

Comando de Greve. No período da ocupação do CArtes, 

pensando no contexto político e na intenção de asse-
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gurar aos estudantes o período letivo, as atividades de 

ensino foram transferidas para dentro da ocupação 

e construímos juntos com o(a)s discentes, atividades 

diárias pensadas enquanto aulas abertas.

Assim, compreendo que os dez anos do curso de 

artes visuais não foram compostos por 20 semestres 

(sendo dois por ano) no sentido formal da estruturação 

do calendário letivo da URCA. Mas, sob meu ponto de 

vista, construir e manter uma agenda de luta por direi-

tos sociais – sejam eles quais forem – por meio da ati-

vidade política organizada, deve ser vista como apren-

dizado necessário à formação do indivíduo, em uma 

sociedade que pretende ter uma educação que forme ci-

dadãos consciente e que estimule o pensamento crítico.

Sensíveis

Em torno dos entendimentos da palavra “sen-

sível” está a percepção, cognição, corpo, experiência, 

emoção, inteligibilidade. Também, no dicionário

1

, te-

mos definições de várias origens, da física à filosofia: 

dotado de sensibilidade; que recebe facilmente as im-

pressões ou sensações externas; que é do domínio dos 

sentidos; que produz impressão moral; que se nota fa-

cilmente; compadecido, compassivo, condoído; diz-se 

do instrumento que acusa diferenças pequeníssimas; 

diz-se da planta cujas folhas ou flores dão indícios de 

sensibilidade; o que só pode ser compreendido pelos 

sentidos e não pela inteligência e razão.

Já a palavra mapear

5

 envolve organizar, lançar 

olhares, comunicar, guardar, traçar conhecimento 

sobre algo. Nos dicionários encontramos: representar 

através de mapa(s); fazer uma representação gráfica 

4. Sentidos retirados de 

dicionário on-line: https://

www.priberam.pt/dlpo/, 

acessado em 07/12/2017.

5. Sentidos retirados de 

dicionário on-line: https://

www.dicio.com.br, http://

michaelis.uol.com.br.
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das diversas partes de um todo; construir ou confec-

cionar um mapa de algo ou de algum lugar.

Assim como a cognição, a sensibilidade lida com 

o que é percebido pelo indivíduo em interação entre si 

e com o mundo onde a experiência é o ponto de conta-

to entre eles. Ambas são instâncias que nos ajudam a 

pensar a produção do conhecimento nas artes. Sobre 

algumas instâncias que versam sobre o mundo e sua 

percepção, parto da reflexão de Gouvêia:

De maneira geral, cognição pode ser 

definida como o conjunto estruturado 

de saberes que se baseiam em expe-

riências sensoriais, pensamentos, lem-

branças. Envolve atenção, percepção, 

memória, raciocínio, juízo, imagina-

ção, sensibilidade, pensamento, emo-

ção. (PIMENTEL, 2013, p. 97).

O mapeamento traz, entre suas características, 

a função de informar e compartilhar algo – que existia, 

mas que não estava disposta em algum tipo de organi-

zação. Ao mesmo tempo em que temos a dimensão da 

comunicação, temos na ideia de mapa que subjaz a pre-

sente proposta à inscrição de sensibilidades, de proces-

sos artísticos, de olhares que levam ao movimento da 

experiência artística em um território móvel de saberes.

Não necessariamente o mapa é um inventário 

que fixa informações, mas que convida ao conheci-

mento na direção em que o observador preferir tomar 

– nesse sentido gosto de trabalhar com a noção-ima-

gem de caminho: ele fala sobre rotas, margens, ata-

lhos, passagens molhadas, bifurcações, encruzilhadas, 

estradas carroçáveis.



156 | De Luz e Sombra

Também faço alusão aos arquivos de artista 

que sempre tiveram grande importância na história 

da arte, com informações e materiais sobre autores e 

acontecimentos. O catálogo e todos os materiais escri-

tos funcionam como um arquivo, uma antologia, sobre 

artistas, estudantes, professores, disciplinas, práticas 

artísticas, exercício intelectual e, principalmente, de-

sempenha algumas funções: de ser mirada fotográfico 

sobre o curso de licenciatura em Artes Visuais e um 

olhar do curso para a imagem fotográfica, de ser um 

farol para o conhecimento da fotografia no âmbito da 

produção artística no Cariri.

Conceitualmente – e livremente – ponho a noção 

de catálogo em diálogo com a de “repertório”, tomando 

como ponto de partida as experiências do campo artís-

tico. A ideia de repertório tecida por Godoy (2010) re-

flete sobre os arquivos de artistas e torna-se operatório 

para entender os elementos que dizem respeito ao que 

foi levado em consideração na prática do mapeamento:

Esses arquivos formam, então, uma es-

pécie de repertório imagético, mas não 

apenas imagético, um repertório tam-

bém composto de conceitos, de narra-

tivas, de sons... elementos que combi-

nados constroem uma narrativa que se 

estabelecem não exatamente dentro da 

obra, mas em suas adjacências – a eles o 

artista invoca quando constrói a narra-

tiva que lhe dá sentido à sua criação, é 

ele a própria matéria-prima desta nar-

rativa (GODOY, 2010, p. 1312)

A título de esclarecimento, ao falar de arquivo 

refiro-me ao conjunto de obras e experimentos em-
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preendidos pelos estudantes ao longo desses dez anos, 

como também ao futuro catálogo que será um arquivo 

a ser consultado. Faço referencia também à:

A fotografia é a arte do arquivo, não 

tanto porque permite arquivar o pas-

sado quanto porque aproveitar uma 

foto é, sempre, aproveitar um arquivo e 

porque o mesmo arquivo terá usos e re-

cepções diferentes segundo momentos 

e perspectivas de utilização diferentes. 

(SOULAGES, 2010, p. 55).

Ao pensar na presença da fotografia na arte 

contemporânea, na sua condição de cada vez mais pre-

sente na formação do artista visual e do(a)s estudantes 

dos cursos de artes visuais, noto várias aproximações 

com as discussões em torno da fotografia atual: ao evi-

denciá-la como meio de expressão plástica, em busca 

de novas formas de narrar; que mesmo partindo da 

realidade imediata, a fotografia pode burlar a objetivi-

dade do meio com sua percepção intimista, transfor-

mando-a de acordo com percepções subjetivas. Per-

cebo também as conexões entre as vivências em sala 

de aula e as dimensões expressivas, culturais políticas 

que favorecem concepções mais híbridas sobre o terri-

tório da fotografia e do artista, ambos atravessados por 

campos de ação múltiplos.

As discussões que giram em torno do catálogo, 

favoreceram várias reflexões acerca da relação entre o 

campo da arte e a fotografia, entre elas a tensão entre o 

fazer e o ver, entre o experimentalismo visual e concei-

tual, colocando a produção das imagens em um lugar 

que opera entre formas de visibilidade, modos de fazer 
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e modos de pensar (RANCIÈRE, 2005). Tais reflexões 

nos ajudam a apontar possíveis lugares ocupados pela 

fotografia nesse cenário da atual cultura visual.

mapear.sensíveis visibilizou uma produção que 

funcionará como uma plataforma de observação e um 

farol: plataforma enquanto ponto de apoio, enquanto 

algo onde está inscrito visualidades; e farol no sentido 

de vislumbrar caminhos, de propor outras inscrições. 

Que inscrições? Dos temas, tensões e acontecimentos 

que estão presentes na experiência artística do(a)s ar-

tistas: o biográfico, o público e o ficcional; o político, o 

corpo, a memória, gênero, a virtualidade, o tempo, o 

esquecimento, a memória, a cidade, enfim, temas que 

permearam as obras durante esse tempo.

Também os hibridismos: as interlocuções entre 

o digital, o analógico, as artes gráficas, a costura, a pin-

tura, colagem, mangá, o desenho, a escultura, o pixel, 

a argila, a linha de costura, os sais de prata e os sais 

de ferro, os pigmentos, os materiais orgânicos, os tipos 

de papéis, a mistura de objetos tridimensionais com 

bidimensionais. Enfim, o catálogo expandiu um cená-

rio onde as formas de habitar a imagem comportam 

os experimentos e visualidades:“Habitar a imagem na 

contemporaneidade é abrir-se à experiência do deslo-

camento que ela pode provocar e reagir à sua presen-

ça tendo sempre em conta que a imagem que habita-

mos, guarda em grande medida muito do que somos”, 

(AMARAL, 2011, p.38).

Acredito que a experiência do catálogo e todas 

as questões que vieram a reboque, foram impulsos 

para entender a contribuição e presença da fotografia 
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no âmbito da produção artística do Cariri a partir dos 

trabalhos realizados, onde vário(a)s estudantes, ainda 

no curso ou egressos, ocuparam galerias, participaram 

de exposições, festivais, eventos acadêmicos, ingressa-

ram em programas de pós-graduação.

A contribuição para o curso de Artes Visuais se 

dá de forma colaborativa e transversal: a imagem foto-

gráfica é atravessada por várias práticas e questões de 

outras disciplinas, principalmente por meio da expres-

são poética e da estruturação dessas disciplinas. Onde 

as de fotografia acabam sendo um ponto de convergên-

cia e irradiação de disciplinas dos vários núcleos.

Assim, esse projeto compreende que a produ-

ção fotográfica deslizou pelo território estabelecido 

pelas disciplinas, onde as práticas de imagem levam 

ao entendimento da fotografia enquanto pesquisa e 

experimentação. Nesse esteio, destaco a consolidação 

dos ateliês (com todas suas caracterizações) enquan-

to espaço didático fundamental do curso de Artes Vi-

suais no sentido de desenvolvimento de técnicas, de 

habilidades, do ato de pensar, estando ele no espaço 

da universidade, na casa de cada um ou na rua. As ex-

periências ali construídas articulam conhecimentos e 

detonam ações e/ou objetos pertinentes à pesquisa, ao 

ensino e à extensão.

Os ateliês são espaços de conhecimento para a 

história da arte ao refletirem períodos e perspectivas 

de criação, tocando em temas como o autor, instru-

mentos, técnicas, tecnologias. A própria localização do 

ateliê que se desloca de espaços internos para o ar livre 

e muitos outros, de se estabelecer enquanto local de 
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encontro, exposições, lugar de imersão, descobertas, 

segredos e trânsitos imprevisíveis.

Versando sobre poéticas e políticas do encontro, 

o catálogo é um ponto de convergência das vivências, 

aprendizagens e transformações que afetaram profes-

sores e estudantes. Configura-se como um espaço de 

observação para a produção artística e o pensamento 

visual que transbordou de tantos olhares, configuran-

do-se como um olhar específico, porém amplo para o 

curso como um todo.

Como qualquer catálogo que visa exibir a pro-

dução de determinado período, com todas suas ques-

tões, em mapeando.sensíveis é possível ver as princi-

pais forças, concepções, visualidades intrínsecos a essa 

experiência, mas como um painel em aberto, apontan-

do para futuras construções. Primeiramente em um 

formato digital, gerando uma maior circulação, e pos-

teriormente enquanto publicação impressa.
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1

Há uma dramaturgia social que torna 

a fotografia, a imagem, necessária. A 

fotografia reforça a necessidade de re-

presentar. Nas fotografias, as pessoas 

fazem supor. Ao mesmo tempo, a foto-

grafia se propõe como apontamento da 

memória, e não como memória, como 

lembrete do que se perdeu no cotidia-

no, na banalização, na secundarização 

de certos acontecidos, que não se quis 

perder. (MARTINS, 2008, p. 43)

A sobrevivência das imagens não é, de 

fato, um dado, mas requer uma operação, 

cuja realização é tarefa do sujeito históri-

co... Por meio dessa operação, o passado 

– as imagens transmitidas pelas gerações 

que nos precederam – que parecia con-

cluído em si e inacessível, se recoloca, para 

nós, em movimento, torna-se de novo 

possível. (AGAMBEN, 2012, p. 36-37)

Introdução: imagens e memória

O presente artigo objetiva tecer algumas con-

siderações sobre memória e patrimônio industrial, a 

partir do álbum fotográfico da fábrica Fiação e Tecidos 
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Camboa S.A. (1939 – 1949), que faz parte do acervo do 

Museu Histórico e Artístico do Maranhão – MHAM. O 

álbum é composto por 46 fotografias em preto e bran-

co, que revelam o cotidiano de uma fábrica têxtil na 

primeira metade do século XX, em São Luís, estado do 

Maranhão, nordeste do Brasil.

No final do século XVIII se desenvolveu em São 

Luís um importante parque fabril, de têxteis e arroz. 

Essa indústria teve sua decadência na primeira meta-

de do século XX, não sem antes passar por vários altos 

e baixos ao longo do tempo.

As fotografias da fábrica Fiação e Tecidos Camboa 

S.A. evocam a memória operária maranhense, assim 

como a realidade da vida na fábrica. O álbum foi deixado 

no Museu Histórico e Artístico do Maranhão – MHAM 

por um antigo funcionário da fábrica, chamado Augusto 

Aranha Medeiros. Segundo anotações no próprio álbum, 

Augusto está presente na foto oficial do corpo técnico da 

fábrica e em outra, na seção de tinturaria. Em ambas as 

fotografias sua presença está indicada por seta.

Provavelmente as marcações nas imagens fo-

tográficas foram feitas pelo próprio Augusto, assim 

Imagem 1: Corpo técnico 

da fábrica.

Imagem 2: seção de 

tinturaria da fábrica.
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como o texto que vem dentro do álbum, que demons-

tra seu apreço indelével à memória fabril e sua vonta-

de de entrar para a história, de tornar-se o responsável 

pela preservação de tão importante tesouro. Valor este 

atestado pela doação do álbum ao Museu, lugar por 

excelência de guarda da memória social e cultural dos 

povos ocidentais.

As fotografias do álbum da Fiação e Tecidos 

Camboa S.A. trazem à tona a discussão sobre história e 

memória, sendo, esta última, meu foco de argumenta-

ção. Assim, compartilho com Le Goff (2013) tal noção, 

para quem: “O processo da memória no homem faz in-

tervir não só a ordenação dos vestígios, mas também 

a releitura desses vestígios.” (p. 388) Portanto, ao ver 

as fotografias do álbum, opero a partir de uma memó-

ria imaginativa, que comporta a tensão existente entre 

historicidade e imaginação.

Nessa operação dialética, que traz consigo ima-

gens (de pensamento), as fotografias se abrem, con-

Imagem 3: Entrada da 

fábrica Camboa.
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figurando-se como signos da memória industrial de 

São Luís, patrimônio obliterado pelas antigas e atuais 

políticas de preservação do patrimônio local. Apenas 

por ações isoladas, como a de Seu Augusto Aranha Me-

deiros, se pode ter acesso a tão importante documen-

to da memória do trabalho e da indústria na primei-

ra metade do século XX no Maranhão. Neste sentido, 

faço menção ao importante trabalho realizado pelo 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão – IFMA, através do Centro de Conservação 

Fotográfica Helber Macambira, ligado ao Núcleo de 

Pesquisa e Produção de Imagem – NUPPI, que é um 

centro especializado na conservação, guarda e gestão 

de acervos fotográficos, confirmando a vocação insti-

tucional do IFMA, que é a de transferir tecnologia apli-

cada a setores e demandas específicas da sociedade ci-

vil, tanto no âmbito público quanto privado.

A vida na fábrica: representações 
e fantasmas

A imagem (fotografia, cinema ou ví-

deo) como uma questão de método; a 

imagem pensada como artefato cultu-

ral e por isso passível de se transformar 

em objeto da antropologia. (BARBOSA; 

CUNHA, p. 7, 2006)

No presente texto, a abordagem se dirige em dire-

ção a uma antropologia da imagem. As imagens fotográ-

ficas do álbum, enquanto caminho metodológico, mui-

to revelam sobre os modos de vida e de trabalho numa 

fábrica têxtil de São Luís aos finais do segundo quartel 

do século XX. A seguir proponho alguns apontamentos 
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sobre as fotografias e seus significantes, assim como as-

pectos mais gerais do álbum e sua tessitura narrativa.

Aparentemente, o álbum comemora uma série 

de reformas feitas na fábrica entre 1939 e 1949, datas 

que compõem o título do álbum. Na foto oficial com os 

prováveis donos e gerentes da fábrica, juntamente com 

o corpo técnico (Imagem 1), as “personagens” estão em 

uma foto completamente posada. As pessoas ao centro, 

sentadas, representam o poder instituído. Aos lados e 

acima o corpo de funcionários dos setores da fábrica.

Na foto subsequente do álbum, o empresário e 

industrial aparece aparentemente ladeado pelos fun-

cionários do corpo administrativo da fábrica. Ambas 

fotos são bem posadas, porém, na segunda imagem 

(Imagem 4), todos os homens estão de paletó e gravata. 

Traço de distinção social, os modos de vestir são signos 

que nos comunicam sobre os meios de representação 

das diferentes classes e setores, dentro do contexto da 

fábrica Fiação e Tecidos Camboa S.A.

Imagem 4: Fotografia dos 

funcionários administrativos 

ao lado do dono.
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A transparência, nitidez e dignidade dos persona-

gens nessas duas fotos em questão entram em contraste 

com outras fotografias, à medida que nos demoramos nas 

imagens onde estão os “outros” funcionários da fábrica, 

os pejorativamente denominados “chão-de-fábrica”. Ou 

seja, os operários/as, os que trabalhavam nos diversos se-

tores e que são retratados, no álbum, em sua labuta diária.

Enquanto os funcionários mais “importantes” 

da fábrica foram retratados em conjunto, com bons 

trajes, em geral alvos e bem apanhados, os funcioná-

rios menos abastados da fábrica foram fotografados 

em sua rotina. Sem poses ou figurino específicos.

Na imagem a seguir podemos ver o setor de te-

celagem da fábrica, com a marcante presença das mu-

lheres como força de trabalho desse setor industrial. 

Algumas mulheres da foto estão desfocadas e sem ni-

tidez, devido ao movimento que faziam em relação a 

uma velocidade de obturação provavelmente lenta, de-

vido à baixa luz, que fez com que o tempo do movimen-

to se inscrevesse na fotografia, a partir desses corpos 

postos em enquadramento.

Imagem 5: Mulheres do 

setor de tecelagem.
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O que chama atenção nessa fotografia é o modo 

como quatro das mulheres encaram a câmera. Perce-

be-se aí um misto de estranhamento e confrontação, 

em relação ao objeto fotográfico, tendo-se em vista que 

ao mesmo tempo que ele é um aparelho estranho ao 

universo da fábrica, é, sem dúvida, também, naquele 

contexto, e ainda hoje, um objeto de poder. O olhares 

que fitam o que as fitam constituem um signo de resis-

tência, ante essa representação inaudita.

A fotografia desse homens do “chão-de-fábri-

ca”, a meu ver, é a mais poética e cheia de tensiona-

mentos observáveis, do ponto de vista de uma antro-

pologia da imagem, ou mesmo de uma antropologia do 

visual. Essa foto é cheia de fantasmas. Não só pelo fato 

Imagem 6: Homens na casa 

de máquinas.
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de, provavelmente, todos eles estarem mortos. Mas 

pela maneira como a imagem dar a ver esses sujei-

tos. Dos sete homens que aparecem na imagem, qua-

tro fixam seu olhar diretamente à câmera. Um deles 

ri. Outro faz uma pose completamente altiva ante a 

lente do fotógrafo observador. Porém, nenhum deles, 

possui seu rosto nítido na foto. O homem que está em 

primeiro plano está superexposto na fotografia, a luz 

estoura nele. Chama a atenção o fato de um dos traba-

lhadores continuar seu trabalho a todo vapor, sem se 

preocupar com a presença do fotógrafo. Ele é o mais 

fantasmático de todos em cena. Só o que aparece é seu 

vulto em movimento. Mas, num sentido mais profun-

do da imagem, são todos fantasmas, pois as políticas 

de representação social não resguardava aos menos 

favorecidos uma imagem dignificante, pelo menos, 

não ali naquelas fotos. Sobretudo em comparação às 

fotografias do corpo técnico. Assim, se torna latente o 

entendimento de como os traços distintivos dos signos 

de construção das imagens fotográficas nos podem for-

necer subsídios para entender como se operam com os 

significantes, a partir da noção de como as pessoas são 

postas em cena e como são retratadas pelas lentes de 

um fotógrafo. Questões de classe, de racismo e de uma 

economia política dos corpos surgem como categorias 

operativas da construção desse discurso.

As fotografias e o álbum: pequena 
digressão estética

Uma característica importante do álbum de fo-

tografias da Fiação e Tecidos Camboa S.A. (1939 – 1949) 

são os enquadramentos das imagens, a forma como as 
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máquinas da fábrica e todos os elementos que com-

põem o enquadramento são mostradas ao espectador. 

Vê-se ali grande influência da fotografia moderna e do 

construtivismo. A beleza das imagens dos aparelhos da 

fábrica são, em grande parte, fruto da exploração das 

linhas e curvas que compuseram o cenário. As linhas 

de fiar, as máquinas umas atrás das outras. Guiam o 

olhar do fotógrafo.

Outra questão estética interessante concernente 

ao referido álbum é a sua edição. A forma como quem o 

montou fez ao recortar as fotografias e as encaixar como 

um quebra-cabeças, proporcionando, assim, uma nar-

rativa visual que conecta as imagens. Umas são recor-

tadas para o encaixe, enquanto outras são adornadas a 

partir de recortes curvados. Ademais, os ornamentos 

que são feitos com tinta preta às bordas da fotografia 

dá o tom de desenho industrial ao álbum, adensando 

uma identidade própria. Traços grossos e finos, formas 

geométricas e a fina interferência de desenhos, formas 

e letras com tinta preta nas próprias fotografias, dão o 

charme ao álbum fotográfico da fábrica Fiação e Tecidos 

Camboa S.A. (1939 – 1949), tão importante e esquecido 

tesouro da memória industrial maranhense.

Imagem 7: Estética 

Industrial do álbum.

Imagem 8: Fotografia 

moderna, sequencialismo e 

linhas dominantes.
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Considerações Finais

Mediante tais rastros presentes nas imagens, 

pode-se inferir e realizar importantes alusões sobre a 

vida dos profissionais da primeira metade do século 

XX, indicando, aí, importantes traços das mudanças e 

permanências da vida do trabalho na atualidade.

Uma questão importante é a preservação da 

memória industrial de São Luís, que hoje em dia fes-

teja seu patrimônio colonial dos séculos XVIII e XIX, 

localizado no Centro Histórico, mas relega ao esque-

cimento o patrimônio industrial da cidade, haja vista 

a destruição da chaminé da antiga fábrica da Merck, 

onde atualmente funciona a faculdade Uninassau. Por-

tanto, políticas de reavivamento da memória indus-

trial da cidade, podem alertar e sensibilizar os poderes 

públicos e privados no sentido de revitalizar e reconhe-

cer a importante contribuição desse parque industrial 

para o desenvolvimento do estado do Maranhão. Nesse 

sentido, o próximo passo da pesquisa é aprofundar os 

conhecimentos sobre esse parque industrial e período 

histórico, no intuito de saber mais sobre o álbum e tudo 

aquilo que o cerca. Num segundo momento, a tarefa é 

republicar o álbum, com artigos e textos que tratem 

da memória industrial de São Luís, fazendo com que 

a pesquisa cumpra seu papel social: oportunizar que a 

sociedade maranhense (re)conheça a si mesma, num 

eterno exercício de rememoração.
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MEU NOME NÃO É MÃE1

Sunshine Cristina de Castro Reis Santos

2

RESUMO

O presente artigo relata como foi à implementa-

ção da instalação fotográfica “Meu nome não é Mãe”, da 

artista Maranhense Sunshine Santos, que fez parte da 

Ocupação Trapiche #07, evento promovido pela Gale-

ria Trapiche Santo Ângelo, equipamento de cultura da 

Prefeitura de São Luís do Maranhão, realizada no perío-

do de 10 de maio a 15 de junho de 2018. Que teve como 

objetivo expor o processo de uma gestação para além 

da padronização, rompendo com a sacralização trans-

portada para o feminino como predisposição, como 

instinto, ação que contribui para a invisibilidade da plu-

ralidade feminina e fortalece os signos machistas. Por 

intermédio de um exercício sensorial e imagético, fruto 

da interligação de uma pesquisa bibliográfica e da subje-

tividade expressa na vivencia, a exposição confrontou o 

marketing que o sistema patriarcal produz em cima da 

maternidade, visando contribuir para disseminação da 

desconstrução das ideologias poéticas que romantizam 

as contradições, e principalmente a exclusão sócial hu-

manitária feminina, fomentando um diálogo que ame-

nize as reproduções de comportamentos opressores. 

Para tanto, foram realizadas rodas de conversas com 

pesquisadoras da área da imagem, de gênero e intelec-

1. Trabalho apresentado 

ao Grupo de Temático 

(GT5 Fotografia, Cinema, 

Estética e Experiência), 

do I Encontro Nacional de 

Educadores e Pesquisadores 

da Fotografia e do Cinema.

2. Graduanda em Turismo 

pela Universidade Federal 

do Maranhão – 6º período, 

sanycastro12@hotmail.com.
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tuais negras e foram debatidos a fotografia sob olhar 

feminino, a maternidade da mulher negra e o mito do 

instinto materno, onde foram abordados relatos que ge-

raram outras possibilidades de (R) existência.

INTRODUÇÃO

Quando a fisiologia feminina é invadida e silencia-

da pelo patriarcado, nasce o “instinto materno”, rouba-

-se o protagonismo feminino da gestação ao parto, fazem 

da sua escolha, mercadoria e mecanismo classificatório 

para fomentar a suposta dualidade Maria x Madale-

na. Usa-se a dominação carismática para disseminar o 

machismo que define uma mulher pela maternidade, 

cria-se uma alienação romantizada que invisibiliza sua 

individualidade. Abortar a configuração sistemática da 

sacralidade materna é romper com mitificações milena-

res, é validar a pluralidade humana, visto que a crista-

lização é uma violência simbólica. É anular a existência 

sociocultural feminina, sua atuação política e autono-

mia, fortalecendo o patriarcado que minimiza a respon-

sabilidade paterna em nome de um instinto coesivo que 

silencia e estereotipa, além de maximizar a dupla moral. 

Perpetuar a ideologia que a fisiologia sobrepõe à escolha 

é negar a vivência da diversidade, impossibilitando uma 

análise coerente, sem rótulos e preconceitos, onde as 

mulheres que resolvem não reproduzir o roteiro encan-

tado, são estilizadas ou conduzidas a uma maternidade 

compulsória diante da socialização.

Podemos refletir sobre a maternidade e mater-

nagem por diversas óticas além do imaginário român-

tico, como mostra a visão apresentada pela socióloga 

israelense Orna Donath no livro Mães arrependidas: 
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Uma outra visão da maternidade, que reúne o depoi-

mento de 23 mulheres que hoje não optariam pela 

maternidade mesmo diante do amor existente pelos 

seus filhos, segundo Donath (2017)“A maternidade é 

uma relação humana como qualquer outra, não o rei-

no mítico que vendem.”. Outra perspectiva pautada 

em questões socioambientais é a de quem defende, que 

ter um filho biológico é um ato de egoísmo, de caráter 

narcisista, visto ao número significativo de crianças 

disponíveis a adoção, ou seja, para essas pessoas gerar 

um filho é gerar um consumo desnecessário.

Eu fui mãe de gêmeos aos vinte anos, e viven-

ciei a gestação dentro da perspectiva e moldes cristã 

protestante, 10 anos depois tive uma nova gestação, 

em um cenário totalmente diferente do primeiro, 

universitária e feminista negra, fui surpreendia por 

uma gravidez indesejada, fruto de uma invalidação 

contraceptiva, sendo a mesma a inspiração para esse 

trabalho. Logo podemos observar o quanto cada fase e 

cada pessoa é singular, não dá para pensarmos a ma-

ternidade como algo coletivo, padronizado, em que a 

mulher tem que seguir certas regras ou vivenciar as 

mesmas experiências, porque isso não acontece nem 

com a mesma pessoa, cada gestação é única. Muito se 

discute sobre a humanização do parto, violência obs-

tetra, mas ainda pouco se fala dos signos imposto pela 

maternidade, pouco se escuta a essa mulher que se 

tornou mãe, como indivíduo, cria-se expectativas para 

ela, especulam o que ela tem que fazer ou sentir, como 

se fosse uma receita pronta de bolo, tirando em algu-

mas situações a própria responsabilidade paterna.
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A exposição vem romper muitos estereótipos, 

e é escrita em primeira pessoa, uma mãe preta, que 

além do sexismo encontra o racismo como entrave 

para seu protagonismo. Esse trabalho para além de 

ressignificar a existência através da arte, é um exer-

cício de encontro, um reconhecimento de dororidade 

com Yara Matos, uma mulher negra e que e gerava 

uma mulher negra. Juntas buscamos contribuir para 

interrupção desse ciclo em busca da emancipação das 

opressões de gênero e etnia. Entre uma dominação 

eclesiástica e a doutrinação midiática existe um ser 

humano que desde a infância é programada para agir 

passivamente a determinadas opressões, notável na 

leitura tida na sobrecarga física e psicológica, frutos 

de dupla e até mesmo tripla jornada, que ainda é vista 

como sinônimo de heroísmo. Com o objetivo de con-

tribuir para desmistificação dessas padronagens, bus-

camos criar um protótipo que fomente possibilidades 

antídotos para a epidemia social de abandono paterno, 

que impossibilita uma educação compartilhada. Nesse 

sentido aguçar a mobilização indutora de diálogo de di-

versas instâncias, que proporcione o fortalecimento de 

rede de apoio e reivindicações de políticas púbicas de 

assistência, como a ampliação de números de creches, 

incentivo a permanência estudantil e profissional de 

mães, para que as mesmas possam exercer uma ma-

ternidade saudável.

Durante o período da exposição ocorreu várias 

atividades que promoveram o diálogo sobre a autono-

mia feminina, duas em especial com o foco na materni-

dade, primeiramente a roda de conversa maternidade 

da mulher negra no dia 16 de maio de 2018, que contou 
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com a participação da Professora Doutora Francilene 

Cardoso, do departamento de Biblioteconomia da Uni-

versidade Federal do Maranhão (UFMA) e coordenado-

ra do grupo de estudos de Feminismos Negros Marielle 

Franco, da pesquisadora Grace Kelly Souza, do Núcleo 

de Estudos Afro-Brasileiros da UFMA, e da Professora 

Mestre Graças Reis do departamento de Turismo da 

Universidade Federal do Maranhão e membro do Nú-

cleo de Estudos Afro-Brasileiros – NEAB, onde foram 

ressaltados as desigualdades históricas da mulher ne-

gra no ponto de vista social e racial, além dos relatos de 

vida, onde observamos características que interligam 

a trajetória de vida da maioria das mulheres negras, da 

ausência da maternidade a uma maternidade transfe-

rida, violências configuradas nos índices de violência 

obstétrica e mortalidade materna, enfatizada profes-

sora doutora Francilene Cardoso:

Precisamos discutir além da com-

preensão biológica, as dimensões so-

ciais, econômicas e culturais da mater-

nidade. A ativista francesa Simone de 

Beauvoir afirmou que ninguém nasce 

mulher, mas torna-se. Isso significa 

que a maternidade é uma prática so-

cial. Então, que maternidade quere-

mos? Uma que não negue os direitos 

das mulheres. (CARDOSO, 2018)

A pesquisadora Grace Kelly Souza ressaltou a 

necessidade dessa discussão para além do ambientes 

acadêmicos e de militância de direitos.

“É necessário que este debate alcance também 

as famílias, a escola, o trabalho e demais espaços so-

ciais, a fim de que as barreiras institucionais que a 
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mulher negra que é mãe sofre para estudar e trabalhar 

sejam combatidos”.

O segundo momento dedicado a maternidade 

foi no dia 14 de junho onde contou com a presença da 

antropóloga Madian Frazão, Doutora em Sociologia 

pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e pro-

fessora do Departamento de Sociologia e Antropologia 

da Universidade Federal do Maranhão, a Professora do 

Departamento de comunicação social da Universidade 

Federal do Maranhão, Carolina Guerra Libério, Douto-

ra em Comunicação e Cultura pelo Universidade Fede-

ral do Rio de Janeiro (UFRJ), Doutorx em em Artes pela  

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) Sa-

raEltonPanamby e a fotógrafa Cláudia Marreiros, fo-

ram debatidos o mito do instinto materno, a super va-

lorização da paternidade, a conciliação da dupla rotina, 

as violências institucionais, a transternidade, termo 

utilizado pelo DoutorxSaraEltonPanamby para des-

crever o processo de gestação vinculado a sua identifi-

cação enquanto não binária, de gênero fluido. O even-

to foi um exercício embrionário para compreender as 

complexidades envoltas dessa imagem programada 

que o discurso moralista naturaliza. Nesse sentido des-

creverei algumas das provocações despertadas duran-

te o processo de produção, execução, que direcionaram 

as investigações.

A DESCONSTRUÇÃO DE COMPORTAMENTOS 
TÓXICOS

Para além da ideologia martenalista é necessá-

rio romper com a falácia naturalista e difundir os pro-

cessos históricos e sociais da construção do imaginário 
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do amor materno instintivo e universal, um discurso 

que se reconfigura com idéias normativas internaliza-

das, legitimadas pela analogia a santificação, um su-

posto reconhecimento heróico dissimulando a função 

estratégica do papel social do amor imaculado, incon-

dicional que se utiliza de mecanismos de persuasão 

para a submissão que resultam em conflitos de am-

binguidades. Badinter ressalta como o amor materno 

é configurado a partir do contexto histórico:

Esse sentimento pode existir ou não 

existir; ser e desaparecer. Mostrar-se 

forte ou frágil. Preferir um filho ou 

entregar-se a todos. Tudo depende da 

mãe, de sua história e da História. Não, 

não há uma lei universal nessa maté-

ria, que escapa ao determinismo na-

tural. O amor materno não é inerente 

às mulheres, é adicional. (BADINTER, 

1985, p. 367).

Segundo Badinter (1985) a ideologia maternalis-

ta é uma construção social, simbólica variável com con-

textos histórico, cultural e político. A autora ressalta 

que o exercício de maternar uma criança não é intrín-

seco a mãe, pode e é realizado por outras pessoas com 

laços sanguíneos ou sem nenhum grau de parentesco, 

expondo que os cuidados maternais não são motivados 

exclusivamente pelo amor, mas que os valores morais, 

sociais e religiosos tem uma contribuição significativa.

Pensar no amor materno como instinto é pen-

sar em uma predestinação pautada no determinismo 

natural na universalidade sensorial, contrapondo essa 

idealização padronizada observou - se na frança urba-

na no século XVII e no século seguinte a maternagem 
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transferia a amas-de-leite residentes mesmo como 

evidencia de negligencia.

São numerosas as crianças que morre-

ram sem ter jamais conhecido o olhar da 

mãe. As que voltarão, alguns anos mais 

tarde, ao teto familiar, descobrirão uma 

estranha: aquela que lhes deu à luz. Nada 

prova que esses reencontros tenham 

sido vividos com alegria, nem que a mãe 

tenha se apressado em saciar uma ne-

cessidade de ternura que hoje nos parece 

natural. (BADINTER, 1985, p. 19).

Sem referência de afetividade as crianças tran-

sitavam entre o retorno ao seio materno e partida ao 

convento ou internatos, o discurso da maternidade 

na atualidade foi construído por interesse econômi-

co, relacionado ao número populacional a subsistên-

cia infantil e o seu valor mercantil, um estratégia com 

finalidade de combate à mortalidade excessiva na 

primeira infância logo que o emprego de forças seria 

investimento lucrativo ao Estado configurando em ri-

queza nacional. A filosofia da luz também cumpriu seu 

papel, com influência direta da filosofia rousseauniana 

com a publicação de Émile (1762) impulsionando para 

a concepção de família fundamentada no amor mater-

no, um modelo naturalista e pôr fim a mãe passou a ser 

visto como um objeto de suplica e de acusação visto que 

foram elevadas às “responsáveis pela nação”.

Foram necessários nada menos de três 

discursos diferentes para que as mu-

lheres voltassem a conhecer as doçuras 

do amor materno e para que seus filhos 

tivessem maiores possibilidades de so-

brevivência: um alarmante discurso 
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econômico, dirigido apenas aos homens 

esclarecidos, um discurso filosófico co-

mum aos dois sexos e, por fim, um ter-

ceiro discurso, dirigido exclusivamente 

às mulheres. (BADINTER, 1985, p. 149).

A PADRONAGEM REGIDA PELA BINARIEDADE 
DE GÊNERO

As configurações familiares são plurais e infi-

nitas, mas são constantemente atacadas pelo modelo 

tradicional cristão que ignora a diversidade em uma 

tentativa de imposição de um padrão idealizado por 

um grupo especifico em uma busca de uma universa-

lidade excludente que tende naturalizar seus paradig-

mas e demoniza tudo e todos que refutam suas teorias 

polarizadoras. O Slogan de família tradicional típica de 

peças publicitárias conservadoras, são uma alienação 

à diversidade e principalmente a realidade, como sa-

lienta os autores Martinez, Barbieri:

A família nuclear heterossexual tem 

como marca a atribuição das funções 

materna/paterna aliada ao sexo dos 

cuidadores. Arranjos familiares dife-

rentes são vistos como exceção e consi-

derados como fonte de psicopatologias. 

Embora haja predomíniodas famílias 

heteroparentais, elas hoje dividem es-

paço com novas configurações.(MAR-

TINEZ, BARBIERI, 2008).

A visão ideológica de família tradicional impos-

sibilita a compreensão de novas possibilidades de ma-

ternagem, limitando-se a concepção de uma materni-

dade inerente ao feminino, com uma propensão para 

o cuidado, perpetuando assim práticas de percepções 
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das representações que fortalecem a padronização 

comportamental do que é ser “homem” e o que é ser 

“mulher” forjando uma identidade social masculina, 

feminina, paterna e materna universal segregacionis-

ta e utópica, suprimindo fatores históricos, culturais, 

sociais, psicológicos. Supondo uma restrição biológica 

como fator determinante para o exercício da afetivida-

de, atualmente ainda é sugerido que a maternidade e 

maternagem são sinônimas, mas segundo Gradvohl, 

Osis, Makuch (2014) o primeiro termo está relacionado 

a relação consangüínea, o segundo termo esta ao aten-

dimento das necessidades básicas e psíquica da crian-

ça, mas ambas são relacionadas como uma tendência 

feminina inata. Com a incipiência da paternidade par-

ticipativa começa a se pensar no conceito de parentali-

dade, segundo Scavone (2001) “o cuidado com os filhos 

é exercido tanto pelo pai quanto pela mãe. Nesse senti-

do, a maternagem começa a ser concebida como uma 

tarefa a ser exercida independente do gênero”. A visi-

bilidade das variáveis configurações familiares, espe-

cialmente as uniões homoafetivas fomenta essa discus-

são relacionado à maternagem e a questões de gênero.

Esse novo tipo de família suscita a ques-

tão do exercício da maternagem por dois 

pais ou duas mães... Essas novas configu-

rações questionam as funções paternas e 

maternas, antes rigidamente demarca-

das, e apontam para uma forma mais 

flexível e afetuosa de relacionamento. 

Assim, é possível pensar em uma hori-

zontalidade das hierarquias e na ausên-

cia de papéis fixos entre os membros. 

(GRADVOHL, OSIS, MAKUCH, 2014).
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MÃE PRETA, A MATERNAGEM SEM 
CRISTALIZAÇÃO

Quando se questiona a sacralidade materna 

precisamos lembrar-nos de Djamila Ribeiro e ques-

tionar de que mulheres estamos falando? Logo que as 

evidencias estatísticas e históricas corroboram as vio-

lências físicas e simbólicas vivenciada pela mãe pre-

ta, que transitam entre a negação e transferência da 

sua maternidade configurada em uma mitologia de 

um corpo servil predestinado a subserviência senho-

rial que usurpa até o direito a afetividade, que tem a 

casa grande como principal espaço para exercício da 

maternidade, mesmo que não seja aos seus, como ama 

de leite ou como escrava doméstica, “quase da família” 

na contemporaneidade configurada no escambo de 

subserviência á “oportunidade de estudo” mecanismo 

que impossibilitam a autonomia afetiva, como ressalta 

Conceição Evaristo:

A representação literária da mulher 

negra, ainda ancorada nas imagens 

de seu passado escravo, de corpo-pro-

criação e/ou corpo-objeto de prazer 

do macho senhor, não desenha para 

ela a imagem de mulher-mãe, perfil 

desenhado para as mulheres brancas 

em geral. Personagens negras como 

Rita Baiana, Gabriela, e outras não são 

construídas como mulheres que ge-

ram descendência. Observando que o 

imaginário sobre a mulher na cultura 

ocidental constrói-se na dialética do 

bem e do mal, do anjo e demônio, cujas 

figuras símbolos são Eva e Maria, e que 

o corpo da mulher se salva pela mater-

nidade, a ausência de tal representação 
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para a mulher negra acaba por fixar a 

mulher negra no lugar de um mal não 

redimido (EVARISTO, 2005).

A maternidade para a mulher preta represen-

ta uma busca pela humanização, uma luta contra as 

violências institucionais, raciais e obstétricas, “Elas 

também são mais atingidas pela violência obstétrica 

(65,4%) e pela mortalidade materna (53,6%).” Essa 

maternidade ainda é atingida pela violência policial, 

genocídio da juventude negra, índice de feminicídio, 

violência doméstica, ausência de políticas públicas, 

além de ser a maioria que deixam seus filhos sem as-

sistência, para ir em busca do sustento de sua família, 

desempenhando até mesmo tripla jornada, e princi-

palmente tendo que combater o racismo diariamente 

contra si e contra os seus.

“Mãe é sagrada” é o que dizem as men-

sagens do segundo domingo de Maio – 

mas parece que algumas mães são mais 

sagradas do que outras. Todos os indi-

cativos sociais apontam que as mães 

negras morrem e sofrem muito mais. 

(QUESTÃO DE GÊNERO, 2016)

Como ressalta a reportagem Maternidade e 

racismo: a exclusão das mães negras, realizada pela 

questão de gênero (2016) “Precisamos romper o cli-

chê de que maternidade “não tem cor”, porque a cor 

no Brasil sempre foi e continua sendo motivo de es-

cárnio, discriminação e violência” logo refletir sobre 

a maternidade negra é ressaltar a necessidade de um 

olhar atento para o feminismo negro, com foco na in-

terseccionalidade, visto que a universalidade só rever-

bera opressões de gênero, de classe e etnia que limita a 

existência e humanização.
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PATERNIDADE DA AUSÊNCIA NATURALIZADA 
A SUPERVALORIÇÃO

A paternidade não é intrínseca assim como a 

maternidade, logo é construída, não se nasce pai, tor-

na-se pai, é processo condicionado a várias questões, 

entre elas o desconhecimento da sua participação no 

ato de gerar, o que desvincula o progenitor ao pai, visto 

que paternidade transcende a fecundação, sendo uma 

pratica continua de construção de laços afetivos. Em 

uma sociedade patriarcal a relação familiar é marcada 

pela hierarquia, soberania inquestionável, um senho-

rio destinado a provisão, sem estreitamento emocio-

nal, a família era vista como negócio e os filhos eram 

fomento econômico, uma forma de perpetuar posses e 

poder. As noções de identidade paterna e seu papel so-

cial são complexos. Socialmente é construída dentro de 

um formado de masculinidade, segundo Beraldo, Trin-

dade (2015) “construída, em grande medida, a partir 

de negações e não de afirmações. Desde de menino, o 

homem aprende o que não deve ser em detrimento do 

que deve ser”. Entre o não ser e o ser, existe uma os-

cilação na configuração patriarcal contemporânea, a 

reprodução de opressões que acarretam na sobrecarga 

feminina. Para Badinter (1993) a ausência paterna nas 

famílias monoparentais, que na sua maioria são lide-

radas por mulheres, ou nas matrimonias que tem sua 

ausência paterna naturalizada, mesmo com constante 

questionamento das feministas, tem suas modifica-

ções lentas e confusas. Porém Pucci ressalta a descen-

tralização das ações tidas como maternalizante:
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Atualmente em consonância com as 

transformações sociais, culturais e eco-

nômica, sobretudo no que diz respeito a 

entrada da mulher no mundo laboral, 

pode –se ver pais que dividem com ela os 

cuidados e afetos com filhos, exercendo 

uma função que, até então, era denomi-

nada ‘maternalizante’. (PUCCI, 2012).

Segundo Beraldo, Trindade (2015) nas entrevis-

tas realizadas ao logo de suas pesquisas constataram 

a masculinidade tradicional expressa na paternidade 

relacionado ao “homem de verdade” que “não deixa 

faltar nada” extremamente ligado suprimento finan-

ceiro, tendo a afetividade e divisão de tarefas como se-

cundarias e inerente ao feminino, que recebe algumas 

vezes auxilio, a “ajuda” e é supervalorizada por ser 

considerada uma benevolência, e não uma pratica de 

igualdade, de responsabilidade, que observamos ser é 

um exercício do politicamente correto, mascarando o 

machismo contemporâneo. Da inabilidade a reprodu-

ção comportamental, observou como o todo é afetado 

com a polarização dessas normatizações, que se reflete 

muito pouco sobre o que é ser masculino e paterno uma 

evidencia notável na ausência da paternidade partici-

pativa, livre dos signos ditadores e machista.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Procuro nesse trabalho abordar aspectos fun-

damentais para a compreensão das ideologias sobre 

a maternidade, as configurações socioculturais e suas 

variações ao longo da história, ressaltando que a utili-

zação do conceito de maternidade de forma hegemô-

nica invisibiliza a subjetividade, sendo um mecanismo 



De Luz e Sombra | 189

de manutenção da dominação de um grupo, em detri-

mento do outro, grupo esse, que já sofrem represarias 

diversas vezes múltiplas. Logo precisamos ressaltar 

que discutir maternidade é discutir sociedade, a suas 

relações de poder, é discutir formatação familiar, iden-

tidade de gênero, colonialismo, sexismos, masculini-

dade tóxica e lgbtfobia.

Para além do confronto com os padrões clas-

sista, branco, heteronormativo que querem moldar o 

imaginário coletivo, que se utiliza do idealismo sagro, 

de uma maternidade romantizada para naturalização 

das opressões de gênero, pautadas em falácias natura-

listas, precisamos fomentar reflexões múltiplas para a 

ressignificações da existência do feminino.

Nesse sentido o trabalho titulado como “Meu 

nome não é mãe”, é uma reivindicação imagética, em 

busca de um reconhecimento de identidade para além 

da materna, uma identificação que é minha por direi-

to, logo que mãe é somente uma das minhas formas de 

existência, reafirmar que meu nome é Sunshine San-

tos é um exercício emancipatório de um eu coletivo.
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O corpo feminino ideal hoje não busca 

somente a realidade, nem o mundo das 

ideias, nem o das musas. Ele é virtual.

(Selma Peleias F. Garrini)

Olhares sobre o corpo feminino

Há muitas maneiras de se ver os corpos na 

contemporaneidade, porém, antes da constituição 

apresentada hoje, o corpo passou por diferentes per-

cepções: Antiguidade, Idade Média, Renascimento, Ilu-

minismo, Idade Moderna, contemporaneidade, cada 

época com seus dogmas, preceitos, preconceitos etc. O 

corpo feminino focado sob diferentes olhares, depen-

dendo do meio cultural em que ele está inserido. Em 

alguns países do Oriente Médio que seguem a religião 

mulçumana, o rosto feminino e o corpo são cobertos 

por burcas, deixando à mostra somente os olhos. Em 

outros, como no Brasil, o corpo é, por vezes, exibido e 

erotizado, em virtude do meio em que atua, a começar 

por certas modalidades artísticas ou esportivas.
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Os olhares sobre a silhueta feminina passaram 

por diferentes julgamentos e propostas estéticas. Na 

Grécia Antiga, o corpo nu era considerado como uma 

espécie de obra de arte e escultura, como sinônimo 

de perfeição física e saúde invejável, a ser admirado e 

buscado como ideal de beleza por todos os demais se-

res comuns. O corpo valorizado pela saúde, fertilidade, 

harmonia e aptidão atlética. Corpos milimetricamente 

trabalhados em esculturas, versos e prosa, sem cono-

tação pejorativa, mas como expressão a ser contem-

plada pela beleza harmoniosa das formas. Esta afirma-

ção leva à fala de Bene Martins e Virginia Abastos, em 

seu artigo O corpo sabe do que é capaz, o portador dele, 

nem sempre! Virginia reitera tais afirmações, para ela 

“o corpo vai muito além da estrutura física”. O corpo é 

uma caixinha de cristal que deve ser cuidada com zelo 

e ciúmes, com decoro e sem limites, cuidar também 

aqui significa desafiar, expor, colocá-lo nos extremos 

para sobrepassá-lo. (MARTINS e ABASTOS, 2017, p. 

04). Para Bene Martins, em O corpo tem alguém como 

recheio, “o corpo é um complexo constituído e em cons-

trução, de acordo com o contexto e época em que vive” 

(MARTINS, 2009, p 02). Corroborando com as autoras 

a complexidade em volta da temática do corpo desde a 

antiguidade, me faz entender sobre os dogmas adota-

dos em volta desse complexo corpo.

Segundo Maria Raquel Barbosa et al, “o corpo 

na sociedade grega era tão valorizado, a ponto, de o 

corpo belo ser tão importante quanto uma mente bri-

lhante” (BARBOSA; MATOS; COSTA 2011, p. 02). Para 

os Gregos, o corpo belo significava alcançar a perfeição 

humana inspirada em mitos e deuses. Tal perfeição 
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corrobora com a fala de Bene Martins

3

 em seu artigo O 

corpo tem alguém como recheio, no qual a autora afirma 

que “este intuito de disciplinar o corpo, no sentido de 

exercitá-lo, também é presente nas construções poéti-

cas que este corpo pode fazer/participar” (MARTINS, 

2009, p.02). Nessa época, mulheres e escravos não 

eram inseridos na sociedade, somente os corpos mas-

culinos importavam, ou seja, a mulher era apenas uma 

coadjuvante naquela sociedade, cuja beleza corpórea 

ficava exposta como obra escultural.

Na Idade Média o corpo demonizado, fruto do 

Cristianismo em voga à época. O corpo que antes era 

visto como fonte de beleza, vivacidade e fertilidade, con-

siderada passa a ser fonte de pecado; “prisão da alma, 

era, pois um vexame devia ser escondido” (BARBOSA; 

MATOS; COSTA, 2011, p.26). As mulheres sofreram ta-

manha repressão, em alguns casos, chegaram a morrer 

queimadas na fogueira, por serem acusadas de praticar 

bruxaria ou atos considerados subversivos. O corpo fe-

minino, cuja sedução levava o homem ao pecado, mais 

uma vez, subjugado pelas normas vigentes da sociedade.

O corpo no Renascimento, segundo Paes Lou-

reiro, citado livremente foi retratado em pinturas, o 

movimento renascentista marcou a volta dos valores 

greco-romanos para a arte de retratar o corpo, nova-

mente o nu e corpos esculturais estavam em cena. Um 

movimento de muita expressividade nas artes, os pin-

tores procuravam retratar as mulheres no contexto 

mítico e bíblico, era retratado de forma não natural. Já, 

no Iluminismo o movimento que se desencadeou a par-

tir da Revolução Francesa, o corpo passa a ser objeto 

Imagem 2: Discóbolo de 

Myron. Fonte: Nova Escola 

(2004).

3. O corpo tem alguém 

como recheio. Bene Mar-

tins, cf. Lattes. In: Revista 

Ensaio Geral, Belém, v.1. 

n.1. 2009.

Imagem 1: Afrodite de 

Cnido. Fonte: Antiguidade 

Clássica Blogspot (2016).
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de trabalho, biológico, desnudado, anatômico, a ciência 

assume o papel de reveladora do que há nas entranhas 

deste corpo, chegando assim à era do cientificismo.

Sem atentar à cronologia exata, em tempos 

atuais, considerados pós-modernos o corpo é ora es-

tigmatizado, ora demonizado, ora cultuado e indepen-

dente, liberto. Os cuidados com o corpo passam a ser 

prioritário, nesta sociedade, poderia-se afirmar que 

tais padrões de beleza nos remeteriam à Grécia Antiga, 

onde os corpos esculturais eram padrão cultural, caso, 

hoje, não houvesse as discriminações e preconceitos 

que imperam em nossos dias. Na dita sociedade pós-

-moderna, os ‘‘modelos corporais são evidenciados 

como indicativo de beleza, num jogo de sedução e ima-

gens’’. (BARBOSA; MATOS; COSTA, 2011, p. 29). Pa-

drão de beleza corpórea, fruto do mercado de consu-

mo que instiga um modelo de corpo inacessível para a 

maioria das pessoas. Daí advém os problemas de acei-

tação ou de rejeição e desvalorização do próprio corpo. 

A busca pelo corpo considerado perfeito tem 

induzido jovens à bulimia, ao excesso de práticas 

desportivas, e outras maneiras nocivas à saúde, na 

tentativa de chegar aos modelos midiáticos. Tais afir-

mações levam a pessoa a tentar se encaixar nos pa-

drões estabelecidos, como podemos perceber em fotos 

escolhidas livremente pela autora, para retratar a so-

ciedade doente, na qual estamos inseridos.

Na atualidade, a relação da mulher com o corpo 

teria se tornado mais saudável, apesar das violências 

a que são submetidas inúmeras mulheres, além dos 

feminicídios. O movimento feminista avançou e pro-

Imagem 4: Padrões de corpos. 

Fonte: Google imagens. 

(2018).

Imagem 3: Distúrbios 

alimentares. Fonte: Google 

imagens, (2018).
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moveu certa autonomia da mulher sobre seu corpo, 

ideias e vestimentas. O que antes era visto como ina-

propriado, hoje, tem lugar à exibição de roupas sinuo-

sas, transparentes que mostram a anatomia feminina 

sem que ela seja taxada de ousada ou xingada de outros 

impropérios. A cultura em que a mulher está inserida 

atualmente, valoriza o corpo perfeito, escultural, em 

boa forma, causando incômodo às mulheres que não 

têm medidas consideradas ideais. Corpo imposto pelos 

meios de comunicação, por dietas pretensamente mi-

lagrosas, pela sociedade.

A mulher é avaliada, julgada, pressionada por 

todos os lados a alcançar tais padrões de beleza, às ve-

zes, inalcançáveis, fazendo com que muitas tomem 

atitudes que não condizem com sua realidade. Assim, 

recorrem a alternativas outras, como manipular fotos 

em aplicativos, exibir somente o rosto em selfies, abu-

sar do uso de cintas e outros utensílios que modelem o 

seu corpo, somando um conjunto de ações para se en-

caixar no padrão do corpo-mídia-virtual. Selma Gar-

rini cita a concepção de corpo-mídia estabelecida por 

Camargo e Hoff 2002:

O corpo-mídia apresenta-se como pró-

tese, corrige as imperfeições do corpo 

natural e o torna refém de sua perfeição. 

É o Ideal a ser perseguido, não no que se 

refere à essência, mas à aparência. Tra-

ta-se de um corpo com natureza sígnica, 

editado por meio de programas de com-

putador: não tem equivalente natural 

na realidade (GARRINI, 2007, p. 07).

O corpo mídia é o corpo idealizado, mitificado, 

digitalizado, este corpo não pertence ao real, se encon-
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tra apenas no mundo digital, pertence ao irreal, é reto-

cado para agradar e oprimir o corpo feminino possível 

ou mais comum. Aquele que tem curvas, gorduras ex-

tras, celulite, marcas de cirurgias, rugas de expressão 

e que se encontra retraído diante dessa idealização vei-

culada no mundo virtual e na sociedade pós-moderna. 

O corpo mídia

4

 absorveu o conceito de beleza do Re-

nascimento, quando o corpo foi mitificado e retratado 

de forma perfeita, ou seja, tais conceitos em relação à 

estética deste corpo foram absorvidos para que hoje a 

mídia impusesse estes padrões de beleza que vêm sen-

do cultuados desde então.

Corpo real x Corpo virtual: Imagens do 
Corpo feminino

A dualidade entre corpo real e virtual pode ser 

associada à conversão semiótica presente na Obra Cul-

tura Amazônica: Uma poética do imaginário, escrita 

pelo professor João de Jesus Pais Loureiro, na qual ele 

aborda a questão de mudança de função e significação 

cultural, seja de um termo ou conceito. Ou seja, a dua-

lidade entre o real e virtual passa por este processo de 

conversão, pois, o virtual é o real no meio que estão in-

seridos coexistem no mesmo espaço de significações.

A imagem do corpo feminino, desde a antiguida-

de, é retratada em esculturas, pinturas e, atualmente, 

em fotos online ou impressas. O aumento das mídias 

sociais e a massificação dos meios de comunicação onli-

ne nos mostram a virtualização da imagem do corpo fe-

minino, ou seja, um corpo que existe apenas no mundo 

online. Segundo Danilo Almeida ‘‘os corpos que não são 

produzidos pelos meios tecnológicos ficam de fora, por 

4. Anotações em aula do 

professor Paes Loureiro.
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que não combinam com a imagem irreal projetada pe-

los meios de comunicação’’(ALMEIDA, 2002, p.232). Os 

corpos virtuais tentam se ajustar à irrealidade do meio 

em que estão inseridos, enquanto o corpo real sofre, dia-

riamente, o estigma de não alcançar o corpo do meio di-

gital. Almeida, afirma que ‘‘o corpo virtual é concebido 

segundo a imagem dos variados modelos de produção 

capitalista, a serviço de interesses dos meios de produção 

e não aos interesses coletivos’’(ALMEIDA, 2002, p.232).

E quais as consequências do irreal? Do virtual? 

As consequências para essa imagem do corpo femini-

no são: corpos que não se reconhecem diariamente, 

que enfrentam problemas alimentares, gerando uma 

sociedade doente por busca de aceitação, mulheres 

que não se enxergam belas, acreditam que a imagem 

que prevalece do corpo perfeito é maior que a imagem 

vista todos os dias, diante do espelho, o que causa, na-

turalmente, baixa autoestima e afasta, cada vez mais, 

o corpo real de conquistar um espaço frente ao corpo 

virtualizado e glorificado em meio digital.

O tema, estudo do corpo, surgiu a partir das vi-

vências da mestranda como fotógrafa e professora de 

circo, cuja motivação principal é a de entender a re-

lação do corpo virtual e real, em mulheres circenses e 

não circenses é demonstrar quais as diferentes percep-

ções que elas têm sobre seu corpo, quais as diferenças 

entre corpos que são mais exibidos, como no caso das 

circenses e corpos femininos das que não são circenses 

que se expõem de outras maneiras na sociedade. Pois, 

conforme Arnaldo Antunes, “todo corpo tem alguém 

como recheio”, naturalmente, revestido de aparência, 

a qual chama atenção de olhares elogiosos ou acusató-

rios o que vale ressaltar, além da aparência, é o recheio, 
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ou seja, o que a pessoa tem em si como subjetividade e 

outras qualidades humanas.

Para a escrita deste texto, no primeiro momen-

to, foi feito sintético panorama sobre a evolução do 

corpo em diversas fases da humanidade; no segundo 

momento, ocorreram entrevistas e ensaios fotográfi-

cos, com quatro mulheres, duas circenses e duas não, 

para que se estabelecesse a diferença entre a percep-

ção real e a virtual dos seus corpos, seja nas atividades 

exercidas, seja nas mídias sociais nas quais vinculam 

suas imagens, além das fotos tiradas por mim, para re-

velar o corpo mais aproximado do real, as inquietações 

e aflições que esta mulher sofre por ter o corpo meio 

fora dos modelos.

A partir desse primeiro contato, as participan-

tes enviaram um relato sobre como foi à experiência 

diante de um ensaio nu. Em alguns momentos do tex-

to, essas narrativas se interligam, por uma mesma fala. 

Vontade de mostrar um corpo mais bonito e voluptuo-

so nas fotos do que realmente ele aparentava ser. Ou-

tra preocupação evidente foram os preconceitos e es-

tigmas que viriam com a exposição dessas fotos, já na 

fala das circenses a preocupação com o público era tida 

somente na parte estética se alguma celulite estava 

aparecendo, se o ângulo utilizado estava emagrecendo 

e favorecendo os pontos mais bonitos do corpo.

Como observado na fala da primeira partici-

pante, a professora de Educação Física Diana Soares 

5

‘‘O ensaio me fez enxergar uma mulher bonita, for-

te, poderosa, porém, durante todo o ensaio o que me 

cercou foram os julgamentos que os outros teriam em 

relação ao meu corpo, o que pensariam destas fotos, já 

que trabalho diretamente com crianças.

6

5. Bacharel em Educação 

Física (FAMAZ). Professora 

de natação.

6. Entrevista realizada no 

dia 14 de Setembro de 2018.
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Saindo do ensaio fotográfico, após ver o resul-

tado, percebi que a percepção sobre o próprio corpo, 

tinha mudado como, ela relata:

Quando vi o resultado, não acreditei 

que aquele corpo exposto na câmera 

era meu, minha percepção sob meu 

corpo é de um corpo magro, não muito 

sarado, que não se encaixa nos padrões, 

e com essas fotos eu me libertei, vi que 

realmente sou poderosa e que meu cor-

po também é.

Já na fala de Carol Castelo

7

, professora de Edu-

cação Física, Bailarina e que já havia participado de ou-

tros ensaios fotográficos, percebe-se a emoção e satisfa-

ção de fazer parte de um projeto, em que a memória da 

fotógrafa e toda a sua direção ajudam a entender o seu 

processo de construção das fotos e a própria participan-

te a enxergar o corpo real, sem ter medo de mostrá-lo:

Participar deste projeto como atuante 

foi algo inédito para mim (..) a concepção 

estética e conceitual deste trabalho me 

7. Professora Substituta da 

Licenciatura em Dança da 

Universidade Federal do 

Pará, Doutoranda em Artes 

(UFPA), mestra em Artes pelo 

Programa de Pós-graduação 

em Artes da Universidade 

Federal do Pará (2015-2017), 

graduada em Psicologia pela 

Universidade do Pará (UFPA 

- 2013) e em Educação Física 

pela Universidade do Estado do 

Pará (UEPA - 2010).

Imagens 5, 6 e 7: Diana. 

Fonte: Heloá Rodrigues.
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acionou novas experiências artísticas(..) 

O processo de fabulação das fotos foram 

dirigidas pela fotógrafa Heloá Rodrigues, 

as poses, as expressões faciais, as sensa-

ções e intenções de cada estado de corpo 

diferiam de paisagem para paisagem.

8

Carol Castelo se surpreendeu com os resultados 

do ensaio, disse ter sido uma experiência de conexão 

com seu corpo e a natureza.

Este foi o primeiro trabalho artístico 

que vivenciei o nu, o despir-se imerso 

na vegetação foi uma experiência de 

conexão com a natureza e com a pró-

pria natureza do meu corpo, pois ao 

me fotografar a diretora/fotógrafa par-

tilhava de imediato o registro, assim, 

eu via meu corpo a partir dos olhos do 

outro, suas dobras, curvas, músculos e 

pele, misturados com as múltiplas tex-

turas do local. Então meu corpo-mu-

tante virou uma pele-folha, pele-água, 

pele-mangue, pele-terra e pele-sol, 

como um camaleão que se molda con-

forme o ambiente.

8. Entrevista realizada no 

dia 21 de Setembro de 2018.

Imagens 8, 9 e 10: Carol. 

Fonte: Heloá Rodrigues.
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Virginia Abastos

9

, diferentemente das outras 

participantes, esta familiarizada com o nu, o trabalho 

com o corpo, em sua fala pude perceber a autonomia 

que a circense tem sobre seu corpo e como ela buscou 

métodos de treinamento que a deixassem com a forma 

que ela desejava que se sentisse mais mulher:

O fato de trabalhar com o corpo ajuda 

não somente há nível circense, essa 

consciência corporal me ajuda na hora 

de estar na frente das lentes, mas não 

somente essa consciência corporal. 

Tenho um histórico de trabalho com 

o corpo e uma relação de amor e ódio 

com este corpo que possuo.

10

No decorrer do processo das fotos Virginia foi 

à mulher-artista-circense-desportiva mais desinibi-

da, por conta de já ter feito outros trabalhos nus e se 

sentir confortável diante das câmeras. Para ela, as len-

tes revelam o corpo-acrobático, o corpo circense que a 

acompanha, como ela diz:

9. Mestre em artes pela UFPA 

com a dissertação Retrato 

de Picadeiros: memórias do 

circo na Amazônia paraense. 

Lic. em Pedagogia pela UVA. 

Técnica em Musculação, 

Ginástica e Personal 

Trainer pelo Symão Gym/

Casa d’ Italia (Argentina); 

Coordenadora do Centro de 

Treinamento Vida de Circo e 

do Seminário de Pesquisa em 

Artes Circenses (virabasto@

hotmail.com).

10. Entrevista realizada no dia 

7 de Dezembro de 2018.

Imagens 11, 12 e 13: Vírginia. 

Fonte: Heloá Rodrigues.
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Junto com todo esse trabalho circense há histó-

rico de uma esportista, bailarina, viajante e me permi-

te esta diante das lentes de outra forma, uma forma 

gostosa de estar diante das lentes, após essa maturi-

dade, eu tenho uma relação melhor com o meu corpo, 

eu sinto prazer de estar na frente das lentes, eu tenho 

uma relação de bem-estar pessoal diante das fotos, se 

tornaram profissões na minha vida, eu trabalho com 

muita alegria, principalmente hoje na fotografia.

Heloá Rodrigues

11

 Professora de Educação Física 

e Professora de Circo/Circense, diz que:

O procedimento de me inserir, autorre-

tratada, nesta pesquisa, me fez enxer-

gar como mulher diferente do primeiro 

ensaio nu que fiz aos 19 anos. Hoje, não 

tenho o corpo magro e esquelético de 

anos atrás. Minha principal preocupa-

ção neste ensaio foi em relação às celuli-

tes e espinhas que possuo no rosto, mas 

principalmente trabalhar a aceitação 

desse corpo com quilogramas a mais e 

que ainda sim é um corpo. Um corpo 

valorizado por ângulos e técnicas foto-

grafias, e que expos seu recheio e perso-

nalidade neste ensaio fotográfico.

12

10. Mestranda em 

Artes pelo Programa 

de Pós-Graduação em 

Artes (PPGATES-UFPA). 

Graduada em Licenciatura 

em Educação Física (UEPA). 

Professora de circo e de 

natação. Fotógrafa.

11. Entrevista realizada no 

dia 14 de Dezembro de 2018.
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As narrativas das quatro entrevistas-fotografa-

das revelam que mulheres, mesmo sendo artistas, cir-

censes, professoras, ainda sim, vivem a insegurança de 

não estar nos padrões impostos pela sociedade e pela 

mídia. Os pudores em relação ao pensamento externo, 

a crítica às celulites, às olheiras presentes na fala de 

todas. No entanto, diante da lente fotográfica, elas se 

perceberam e se aceitaram como são realmente. Neste 

ensaio fotográfico, o corpo foi retratado por mim e por 

elas, um trabalho em conjunto que resultou na acei-

tação do corpo real. As diferentes posturas adotadas 

pelas quatro participantes são perceptíveis, o trabalho 

com o corpo, o fazer artístico, o estar em contato com 

o público diretamente, a profissão de cada uma foram 

responsáveis pela desenvoltura em frente às câmeras 

de forma diferente.

De maneira que as percepções sobre seus corpos 

foram satisfatórias, mesmo as que apresentavam bai-

xa autoestima, no momento da captura das fotos, ao se 

Imagens 14, 15 e 16: Heloá. 

Fonte: Heloá Rodrigues
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verem retratadas, aceitaram seus contornos corporais 

e posturas dirigidas pela fotógrafa. De minha parte, 

como fotógrafa pesquisadora inserida como fotogra-

fada também, propus realizar uma poética entre cor-

pos femininos circenses e não circenses. Interrompo o 

texto, retomando a provocativa epígrafe, que o corpo 

feminino ideal, embora busque recursos tecnológi-

co-virtuais para retorques sabe que, na realidade, é o 

corpo real o que ela enxerga no espelho. Tal conflito de 

aceitação do próprio corpo talvez seja porque, confor-

me canção Sampa de Caetano Veloso e David Byrne, “É 

que Narciso acha feio o que não é espelho”.
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O CORPO FEMININO NA FOTOGRAFIA 
FEMINISTA NA OBRA DE FRANCESCA 

WOODMAN

Izabelle Louise Monteiro Penha

1

RESUMO

O estudo visa compreender e analisar a semióti-

ca pierciana da obra Sem título, Rhode Island, 1976, de 

Francesca Woodman, que utiliza da arte para fomen-

tar o empoderamento feminino e desconstruir a noção 

de feminilidade, investigando como a fotógrafa usa o 

corpo feminino tanto quanto autora e objeto artístico 

da imagem. Dessa forma, os estudos de arte feminista 

pautados por Teresa de Laurentis e Griselda Pollock e 

os estudos da semiótica de Pierce fundamentam a pes-

quisa para investigar sobre a representação e a repre-

sentatividade na arte feminista, e consequentemente 

compreender a semiótica da fotografia de Woodman, 

adaptando o marco teórico da Teoria Fílmica Feminis-

ta para analisar a obra.

Contrapor o sistema machista na/da arte tor-

na-se o problema do objeto, buscando referências de 

cunho feminista dentro dessa análise, o artigo incor-

pora o Grupo Temático Pesquisas Contemporâneas em 

Fotografia e Cinema, através da investigação da obra 

imagética busca-se compreender como a fotografia de 

Francesca Woodman transgride como autora e objeto 

1. Graduanda em Publicidade 

e Propaganda pela 

Universidade Federal do 

Ceará (UFC), UFC-LICCA, iza.

bellephotos@outlook.com.
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artístico da imagem estudada. Sendo assim, utiliza-se 

como metodologia a análise semiótica, pela investiga-

ção do sistema semiótico de contra cultura ao prazer 

visual masculino, com intuito de desestabilizar o sis-

tema de gênero e estimular a arte feita por mulheres.

Por fim, compreendeu-se que a artista esta-

do-unidense Francesca Woodman contribui asserti-

vamente para o desenvolvimento do estudo do corpo 

feminino na semiótica pelo viés feminista contempo-

râneo, permitindo assim, grandes contribuições para 

a fotografia e para consecutivas fotógrafas feministas.

Desigualdade de gênero na arte: 
representação e representatividade

Este estudo inicia-se a partir das vivências e in-

quietações que tenho consciência ter passado por ter 

nascido mulher, entretanto este trabalho não possui o 

intuito de definir o que seria mulher ou que seria gê-

nero, dessa forma pauta-se a partir da história e vi-

vência de mulheres que nasceram com vagina, pois é 

do transpassar e do reconhecimento de quem sou que 

surgem questões e reflexões que busco encontrar res-

postas sobre esta pesquisa em comunicação. Partindo 

da fotografia de Francesca Woodman, intitulada “Unti-

led, Rhode Island, 1976”
2

 irei analisar o que me inquieta 

como artista feminista e como pesquisadora, investi-

gando e buscando respostas que me tocam.

Dessa forma, é necessário compreender como o 

machismo existe na sociedade e como as relações de 

poder patriarcal são sustentadas na arte. Partindo da 

análise da representação da mulher pela arte (POL-

LOCK, 2003) em diferentes períodos históricos, a au-

2. A fotógrafa não possuía 

o costume de nomear suas 

obras, por isso a maioria tem 

como título o ano e o local 

onde foi realizada a imagem.
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tora nos faz compreender como a figura feminina era 

vista e interpretada pelos valores sociais de cada épo-

ca. Observa-se que a imagem feminina representada 

teve como base alguns arquétipos femininos (RIBEI-

RO, 2010), isto é, uma imagem formada no incons-

ciente coletivo da humanidade que transmite uma in-

formação ao longo de vários anos, que possuí caráter 

transformador do feminino pautando-se por eventos 

como a puberdade, maternidade e menopausa. Es-

tes arquétipos foram repassados durante séculos pelo 

imaginário

3

 masculino que muitas vezes era o encar-

regado de tal representação, sendo assim, a mulher é 

representada de acordo com idealizações masculinas, 

elaboradas conforme os valores, normas e costumes de 

cada momento histórico. Ademais, conforme o tempo, 

o imaginário acerca da mulher e do pensamento femi-

nista foi transformado:

O pensamento feminista nunca signifi-

cou limitar as mulheres ao estudo das 

questões das mulheres. Assim, o traba-

lho feminista na história da arte não é 

apenas sobre a restituição de mulheres 

artistas à histórias oficiais (embora 

dada a quase completa aniquilação de 

suas histórias pela História da Arte (a 

disciplina), temos um trabalho real-

mente empolgante para fazer. Deve-se 

significar a ampliação de todo o campo 

do esforço intelectual para reconhecer 

o significado das diferenças sexuais 

e outras entre o jogo de muitos fato-

res sociais, econômicos, ideológicos, 

semióticos e psicológicos que se pode 

considerar.

4

 (POLLOCK, 2003, p.19, 

tradução livre)

3. Segundo Laplatine e 

Trindade (2017), o imaginário 

é um conjunto de imagens 

massificadas que permeiam 

nossa imaginação através de 

idealizações e símbolos do que 

atribuímos ao real.

4. “Feminist thought has never 

meant limiting women to the 

study of women’s issues. Thus 

feminist work in and on art 

history is not just about the 

restitution of women artists 

to official histories (although 

given the almost complete 

annihilation of their histories 

by Art History (the discipline) 

we have a really exciting 

job to do there as my first 

book Old Mistresses (1981) 

demonstrated). It must mean 

broadening the entire field 

of intellectual endeavour to 

acknowledge the significance 

of sexual and other differences 

amidst the play of many social, 

economic, ideological, semiotic 

and psychological factors one 

might consider.”
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A crítica às imagens hegemônicas torna-se 

frequente devido à produção e propagação de um 

simbolismo assimétrico de gênero. Constatada essa 

possibilidade de ausência na representatividade e re-

presentação das mulheres, percebeu-se que havia um 

desejo de certificar uma presença assídua das mulhe-

res. Esse tema foi trazido por essas duas pioneiras his-

toriadoras da arte feminina e feminista: Linda Nochlin 

(Why have there been no great women artists?) e Grisel-

da Pollock (Old Mistresses; Women, Art and Ideology), 

com questionamentos acerca da realidade machista. 

Ambas buscaram refletir sobre as imagens normati-

vas e iniciaram uma procura por uma imagética femi-

nista como uma maneira de repúdio para provar que 

as representações são falhas. Compreendeu-se, então, 

que agora é o momento de modificar esse repertório 

imagético. Griselda Pollock afirma que o movimento 

para eleger as mulheres artistas foi considerado um 

ato marginal, pois não obteve êxito em conseguir de-

bater sobre os discursos que formulam a disciplina de 

História da Arte. Ademais, o que motiva as mulheres 

a estudar as imagens é o anseio de identificar e com-

preender esses valores e normas sociais que estão no 

imaginário subjetivo. Para isso, foi necessário que as 

historiadoras de arte tivessem conhecimento sobre a 

percepção e significação do repertório cultural.

No artigo “Teoria e crítica feminista nas artes 

visuais”, Luana Tvardovskas nos conta que o primei-

ro levantamento de artistas mulheres - embora tenha 

ocupado um espaço repleto de estereótipos - foi em 

livros de arte do séc. XVI; infelizmente, os trabalhos 

sobre mulheres artistas diminuíram no decorrer dos 
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processos de emancipação social das mulheres, pois 

mesmo que tivesse reconhecimento, as produções fo-

ram negadas pelos críticos. É importante frisar que 

a História da Arte aqui estudada tem como uso apli-

cado às artes plásticas ocidentais e que se considera a 

fotografia como um tipo de arte. Apenas nas décadas 

de 1970 e 1980 as artistas norte-americanas

1

 foram 

movidas pelo questionamento de estigmas e estereóti-

pos acerca do papel da mulher nas artes visuais. Nesse 

contexto foram criados dois tipos de crítica feminista 

da representação (POLLOCK, 2003): uma ligada às 

questões da representatividade da mulher, que seria a 

exclusão das mulheres críticas/ historiadoras da Arte 

e artistas e outra à representação, que seriam das ima-

gens que são consideradas insatisfatórias por perpe-

tuarem o imaginário e repertório cultural formado por 

imagens de mulheres.

Sabemos que existiam e existem mulheres tan-

to no espectro de representação como o de represen-

tatividade, entretanto dentro de uma visão rotulado-

ra pautada pelas assimetrias de gênero. Em Modos de 

Ver, John Berger agrupa imagens para mostrar como 

as pensamos, a partir de um olhar masculino em posse 

à mulher, essa por sua vez é fiscalizada diante tudo o 

que é e o que faz. Os homens olham, apreciam e jul-

gam, enquanto as mulheres são o objeto do olhar; logo 

quem olha é quem decide. A mulher, então se torna 

objeto de apreciação desse relacionamento desigual, 

entre artista e objeto:

Mas a forma essencial de ver a mulher, 

o uso básico a que se destina sua ima-

gem, não mudou. A mulher é represen-

5. É importante frisar 

que houve teóricas latino-

americanas, porém como 

este estudo refere-se ao 

tempo histórico-geográfico 

da fotógrafa Francesca 

Woodman, destacaremos as 

artistas norte-americanas.
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tada de uma maneira bastante diferen-

te do homem - não porque o feminino 

é diferente do masculino - mas porque 

se presume sempre que o espectador 

‘ideal’ é masculino, e a imagem da mu-

lher tem como objetivo de agradá-lo. 

(BERGER, 2000, p.66)

O mito de ser mulher, as tentativas de repressão 

patriarcal e o conceito de genialidade foram impasses 

durante os processos de procura de representação e re-

presentatividade feminina e feminista na arte, entre-

tanto diversas pensadoras e artistas procuraram por 

meio do campo do conhecimento amenizar os proces-

sos de repressão para resistir politicamente. Logo, “a 

resistência da obra não é o socorro que a arte presta à 

política. Ela não é a imitação ou antecipação da política 

pela arte, mas propriamente a identidade de ambas. A 

arte é política.” (RANCIÈRE, 2007, p.3). Os processos 

de resistência e de luta contra a desigualdade foram 

extremamente importantes para o desenvolvimento 

do que seria a arte feminista, e consequentemente, a 

fotografia feminista.

Quando vi a imagem de Francesca Woodman, 

intitulada “Untiled, Providence, Rhode Island, 1976”, 

fiquei extremamente intrigada com o seu trabalho. No 

ano de 2012 conheci sua obra e encontrei sites - dos 

quais não me recordo -, que falavam acerca de Wood-

man, juntamente com Cindy Sherman e Nan Goldin, 

como fotógrafas de cunho feminista, por tratar de 

questões que envolvem o universo feminino, diante as 

violências, a sexualidade e o uso do corpo. Em 2014, 

iniciei a pesquisa de forma acadêmica no campo do 

feminismo e da fotografia, porém nesses quase cinco 
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anos de estudo não encontrei em minha pesquisa au-

toras, livros ou artigos que falassem de fato sobre foto-

grafia feminista, mas sim teorias e assuntos que per-

meassem o tema. Sendo assim, elaborarei acerca dos 

movimentos artísticos feministas iniciados nos anos 

de 1960, sobre a Teoria Fílmica Feminista e o que é arte 

feminista, para assim compreender o que é fotografia 

feminista e como a fotógrafa imergiu no processo de 

militância dentro da fotografia. Dessa forma, citan-

do obras e artistas, buscarei fomentar a ideia do que 

é fotografia feminista, partindo da obra de Francesca 

Woodman. Ao fazer uma busca rápida no site Wikipé-

dia, escrevendo na barra de pesquisa “arte feminista’’, 

me deparo com a afirmação que “arte feminista é uma 

categoria de arte associada ao movimento feminista do 

final dos anos 1960 e 1970. A arte feminista destaca as 

diferenças sociais e políticas que as mulheres e outras 

identidades de gênero experimentam em suas vidas.”

1

 

(WIKIPEDIA, Feminist Art, tradução livre)

É, portanto, uma arte de cunho político, que 

afirma ser feita por e sobre mulheres:

É nesse enlaçamento entre arte e vida 

que podemos pensar a prática artísti-

ca de inúmeras mulheres artistas en-

quanto uma estética feminista da exis-

tência que se posiciona diante da vida 

de maneira crítica e propositiva. Uma 

estética da existência que se afirma 

múltipla e ganha materialidade e vi-

sualidade na crítica cultural feminista 

que emana das imagens e das proposi-

ções das artistas. (STUBS, 2018, p.3)

6. “Feminist art is a category 

of art associated with the late 

1960s and 1970s feminist 

movement. Feminist art 

highlights the societal and 

political differences women 

experience within their lives”. 

Disponível em: <https://

en.wikipedia.org/wiki/

Feminist_art> Acesso em: 

13/01/2019.
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Entretanto, durante a pesquisa não encontro 

autoras que conceituem de forma direta o que é arte 

feminista, salvo Linda Nochlin:

A arte produzida por um grupo de mu-

lheres – conscientemente unido e inten-

cionalmente articulado – determinado a 

impulsionar uma consciência de grupo 

sobre a experiência feminina deve ser 

identificada como arte feminista – ou fe-

minina. (NOCHLIN, 2016, p.5)

Sabendo das nuances do que seria arte feminista, 

inicio esta parte da pesquisa em busca da disciplina de 

História da Arte e as compreensões em torno das artes 

visuais.

7

 Deste modo, a arte contemporânea surge para 

desafiar essas próprias noções do que seria arte, pois ela 

é provocativa. Mas o olhar dessa arte é masculino, uni-

tário e dominante exercidos pelas relações de poder:

Através de representações artísticas e 

da produção de sentidos em torno des-

sas representações exerce-se poder. Po-

der este que de uma forma não unitária, 

estável ou fixa vem privilegiando e re-

forçando um determinado ‘olhar mas-

culino’. Poder que, sem dúvida, produz 

efeitos nos nossos modos de ver e enten-

der questões de gênero e sexualidade. 

Política, poder e arte articulam-se nas 

imagens que muitas vezes são julgadas e 

analisadas apenas sob um ponto de vis-

ta formalista. (LOPONTE, 2002, p.285)

Os estudos que encontrei acerca da fotografia 

feminista estão direcionados às reflexões feministas 

sobre cinema e audiovisual em três grandes tendên-

cias, que comunhão na Teoria Fílmica Feminista (TE-

7. As artes visuais foram 

colocadas num pedestal 

de arte culta que só 

permaneceria em ambientes e 

públicos seletos.
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DESCO, 2014). A percussora dessa Teoria é Laura Mul-

vey, em o Prazer visual e cinema narrativo, a autora 

constrói críticas acerca dos dispositivos do olhar mas-

culino realizado na direção geral, de fotografia e de arte 

impõe olhares machistas sobre as atrizes e produtoras 

de filmes. A segunda tendência estaria relacionada às 

reflexões feministas das representações femininas do 

cinema clássico hollywoodiano, iniciado por Teresa de 

Lauretis, que avalia nesse momento os aspectos de sig-

nificação por si só e como as visões estereotipadas po-

deriam ser recebidas da mesma forma, independente 

da sexualidade, classe social, etnia ou gênero. A tercei-

ra e última tendência tem como reflexão a representa-

tividade das mulheres no cinema, resgatando direto-

ras de fotografia, assistentes de câmera e operadoras 

de câmera mulheres.

A fotografia é repleta de possibilidades de senti-

dos, dentre eles existe a possibilidade de subverter esse 

olhar machista para compreender que o ensino da arte 

vai além da educação básica. Desta forma, a fotografia 

contribuiu para um ethos feminista, para que a repro-

dução de uma fotografia feminista recuse o imaginário 

e retome um conteúdo da simbologia visual, modifi-

cando o olhar para as imagens das mulheres:

Muitas artistas que manejavam temas 

feministas utilizaram a fotografia como 

instrumento que permitia examinar as 

estruturas responsáveis pela produção 

do conhecimento, ou seja, como ferra-

menta que possibilita voltar-se critica-

mente aos seus efeitos é questionar os 

próprios artifícios de representação. 

(ARRUDA, 2013, p.21)
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As estratégias feministas de apropriação da arte 

reivindicaram a análise da representação cultural, o 

reconhecimento das assimetrias de gênero e o senso 

crítico diante aos mecanismos de poder masculino. 

Foram tratados temas como sexualidade, identidade 

e gênero. O movimento feminista na arte estabelece 

a desconstrução do silogismo da mulher como objeto 

de arte e de desejo. Desta forma, a arte feminista veio 

para estabelecer a mulher como criadora de objetos ar-

tísticos, a mulher criadora e produtora de arte:

Tal processo antropofágico desvalidou a 

misoginia por trás dos grandes mestres, 

escolas e ismos, trazendo à tona o caráter 

elitista e segregador do meio. O gênero, e, 

posteriormente, o feminismo, criaram, 

assim, pontes de diálogo com o universo 

feminino dentro do universo artístico, 

até então estritamente masculino. Du-

rante grande parte da história da arte 

ocidental, as mulheres figuravam como 

musas ou assistentes e não como artistas 

criadoras. (TRIZOLI, 2008, p. 1497)

Embora a fotografia contemporânea tenha 

aberto mais possibilidades de narrativas, ainda assim 

a fotografia feminista percorre um caminho árduo pela 

busca da representação e representatividade. Acerca 

da produção “permitida” às mulheres, Perrot utiliza 

dos estudos historiográficos para afirmar que:

Escrever foi difícil. Pintar, esculpir, 

compor música, criar arte foi ainda 

mais difícil. Isso por questões de princí-

pio: a imagem e a música são formas de 

criação do mundo. As mulheres eram 

impróprias para isso. Como poderiam 

participar dessa colocação em forma, 
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dessa orquestração do universo? As 

mulheres podem apenas copiar, tradu-

zir, interpretar. (PERROT, 2009, p.101)

Essas situações se explicam facilmente quando, 

em vários períodos da História da Arte, as mulheres 

foram pensadas como incapazes para qualquer tipo 

de ciência e/ou intelectualidade. A fotografia femi-

nista surge como resposta a essa luta. Desta forma, a 

fotografia contemporânea abriu maiores espaços para 

indagações dessa discussão. A obra escolhida para a 

análise desse trabalho utiliza-se da imagem fotográfi-

ca para investigar o próprio corpo por meio de autorre-

trato analógico em preto e branco, capturado com bai-

xa velocidade de exposição e com cenário surrealista. 

Embora, a artista não tenha problematizado as ques-

tões de gênero verbalmente, ela se coloca nua como 

afluência entre concepção e execução, a sua obra é a 

si mesma, a sua essência. “Eu estou na fotografia? Eu 

estou dentro ou fora dela? Eu posso ser um fantasma, 

um animal ou um corpo morto, não apenas uma garo-

ta parada em um canto.”

8

Segundo Roland Barthes (1984), a essência é:

A essência preciosa de meu indivíduo: 

o que sou, fora de toda efígie. Eu queria, 

em suma, que minha imagem, móbil, 

sacudida entre mil fotos variáveis, ao 

sabor das situações, das idades, coinci-

disse sempre com meu “eu” (profundo, 

como é sabido); mas é o contrário que é 

preciso dizer: sou ‘’eu’’ que não coinci-

do jamais com minha imagem; pois é a 

imagem que é pesada, imóvel, obstinada 

(por isso a sociedade se apoia nela), e sou 

‘’eu’’ que sou leve, dividido, disperso e 

8. Retirando do documentário 

“The Woodmans”.
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que, como um ludião, não fico no lugar, 

agitando-me em meu frasco: ah, se ao 

menos a Fotografia pudesse me dar um 

corpo neutro, anatômico, um corpo que 

nada signifique! (BARTHES, 1984, p. 24)

Ademais, a obra de Francesca retorna para a 

sexualidade da fotógrafa. Com o corpo sempre nu ou 

seminu, as conotações sexuais estão presentes na mise 

en scéne, por meio de objetos que remetem ao órgão se-

xual feminino e com alguns elementos que remontem 

o que seria a feminilidade e o mito feminino, tais como 

salto alto e colar utilizado na obra trabalhada. Sobre 

este mito feminino, Ana Caroline Neri nos conta que:

Desde os primórdios, a mulher é vis-

ta como um ser que tem como função 

apenas reproduzir a espécie, mas é 

na Idade Média que países, principal-

mente ocidentais, se arraigam numa 

cultura falocêntrica, na qual o homem 

recebe bastante prestígio e importân-

cia, e a mulher, submissa ao homem, é 

seu objeto sexual; tendo apenas aquele 

o direito de ter prazer. Esta ideologia 

refletia-se em todos os âmbitos sociais. 

(NERI, 2016, p.01)

Entendo, ao final desse capítulo que a fotogra-

fia feminista é um ‘’artivismo’’ de mulheres para/por 

mulheres, através da construção de uma imagética 

visual que foge de estigmas femininos e que buscam 

inserir nas imagens discussões sobre temáticas de 

cunho feminista, para questionar os padrões de beleza 

impostos às mulheres, além de fomentar denúncias de 

violências e discutir os direitos da mulher. A relação 

entre enunciador e receptor se estabelece então, por 
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olhares femininos, buscando a compreensão da nova 

ótica dentro do movimento feminista. De acordo com 

Maria Thereza, Márcia Manir e José Ferreirra:

Ao se pensar na cronologia da fotogra-

fia, as mulheres sempre se fizeram pre-

sentes. Nomes recorrentes pontuam 

a história da fotografia mundial, tais 

como Julia Margaret Cameron, Do-

rothea Lange, Cindy Sherman, Fran-

cesca Woodman, Sophie Calle, Annie 

Leibovitz, Diane Arbus, Margaret Bou-

rke-White, Bettina Rheims, Valérie 

Mréjen, Sára Saudková, somente para 

citar algumas fotógrafas. A lista bra-

sileira também é extensa: Rosângela 

Rennó, Ana Carolina Fernandes, Cris 

Bierrenbach, Nair Benedicto, Claudia 

Jaguaribe, Rochelle Costi, Claudia An-

dujar, Susana Dobal, Fernanda Maga-

lhães, Patricia Gouvêa, Sheila Oliveira, 

dentre outras. (DE FIGUEIREDO SOA-

RES; FEITOSA; FERREIRA, 2018, p.4).

Entretanto, ainda persiste um processo de re-

presentações e de insurgências que não fomentaram o 

que seria a fotografia feminista, embora existam mo-

vimentos de mulheres fotografas na atualidade. Acer-

ca disso, podemos constatar que:

Sendo assim, os múltiplos discursos ine-

rentes ao feminismo reverberam de modo 

pontual a fotografia artística brasileira 

e dialogam com espectadores, buscando 

reflexões acerca dos conflitos femininos 

cotidianos. (DE FIGUEIREDO SOARES; 

FEITOSA; FERREIRA, 2018. p.17)

Então, por que a fotografia de Francesca Wood-

man é feminista? Compreendo que há indícios dessa 
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militância ao me debruçar sobre os temas tratados 

pela artista, embora a fotógrafa em suas anotações não 

tenha afirmado que se considerava uma fotógrafa fe-

minista, ao olhar sua obra eu sinto inúmeras questões 

femininas que me permeiam tal como o empodera-

mento do corpo e a repressão patriarcal. Sinto que es-

sas fotografias foi feita para e sobre mulheres. No caso 

da imagem analisada, os objetos inseridos - um colar e 

um par de sapatos - em ambientes internos com pro-

cesso de decomposição trazem a ideia de domestici-

dade feminina, noção de feminino, vulnerabilidade e 

escapismo. As posições em que ela estabelece na obra 

analisada transformam as linhas que se recusam que o 

corpo seja definido pelo espectador.

Francesca Woodman e a semiótica da 
obra sem título

A fotógrafa Francesca Woodman desvincula-se 

da opressão feminina e elucida questões do empode-

ramento feminino, através de como a fotógrafa lida e 

retrata o próprio corpo. Por isso, a relevância desse es-

tudo está relacionada a um processo de apagamento de 

representação e representatividade feminina por mu-

lheres na fotografia. Ou seja, analisar uma fotografia 

que permeie sobre si.

Para Peirce (1972), um signo é algo que significa 

outra coisa para alguém, devido a qualquer relação dessa 

coisa. Se a imagem é signo, logo ela dialoga com a repre-

sentação, se assemelha a própria coisa e evoca até mes-

mo outra coisa que não é semelhante. De acordo, com 

Santaella (1983) a semiótica nos auxilia a compreender 

a construção dos possíveis significados, através das co-
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dificações e interpretações. Essa análise semiótica par-

tirá do fenômeno de teceriridade de Pierce, buscando as 

experiências das mediações, a partir das possibilidades 

que a imagem trabalhada pode representar.

A fotografia Sem título, Rhode Island, 1976, pos-

sui médio formato em preto e branco em um ambiente 

inóspito. Possui duas janelas, sendo a da direita a que 

encadeia a luz e à esquerda uma janela vedada. A artis-

ta encontra-se sentada em uma cadeira branca, com o 

corpo nu, exceto por um colar e um par de sapatos. Ob-

jetos esses que são relacionados à feminilidade, em um 

espaço abrupto revelando questões como a domestici-

dade, principalmente com a forma que seu corpo está 

inserido. O cabelo encontra-se preso, exceto por apenas 

uma mecha que cai sob seu rosto ao lado direito, em con-

traponto ao seu olhar fixo direto a objetiva. Woodman 

lança esse olhar parar a câmera intensamente, mas seu 

corpo está acanhado, com pernas e pés dobrados em di-

reção à cadeira, com as mãos presas entre suas coxas. 

Já seus seios e torso são mais visíveis, juntamente com 

o rosto que está mais claro na imagem.

As formas em espaços interiores vazios permi-

tem uma experiência mais sinestésica, intima e vulne-

rável. A artista transpassa a expressão e o sentimento 

de ansiedade, utilizando de si para explorar a repre-

sentação do feminino e a relação entre corpo e espaço. 

Na sua diagonal a sua própria silhueta escura cober-

ta de farinha está no chão, o contorno é parcial, mas 

percebe-se e reconhece aquela figura como corpo. A 

fotografia é uma longa exposição, que reage com a luz 

da janela atrás de Woodman, na qual utiliza pó fotos-

sensível no chão para desta forma as sombras fiquem 

escuras, utilizando a técnica “shadowgraph’’.
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Considerações finais

A importância de estudar e pesquisar o corpo 

feminino na fotografia feminista é evidenciar a posição 

da mulher contemporânea nas artes e toda sua vivên-

cia. A produção e representação artística das mulheres 

Imagem 1: Corpo, espaço e 

intimismo na performance 

fotográfica.
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tiveram como processo hegemônico imagens repletas 

de estereótipos e repressão patriarcal. Trazendo assim, 

este trabalho discussões pertinentes acerca de como 

Francesca Woodman utilizou do autorretrato nesta 

obra para relutar contra a feminilidade e utilizar seu 

próprio corpo como objeto artístico dentro do campo 

da semiótica.

A semiótica analisada na obra subverteu a 

inúmeros sentimentos compartilhados pelas mulhe-

res da época e segue até os dias de hoje, compreendo 

que o meu repertório cultural e imagético possibilitou 

essa análise a partir do contexto da sociedade em que 

estamos inseridos. Através do estudo semiótico, foi 

percebida que o fenômeno de terceiridade de Pierce 

é facilmente encontrado na fotografia trabalhada ao 

transpassar a ansiedade, os medos, a ruptura com a 

feminilidade e os estigmas desenvolvidos pelo patriar-

cado. Embora existam estudos semióticos sobre como 

o corpo feminino é retratado, buscou-se evidenciar a 

produção artística feminina com o intuito de desmis-

tificar os pressupostos diante do corpo feminino, con-

testando a natureza dita frágil e sensível das mulheres.
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CARTÃO POSTAL DE ALCÂNTARA: A 
VISÃO DE BARNABÁS BOSSHART

João Augusto Ramos e Silva

1

Introdução

A saudade é um dos temas mais aborda-

dos nos cartões. Aqueles que o utilizam 

evocam esse sentimento a todo mo-

mento: “gostaria que estivesse aqui”, 

“saudades”, lembrei-me de você”, “não 

poderia me esquecer...”. Continuamos 

a perpetuar esses laços, seja pelos car-

tões, por e-mail, por mensagens envia-

das no celular, por telefone etc. (MO-

RAES, 1993, p. XVII).

A criação do cartão-postal, como meio de cor-

respondência postal franqueada, é de autoria do eco-

nomista austríaco-húngaro Emmanuel Hermman, em 

1869, na Áustria. A ideia original de utilizar um cartão 

em branco, sem envelope, causou uma estranheza ini-

cial pela falta de privacidade. Naquela época os postais 

circulavam apenas em cada país, até que em 1874, a 

União Postal Universal autorizou a fabricação de car-

tões postais de forma industrial e sua circulação entre 

os países membros, mas a adoção de fotografias nos 

cartões ilustrados somente iniciou a partir de 1854. 

No Brasil, os primeiros cartões postais produzidos, ini-

ciaram sua comercialização no ano de 1891 (SHIBAKI, 

2013; VENTURINI, 2001).

1. Professor doutor titular, EBTT, 

IFMA, joao@ifma.edu.br.
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Barnabás Bosshart é um fotógrafo suíço nascido 

em Herisau/AR em 1947. Estudou fotografia na Escola 

de Artes e Ofícios de Zurique (1963/1967), por influên-

cia do pai, que era gráfico. Trabalhou como assistente 

do fotógrafo de moda americano Bill King, em Londres 

e Nova Iorque (1967/1968). Fotografou para Vougue, 

Harper’s Bazar, Vanity Fair, Cosmopolitan, The Times, 

The Sunday Times, The Daily Telegraph, Merian, Du, 

NZZ-Folio e Zeit Magazin, como fotógrafo freelance, e 

como fotógrafo de moda, em Chelsea/Londres (1969). 

Estudou cinema experimental na St. Martin’s School 

of Arts de Londres (1977/1980) e foi professor de foto-

grafia na Universidade de Alberta, Edmonton, Canadá 

(1978). No período 1973/1980, viajou fotografando o 

cotidiano das pessoas em diversos países da América 

do Norte, Central e do Sul; Ásia, África e Europa. No 

Brasil fotografou no Rio de Janeiro (Zona Norte e Bai-

xada Fluminense) e no Maranhão (tribo Canela-Apan-

yekra, São Luís, Alcântara e Lençóis Maranhenses) 

nos anos de 1973 a 2005. Estabeleceu-se em 1983 na 

cidade de Alcântara, no Maranhão, onde reside e pu-

blicou parte das suas fotos na forma de cartões postais, 

além de um roteiro e mapa turístico, e um livro de fo-

tografias, publicado em duas edições: português e ale-

mão (BOSSHART, 1989; THOELE, 2007).

Acho que foi a primeira vez que me 

apaixonei por uma cidade inteira e to-

dos os seus habitantes – sem qualquer 

razão especial [...] Em 1973 comprei 

em Londres um mapa da América do 

Sul e comecei a pensar em atravessar o 

Atlântico de navio. Um mês mais tarde, 

em julho, partia de Antuérpia/Bélgica 
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um grande cargueiro, comigo a bordo. 

Após dez dias de viagem ancorávamos 

em Recife, no Nordeste do Brasil. Na-

quele mesmo mês passei casualmente 

por Alcântara [...] Foi só em 1981 que 

voltei ao Brasil e a Alcântara, e fiquei 

logo novamente emocionado ante a 

beleza, a magia e o silêncio do lugar, 

com as pessoas e coisas que via e sentia 

à minha volta [...] Voltei todos os anos 

para visitar os alcantarenses. Em 1982 

comecei a capturar alguns momen-

tos através da fotografia. Mais tarde, 

quando se concretizou a notícia que a 

Aeronáutica ia construir ali um cen-

tro de lançamento de foguetes, tomei a 

decisão de fotografar os alcantarenses 

enquanto ainda estivessem inseridos 

naquele seu mundo todo particular 

(BOSSHART, 1989, p. 6).

Em 2007, Barnabás Bosshart (2007) realizou 

sua mais recente exposição e lançamento do livro Drei 

welten brasilienbilder 1980-2005 (Três mundos bra-

sileiros), com fotos do Brasil no período de 1980 a 2005, 

na Fotostiftung Schweiz (Fundação Suíça para a Fo-

tografia), onde mantem seu acervo fotográfico desde 

1963. Naquela ocasião, ao referir-se sobre o Brasil, dis-

se por que estava voltando mais uma vez para Alcânta-

ra: “Quando retornar ao Brasil vou ver o que fazer. Sou 

como as pessoas de lá, que vivem o dia e não o futuro [...] 

O Brasil tem outras facetas: ou você ama ou detesta. Não 

tem nada no meio” (BOSSHART, 2019; THOELE, 2007).

A cidade de Alcântara situa-se no continente do 

Estado do Maranhão, a 22 km da cidade de São Luís 

(capital e ilha), atravessando-se a Bahia de São Marcos. 

A antiga Freguesia de Tapuitapera (1622), terra dos ín-
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dios Tupinambá e Tapuias, existia antes de 1612, quan-

do da fundação de São Luís pelos franceses. Tornou-se 

parte do Estado Colonial do Maranhão e Grão-Pará 

em 1621 e em 1648 foi denominada pelos portugue-

ses como Vila de Santo Antônio de Alcântara (1648). 

Alcançou seu apogeu com a criação da Companhia de 

Comércio do Grão-Pará e Maranhão em 1756, tornan-

do-se exportadora escravagista (negros e índios) de sal, 

açúcar, cachaça, couro, carne, algodão (para a Inglater-

ra), arroz, farinha, milho, tapioca e peixe seco. Dizem 

que Alcântara se preparou e esperou pela chegada de 

Dom Pedro II, que nunca veio, esse fato tornou-se par-

te da cultura alcantarense, onde ainda se representa 

essa visita no enredo da Festa do Divino Espírito Santo, 

seu maior festejo popular. A decadência da cidade, em 

meados do século XIX, veio com o fim da escravatura, 

que transformou Alcântara em terra de quilombos, 

negros descendentes de escravos. Alcântara tornou-se 

Patrimônio Histórico Nacional em 1948 e em 1983, o 

Ministério da Aeronáutica instalou, em seu território, 

o CLA - Centro de Lançamento de Alcântara (CAIRES, 

2012; ARAÚJO e LIMA FILHO, 2006).

Antônio Lopes (2002) em seu livro Alcântara: 

subsídios para a história da cidade, descreve como 

era a cidade naquela época:

Se não rolaram coches reais pelas ruas 

de Alcântara, porque o segundo impe-

rador do Brasil faltou à promessa de a 

visitar, ficando com isso inacabado o pa-

lácio que se preparava para hospedá-lo, 

passaram, conduzidas por possantes 

escravos negros de libré, cadeirinhas e 

palanquins com florões e molduras 
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douradas a fogo, cortinas de damas-

co e alcatifas de veludo, levando como 

pérolas ocultas entre as valvas das con-

chas, donairosas sinhás-moças para as 

missas, novenas e procissões do Carmo, 

da Matriz e das Mercês, ou para bailes e 

reuniões festivas. Nessas praças e ruas 

transitaram governadores e capitães-

-generais do Estado, capitães-mores de 

Cumã, Maranhão, Pará, Cametá e Cae-

té, ouvidores, comissários, provinciais, 

provisores, ou residentes de três gran-

des ordens religiosas, capitães ou almi-

rantes de França, Portugal, Espanha e 

Holanda, senadores, barões e viscondes 

ou chefes de partidos da Província no 

tempo do império, sábios, poetas. Os 

denegridos muros das casas apalaçadas 

são hoje espectros a lembrarem a quem 

os contempla um fausto para sempre 

perdido e guardam inviolados segredos 

de altas e baixas intrigas políticas e o 

mistério de tenebrosos dramas de fa-

mílias. (LOPES, 2002, p. 23)

Josué Montello (1989), notável escritor ma-

ranhense, autor do romance Noite sobre Alcântara, 

prefaciou com um texto A Alcântara de Barnabás Bos-

shart, o valor das fotografias da cidade retratadas por 

Bosshart no livro Alcântara, uma cidade no Brasil en-

tre memória colonial e sonhos intergalácticos:

Eu pensava, como romancista, que 

conhecia Alcântara. Enganei-me. Co-

nhecia apenas o seu lado exterior. Foi 

Barnabás Bosshart que, vindo da Suíça, 

com sua máquina fotográfica, me fez ver 

o que me havia escapado. Ou seja: a Al-

cântara que aflora aos olhos das pessoas; 

que se retrai nas janelas fechadas; que se 

denuncia num portal brasonado; que pa-
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rece vestir-se de linho e gaze nas longas 

noite de luar (MONTELLO, 1989, p. 85).

Analisar uma amostra de 66 cartões 

postais de autoria do fotógrafo Bar-

nabás Bosshart, retratando aspectos 

turísticos da cidade de Alcântara, tor-

nou-se então o objetivo deste estudo 

de caso, realizado através de pesquisa 

qualitativa da memória fotográfica dos 

postais de Alcântara.

O método de busca bibliográfica por palavras-

-chaves (postcard, tarjeta postal, carte postale, cartão 

postal, Alcântara, Barnabás Bosshart) no Google Scho-

lar, resultou em uma revisão da literatura de 38 refe-

rências de artigos em espanhol (maioria), português, 

inglês e francês, que foram acrescidos de um livro de 

Barnabás Bosshart, e do próprio depoimento dele.

Barnabás Bosshart (2019) destaca que desde 

sua chegada em Alcântara, ele havia notado que não 

existia nenhum roteiro ou mapa turístico, e nem 

cartões postais da cidade, dai resultando sua ideia 

original de comercializar os cartões postais da cida-

de. Ele selecionou então 95 fotografias do seu acervo, 

retratando a cidade, as pessoas, as festas de Alcânta-

ra e detalhes da igreja de Nossa Senhora do Carmo, 

entre os anos de 1981 e 1987. Essa dupla visão, tanto 

turística quanto fotográfica sobre Alcântara, encon-

tra-se retratada no livro Alcântara: uma cidade no 

Brasil entre memória colonial e sonhos intergalác-

ticos, de Barnabás Bosshart, que também define o du-

plo foco desta pesquisa, ao deter seu o olhar sobre estas 

duas formas de registrar a memória da cidade:
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Na minha terceira vista a Alcântara 

em 1981, decidi começar um projeto 

fotográfico particular sobre as pessoas 

de Alcântara, na maioria afro-brasilei-

ros, descendentes de escravos dos por-

tugueses, importados no século XVIII 

da África Ocidental, como Cacheu na 

Guiné-Bissau, da Costa de Mina e An-

gola. Era ainda na época da ditadura e 

pensei em 1981, se a Aeronáutica vai 

instalar uma base de foguetes próxima, 

Alcântara vai sumir da terra. Então an-

tes da instalação da Base (abertura ofi-

cial 1989) queria captar o espírito an-

tigo (não existe mais hoje) de um povo 

e cultura esquecido no fim do mundo 

(BOSSHART, 2019).

Cartão postal ilustrado

Segundo Araújo (2017), a história do cartão pos-

tal e da fotografia, como comunicação social, estão in-

timamente relacionada desde de suas criações.

O primeiro cartão de correspondência ou car-

tão postal, criado para baratear o custo dos correios na 

comunicação postal, foi enviado da Áustria no dia 1 de 

outubro de 1869. Em um dos lados do cartão havia o 

timbre postal e o espaço onde se colocava o nome do 

destinatário e seu endereço, enquanto no verso se es-

crevia o texto. Depois os cartões foram ilustrados e em 

seguida os grandes fotógrafos apostaram que as foto-

grafias ilustrariam melhor, o que veio a se materializar 

através do desenvolvimento das tecnologias de impres-

são. Houve então uma popularização do cartão postal, 

que depois passou a ser objeto de coleção e intercâmbio 

entre as pessoas, difundindo temas e lugares, e atin-

gindo seu auge entre o fim do século XX e a I Guerra 
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Mundial. O postal retomou seu apogeu nos anos 70, na 

condição de elemento de registro e recordação de via-

gens turísticas entre os familiares e amigos, e começou 

a cair em desuso a partir da década de 90, em decor-

rência da mudança do formato analógico para o digi-

tal e da difusão de fotografias via internet, onde ainda 

se poderia agregar som e vídeo às mensagens (LÓPEZ 

HURTADO, 2013).

No Brasil a produção de cartão-postal 

ilustrado pode ser dividida em três fases: 

o primeiro período a “Idade de Ouro”, 

época em que seu consumo era eferves-

cente, durando até meados da década de 

1930, e eram produzidos em litografia e 

fototipia; o segundo período, de meados 

de 1930 até o fim da década de 1950, foi 

demarcado por sua queda e empobreci-

mento da imagem, caracterizado pelos 

cartões fotográficos; e o terceiro perío-

do, de 1960 até a atualidade com a pro-

dução de postais em off-set, sendo que 

a partir de 1980, o cartão retoma o seu 

crescimento (SOTILO, 2014, p. 8).

Ramírez González (2011) descreve o recente 

interesse da academia (universidade) pela fotografia, 

como linguagem capaz de expressar o relato de fatos e 

situações, e descreve o espaço organizado de uma pai-

sagem ou uma cidade, como fenômeno sociocultural 

de análise dos aspectos históricos, artísticos, de estilo 

ou técnico. Desta forma o cartão postal serviu de me-

mória histórica de um território ou paisagem urbana, 

por seu baixo custo e principalmente numa época 

em que os jornais não continham fotografias e que as 

revistas, livros e álbuns fotográficos eram caros e não 

alcançavam as classes populares.
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Hasta hace pocas décadas el mundo 

académico rechazaba casi de manera 

visceral el carácter de “documento” 

que pudiera atribuirse a la fotogra-

fía […] Hoy la fotografía es el medio 

y Google se ha encargado de hacerlo 

universal para describir el territorio. 

(RAMÍREZ GONZÁLEZ, 2011, p. 31).

Segundo Riego Amézaga (2011), duas formas de 

grande difusão da fotografia, ambas impressas em al-

búmen, precederam a popularização do cartão postal. 

A primeira foi denominada de Carte de Visite (Cartão 

de Visita), composta de fotografias no formato retra-

to, impressas em cartões de duas a quatro polegadas 

por quatro polegadas, patenteada pelo fotógrafo fran-

cês André Adolphe Eugène Disdéri em 1854. A outra 

era a Carte de Cabinet (Cartão de Gabinete), composta 

por uma fotografia maior (108 x 165 milímetros), e que 

veio substituir o cartão de visita em 1880.

De acordo com Riego Amézaga (2010), o cartão 

postal configurava questões comunicativas hoje pre-

sentes nas redes sociais, tais como normalização, bai-

xo custo, ser colecionável, compartir imagens e temas 

de interesse entre pessoas diversas, além da falta de 

privacidade, indefinição entre o público e o privado, e 

um crescimento exponencial. Para Correia e Martins 

(2011), a forma econômica de escrever e a linguagem, 

também precedem a forma atual utilizada em um chat 

ou Short Message Service (SMS).

Andrade (2017) relata que ainda se envia postal 

na era do Facebook e do Instagram, pois embora diante 

das mudanças dos hábitos sociais, o envio de imagens 

quando se viaja, faz da fotografia uma descontinuação 

do tempo, parte da comunicação da sociedade.



238 | De Luz e Sombra

Costa (2015) fez até um paralelo com o radioa-

madorismo, um processo de radiocomunicação entre 

pessoas, que inclusive utilizavam um Cartão QSL (para 

acusar recebimento), semelhante ao cartão postal, que 

eram trocados entre os radioamadores, confirmando a 

recepção da comunicação entre eles.

Segundo Sotilo (2014), o aprimoramento das 

técnicas de impressão e reprodução fotográfica do fim 

do século XIX e início do século XX, foram responsáveis 

pela rápida difusão do cartão postal. “O postal é a sínte-

se de um período de transformação, que agrega em sua 

representação traços de um projeto cultural, ideológico, 

social e econômico de uma sociedade que se auto-repre-

senta moderna e expansionista” (SOTILO, 2014, p. 7).

Enquanto isso o turismo como prática social é 

composto por três elementos principais: viagem, lazer 

e consumo. O consumo de imagens nas diversas for-

mas e suportes está composto por imagens fixas (fo-

lheto, guia de viagem, fotografia e cartão postal) e ima-

gens em movimento (filmes, vídeos e TV). Os turistas 

consomem o cartão postal como promoção e difusão 

dos destinos turísticos (SANTILLÁN, 2010). 

A gestão do consumo turístico de imagens al-

cançou seu auge depois dos anos de 90, quando então 

a inovação disruptiva transformou o analógico em di-

gital, propagando as fotografias amadorísticas captu-

radas por smartphones e divulgadas nas redes sociais. 

“Hoje por causa do celular, todo mundo tira imagens 

(não fotografias!) e quase ninguém mais compra pos-

tal” (BOSSHART, 2019).
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Com referência às questões turísticas, três atri-

butos temporais se destacam em um cartão postal: an-

tes da viagem (quando o postal é recebido de uma pessoa 

que visitou o local), durante a viagem (quando se adquire 

e envia postais da localidade) e depois da viagem (quan-

do se compra o cartão postal com souvenir). O fotógrafo 

atua como intermediário entre o espaço físico e o ente 

social, desta forma quem testemunha não é o autor da 

foto, mas quem compra o cartão postal e se apropria 

simbolicamente do local visitado (BOYER, 2002).

Resultados

De acordo com Vilches Malagón e Sandoval 

Cortés (2016), cada país dispõe de diversas coleções de 

cartão postal, aptos a serem analisados por diferentes 

especialidades, pois acumulam uma diversidade de 

fontes de informação de cunho histórico, cultural e so-

cial, e contribuem para a formação da identidade na-

cional de um território, visto que toda imagem captada 

é subjetiva, pois retrata o ato individual de quem foto-

grafa. Desta forma cada postal pode ser analisado sob 

três perspectivas: dos elementos físicos ou de informa-

ção (dimensão, espessura e orientação), da observação 

da própria imagem (arquitetura, estética, composição e 

significado) e do momento social, cultural e político sub-

jacente. Outros aspectos podem ainda complementar a 

análise, tais como: divisão ao meio no verso, timbre e 

selo postais, país de origem, editora, nome do fotógrafo, 

anotação no verso, assinatura do remetente, técnica fo-

tográfica e fotografia (branco & preto ou colorido).

Para Sánchez Vigil (2018), a pesquisa fotográfica 

representa diversos enfoques, devido as suas caracte-
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rísticas e transversalidades, suas imagens e conteúdos, 

representados pelo sujeito, objeto, paisagem, etc. As 

análises dos cartões postais, em sua maioria, focalizam 

somente a fotografia e o texto informativo, cadastradas 

de acordo com as descrições arquivistas do Conselho 

Internacional de Arquivos. Nesse sentido Sánchez Vigil 

(2018) propõe uma metodologia para análise dos cartões 

postais a partir de suas informações e representações 

(design, ilustrações e texto), divididos em seis itens: car-

tão (formato, orientação, denominação, fabricante/im-

pressor, detalhes e impressão), autor/produtor (nome 

do autor, estúdio, localidade, país e endereço), ativida-

de (período, atividade principal, especialidade, eventos 

e infraestrutura), ilustrações (motivos reproduzidos), 

conteúdo (personagem, localidade, data da fotografia, 

descrição e autógrafo) e notas (observações).
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Tomando-se como base a metodologia propos-

ta por Sánchez Vigil (2018), buscou-se categorizar a 

amostra de 66 postais de Barnabás Bosshart, na tipo-

logia sugerida no quadro 1.

C
a

r
t
ã

o
 
p

o
s
t
a

l

Formato (cm): 10,5 x 15.

Orientação: 12 vertical (retrato) e 54 horizontais 

(paisagem).

Fabricante/impressor: UNIGRAF (São Luís/MA, 

e-mail: unigraf@elo.com.br, MADE IN BRAZIL). 

Impressão: 20 fotografias em branco & preto e 

46 fotografias a cores.

A
u

t
o

r
i
a

Autor: Barnabás Bosshart.

Localidade: Alcântara/MA.

A
t
i
v

i
d

a
d

e

Período: impressão de 2000 a 2009.

Tema geral: fotografias ao ar livre.

Especialidade: reprodução de um cromo/slide 

original de 35mm, sem alteração eletrônica.

I
l
u

s
t
r

a
ç

õ
e

s

Motivos: rua, praça, ruina, fachada colonial, 

sobrado, palácio, porta, portão, portada, janela, 

arco, ermida, capela, igreja, altar-mor, imagem, 

escultura, retábulo, lápide, sacrário, tribuna, 

escudo, frontão, mastro do divino, pelourinho, 

escudo, painel de azulejo, epitáfio, painel 

em madeira, imagem sacra, insígnias, local 

geográfico, e pessoas.

Quadro 1: Análise da 

amostra dos cartões postais 

de Alcântara, de autoria de 

Barnabás Bosshart, segundo 

Sánchez Vigil (2018).

mailto:unigraf@elo.com.br
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C
o

n
t
e

ú
d

o

Tipo/vista: fotografias turísticas (atrativos e detalhes) 

da cidade e fotografias artísticas de pessoas.

Localidade: Alcântara/MA.

Descrição das imagens: constantes do quadro 2.

Data da fotografia: de 1982 a 2003.

Autógrafo: nenhum dos postais da amostra foi 

utilizado (preenchido ou postado).

N
o

t
a

s
Observações: abaixo a esquerda, o cartão 

postal contém informações sobre o copyright, 

a impressão e autor da fotografia. O texto 

fotográfico, consta a partir da primeira linha, 

composto pelo nome da cidade (Alcântara do 

Maranhão), o texto Brasil ano (ano da foto) e a 

descrição do local. Na parte de baixo à esquerda, 

ora simplesmente: Fotografia/Copyright, ano 

(ano da impressão) e o nome do fotógrafo, ou 

somente: o símbolo do copyright, ano e nome 

do fotógrafo, acrescido dos dizeres: Todos os 

direitos reservados/all right reserved, Fone/

Fax: +55 (0xx)98-337-1128, +41(71)9315577, 

E-mail: barnabas_bosshart@hotmail.com / 

www.corbis.com.

Em cinco destes cartões, abaixo dos dados do 

local fotografado (nesse caso, os detalhes da Igreja 

e Convento de Nossa Senhora do Carmo, séc. 

XVIII), se lê a seguinte frase em negrito (texto):

(...) Não é somente mais artística do que qualquer 

outra de Alcântara, São Luís ou Belém: é dos 

mais custosos templos coloniais da América 

Portuguesa (...)

Anotação de Antônio Lopes, 1957 “Alcântara, 

subsídios para a História da cidade”

mailto:barnabas_bosshart@hotmail.com
http://www.corbis.com
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No quadro 2 descreve-se as imagens constantes 

dos cartões postais de Alcântara, de acordo com a pro-

posta metodológica de Sánchez Vigil (2018):

Edição/Ano Textos/Fotos em B&P (*) e Cor (**)

2000/1986 Igreja de Nossa Senhora do Desterro*

2000/1986 Praça da Matriz*

2000/1986 Igreja de Nossa Senhora do Carmo (ICNSC)*

2000/1986 Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Negros*

2000/1986 Rua Amargura*

2000/1984 Ruínas do 1º. Palácio do Imperador*

2000/1984

Mastro da Festa do Divino Espírito Santo, o 

Pelourinho e a Prefeitura*

2000/1984

Praça da Matriz, o Pelourinho e a Igreja de 

São Matias*

2000/1984 Rua Amargura*

2000/1982 Porta da Ruína do Palácio Negro*

2000/1982 Palácio Negro*

2001/1982

Altar-mor da Igreja de Nossa Senhora do 

Rosário dos Pretos**

2001/1982

Igreja de Nossa Senhora do Carmo e Rua da 

Amargura**

2001/1982 Igreja de Nossa Senhora do Carmo**

2002/1973

Fachada colonial portuguesa de azulejos do 

século XVIII (detalhe), no canto da Rua Direita 

com a Rua Dr. Silva Maia, Centro Histórico**

2002/2002

Altar-mor da Ermida de N. S. Desterro, séc. 

XVIII (detalhe), com a N. S. das Dores (cento) 

e Padre Cícero (a direita), Centro Histórico**

2002/2002

Sobrado colonial português na Praça da Ma-

triz séc. XVIII, Centro Histórico**

Quadro 2: Descrição das 

imagens, constantes nos 66 

cartões postais de Alcântara 

de Bosshart



244 | De Luz e Sombra

2002/2002

ICNSC Parte superior da Portada principal, 

magnificamente talhada em pedra lioz lava-

da, ao gosto rococó**

2002/2002

ICNSC Retábulo Bom Jesus dos Passos (de-

talhe) em madeira entalhada e dourada, tí-

pico do séc. XIX**

2002/2002

ICNSC Escudo com as Armas da Ordem Car-

melitas, séc. XIX, magnificamente talhada 

em pedra lioz lavrada, situada em cima do 

portão lateral da Igreja, que dá acesso ao an-

tigo Convento**

2002/2002

ICNSC Capela dos Passos, com painel de azu-

lejos tipo tapete, fabricados nas oficinas de 

Lisboa, entre 1790 – 1805 e lápides em már-

more do séc. XIX, com epitáfios de moradores 

ilustres ou ricos de Alcântara. A direita está o 

Retábulo Bom Jesus dos Passos (detalhe)**

2002/2002

ICNSC Painel em madeira entalhada e dou-

rada de flores, acanto, folhas, etc., no altar-

-mor ao lado esquerdo**

2002/2002

ICNSC Tribuna com notável balaustrada de 

madeira dourada, ladeado de dois meninos 

atlantes (esquerda) com São Elias no altar-

-mor (detalhe) em estilo rococó colonial por-

tuguês** (texto)

2002/2002

ICNSC Retábulo Bom Jesus dos Passos (de-

talhe), com a imagem de Roca em madeira 

entalhada com policromia. O frontão é clás-

sico com volutas em esses e folhas de acan-

to, rosas, tulipas invertidas, etc. A predomi-

nância da escultura e da Igreja de N. S. do 

Rosário dos Pretos em Alcântara**



De Luz e Sombra | 245

2002/2002

ICNSC Parte central do altar-mor dourado 

(detalhe) com o sacrário, lugar de oração e 

presença material da divindade** (texto)

2002/2002

ICNSC Retábulo Bom Jesus dos Passos (de-

talhe), com a imagem de Roca em madeira 

entalhada com policromia. O frontão é clás-

sico com volutas em esses e folhas de acanto, 

rosas, tulipas invertidas, etc. A procedência 

da escultura e da Igreja de N. S. do Rosário 

dos Pretos em Alcântara**

2002/2002

ICNSC Símbolo da Ordem Carmelita (centro), 

na parte de cima do arco-cruzeiro (detalhe), 

com anjinhos de corpo inteiro e coroa impe-

rial. Um dos arcos mais ricos que se tem co-

nhecimento no Norte e Nordeste brasileiro**

2002/2002 ICNSC Retábulo Bom Jesus dos Passos**

2002/2002

ICNSC Portão lateral, que dá acesso ao anti-

go Convento das Carmelitas, com escudo das 

Armas da Ordem em pedra lioz. Em cima do 

portão está o óculo que tem a função de ilu-

minação e ventilação do templo**

2002/2002

ICNSC Retábulo Bom Jesus dos Passos (de-

talhe) em madeira entalhada e dourada, tí-

pico do séc. XIX**

2002/2002

ICNSC Retábulo Bom Jesus dos Passos, séc. 

XIX (à direita em cima) com a Nossa Senho-

ra da Soledade (a esquerda) e o Senhor Mor-

to no esquife**

2003/1982

Sylvestre Santos Costa Gusmão. Rua Direi-

ta. Centro Histórico**

2003/1984

Sobrados coloniais portugueses do séc. XVIII 

na praça da Matriz*
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2003/1984

Igreja de Nossa Senhora do Carmo, Cavalo 

Tróia (a direita) na Rua Grande*

2003/1986

Ruínas do Palácio do Barão de Pindaré (An-

tônio Pedro da Costa Ferreira), sec. XVIII ou 

1º. Palácio do Imperador (frente) com a Rua 

Grande e a Matriz de São Matias ao fundo*

2003/2003

ICNSC Altar-mor, arco-cruzeiro (detalhe), o 

sacrário e o Senhor Morto**

2003/2003

ICNSC Parte central do altar-mor dourado 

(detalhe), com o sacrário no centro e o esqui-

fe com o Senhor Morto**

2003/2003

ICNSC Lavabo em pedra de lioz trabalhado, 

do séc. XVIII. Em julho de 1986 este belo la-

vabo foi encontrado no restaurante Esquilos 

na Floresta da Tijuca no Rio de Janeiro, que 

foi retirado do convento a 50 anos**

2003/2003

ICNSC Nave principal (detalhe) com retábu-

lo lateral arco-cruzeiro (detalhe à esquerda) 

e o altar-mor (detalhe) com o sacrário, São 

Matias e São Elizeu (à direita) **

2003/2003

ICNSC Altar-mor (detalhe), o sacrário e Se-

nhor Morto. Retábulo lateral arco-cruzeiro 

com São José e Menino Jesus**

2003/2003

ICNSC Nave principal com púlpito, tribunas, 

retábulos laterais, arco cruzeiro e altar-mor**

2003/2003

ICNSC Nave principal com altar-mor, ca-

pela-mor (centro), arco-cruzeiro (detalhe), 

retábulos laterais com a imagem de N. S. da 

Conceição (esquerda) e São José com Meni-

no Jesus (direita)**

2004/1984 Rua Grande, Centro Histórico*
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2004/2002

Portão da ruína do Palácio Negro (antigo 

solar do Barão de Mearim), com a Igreja do 

Carmo ao fundo, século XVIII, esquina da 

Rua da Amargura com a Rua dos Barcos, 

Centro Histórico**

2004/2002

Portão e ruína da Igreja da Ordem Terceira 

de São Francisco de Assis, século XIX. As in-

sígnias franciscanas são: uma cruz com um 

braço de Cristo e um braço de São Francisco. 

Rua Direita, Centro Histórico**

2005/1982

Ruínas do Palácio Negro (antigo solar do 

Barão de Mearim) Rua da Amargura, com a 

Rua dos Barcos**

2005/1984 Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos**

2005/1984

Ilha do Livramento, vista do farol na rua da 

Amargura*

2005/2002

ICNSC Altar-mor da Igreja (detalhe) no esti-

lo rococó colonial português**

2005/2002

Matriz de São Matias, o Pelourinho e a Casa 

de Câmara e antiga Cadeia, hoje a Prefeitura 

(a direita). Vista pela Rua das Mercês, Cen-

tro Histórico**

2005/2002

As 3 janelas, são parte da ruína do 1º. Palácio 

do Imperador, na esquina da Rua Grande 

com o Largo do Carmo, século XVIII, Centro 

Histórico** 

2005/2002

Fachada da paróquia, entre a Rua Grande e 

o Largo do Carmo. Centro Histórico**

2005/2002

Um dos portões da ruína do 1º. Palácio do 

Imperador (antigo Palácio do Barão de Pin-

daré) na esquina da Rua Grande com o Largo 

do Carmo, século XVIII, Centro Histórico**
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2005/2002

ICNSC Altar-mor dourado (detalhe) em es-

tilo rococó colonial português, com São Ma-

tias em túnica longa azul e São Elizeu, em 

perfil (a direita) ** (texto)

2005/2002

ICNSC Altar-mor dourado(detalhe), com 

riquíssimo trabalho em talha, no estilo Joa-

nino, ornado de anjos e santos. São Elias 

(esquerda), São Matias em túnica longa azul 

(centro) e São Eliseu (a direita). A fotografia 

mostra na frente o arco-cruzeiro (detalhe) 

na nave principal** (texto)

2005/2002

ICNSC Altar-mor dourado (detalhe) sobre-

carregado de ornatos antropomorfos, com 

São Elias (a esquerda) e São Elizeu (a direita) 

patronos de Ordem Carmelita. São Matias 

encontra-se no centro do altar-mor em tú-

nica longa azul ** (texto)

2005/1986

Igreja de Nossa Senhora do Carmo e Cavalo 

de Tróia – Centro Histórico**

2005/1973 Banana e laranja à venda na Rua da Mirititíua**

2006/1984

Ermida de Nossa do Desterro e Bahia de São 

Marcos*

2006/1983 Rua Grande, Centro Histórico**

2006/1982

Nave principal da Igreja de Nossa Senhora 

do Rosário dos Pretos**

2007/1984 Maíza Pereira, Rua de Baixo, Centro Histórico*

2007/1984 Centro histórico*

2007/1973

Praça da Matriz, Pelourinho e a Igreja da 

Matriz de São Matias **

2009/1986 Anônimo*

2009/1982

Fachada de um sobrado colonial português 

de azulejos do século XVIII (detalhe), Rua 

Direita**
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Considerações finais

Apesar de tudo, nada melhor do que Martins 

(2017) para resumir as mudanças e transformações 

porque passa o cartão postal na atualidade, pois segun-

do o autor:

Continua a ser publicado, vendido, co-

lecionado, esperando-nos, imóvel, nas 

lojas de turismo, nos novos stands de 

free cards, nos escaparates dos museus, 

das livrarias, nos sites de venda online. 

Aliás, a prova evidente da recuperação 

do postal no contexto comunicativo 

atual é o aparecimento dos free cards, 

ao lado dos flyers, mouppies, outdoors e 

de toda a parafernália publicitária em 

que está mergulhado o nosso quotidia-

no (MARTINS, 2017, p. 33).

Relembrando-se uma das razões de Bosshart 

para fotografar e fazer cartões postais de Alcântara, no 

dia 14 de abril de 2019, o governo brasileiro assinou um 

Acordo de Salvaguardas Tecnológicas com o governo 

americano para transformar o Centro de Lançamento 

de Alcântara em um polo internacional de lançamen-

to de satélites comerciais, capaz arrecadar cerca de R$ 

150 milhões por ano (SANTOS, 2019).

Também é provável que com a ampliação da 

área do CLA, realocado os quilombolas de suas terras e 

se apossado das mais belas praias, traga algum tipo de 

progresso aos moradores de dessa Alcântara, que Bar-

nabás quis guardar na memória iconográfica das fotos 

dos seus cartões postais, compostas de ruínas e prédios 

de arquitetura colonial e barroca, destaques turísticos 

e dos alcantarenses, em sua maioria, descendentes de 

negros escravos.
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Barnabás Bosshart, embora residente em uma 

casarão colonial em Alcântara, viaja regularmente 

para sua terra natal na Suíça, onde cuida da saúde, e 

também trata junto a Fundação Suíça para a Fotogra-

fia, sobre a elaboração e publicação de sua biografia.

Conheci Barnabás nas minhas andanças por 

Alcântara sempre que fui registrar a Festa do Divino 

Espírito Santos, como fotógrafo amador. Ganhei de 

presente dele sua amizade, o livro mais recente e essa 

coleção de postais que serviu para análise deste estudo. 

Enfim este artigo é uma homenagem e agradecimento 

a Barnabás Bosshart, por sua vivência e olhar sobre a ci-

dade e suas comunidades, esse município tão peculiar e 

atraente, que um dia esperou pela visita do Imperador 

e hoje espera, quiçá, por um futuro promissor.
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