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É com muito orgulho que disponibilizamos mais um número de 
nossa revista. Nestas páginas, acreditem, existe muita dedicação, carinho e 
esforço, na tentativa de consolidação da qualidade e periodicidade, com o 
objetivo de que, a cada edição, possamos melhorar sempre. 

Neste percurso, por sorte, nos aproximamos de pessoas 
apaixonadas e competentes que estão prontas a contribuir e somar-se ao 
time. Estamos falando da nova membra que acaba de entrar para nossa 
Equipe Editorial: Chiara Albino estreia diagramando esta edição. Seja 
bem-vinda à tripulação!

Com muita ternura, agradecemos a algumas pessoas especiais que 
atenderam nossos pedidos, apesar de suas agendas sempre cheias e 
espremidas de compromissos: muito obrigado Carla Saldanha, Celeste 
Campos Arakaki, Marina Ferreira e Rafaela Tavares. Um especial 
agradecimento, ainda, às/aos nossas/os incansáveis pareceristas e ao 
nosso Conselho Editorial. O apoio de todas/os vocês nos fortalece e 
empolga.

Para esta edição, oferecemos ao leitor o Dossiê Antropologia 
urbana e a produção do saber imagético, cuja proposta central alicerça-se 
na ideia de que as fontes visuais possibilitam um importante caminho na 
construção de narrativas a respeito do cotidiano e organização social de 
grupos e atores das praças, ruas, avenidas, feiras e bairros da cidade. Assim, 
no viés de ruptura com o estatuto ilustrativo das imagens, e com influência 
do sociólogo Howard Becker, desejamos demonstrar a importância do 
recurso visual como fonte etnográfica que reflete conteúdos sociais 
relacionados ao “olhar” treinado do pesquisador.

Significando um importante passo, no fomento do debate em torno 
do uso de imagens nas pesquisas urbanas, o dossiê é composto de um 
interessante conjunto de artigos, vídeos, ensaios fotográficos e entrevistas 
que, embora resultem de diferentes pesquisas e instituições espalhadas ao 
longo do país e fora dele, possuem em comum a reflexão da imagem 
enquanto possibilidade de conhecimento nas pesquisas relacionadas às 
paisagens urbanas. Tais trabalhos trazem uma linguagem comum que é 
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ex t remamente  repre sent a t i va  do  que  tem s ido  deba t ido 
(inter)nacionalmente nos grupos de trabalhos focados no diálogo entre 
pesquisas urbanas e imagéticas. Uma consequência positiva disto pode ser 
encontrada no fácil diálogo teórico-metodológico, possível, entre os 
materiais que compõem o dossiê, e a retroalimentação de um debate que 
resulta na exposição de interessantes recortes, abordagens e formas de 
operacionalização das fontes imagéticas.

Acreditamos que tivemos êxito ao organizar um dossiê com esta 
temática. Os trabalhos aqui reunidos mostram um interessante panorama 
do que se pesquisa, produz e pensa das/nas cidades. Cada trabalho aqui 
presente trata do cotidiano urbano de grupos e atores das praças, ruas, 
avenidas, feiras e bairros de cidades brasileiras de uma forma sensível e 
particular. Como bem sabemos, as cidades são lugares pungentes com 
dinâmicas e especificidades próprias e, por vezes, cercados de dramas e 
conflitos. Eis nossa edição:

Na seção Artigos, temos o trabalho “Do extraordinário ao 
cotidiano: itinerários de uma experiência fotoetnográfica em Imperatriz”, 
no qual Jesus Marmanillo Pereira se vale de uma pesquisa sobre skate na 
cidade de Imperatriz (MA) para refletir sobre a importância da fotografia 
enquanto possibilidade de autorreflexão, problematização da relação 
entre os saberes da antropologia e da técnica fotográfica, e as repercussões 
desses processos nas situações de extraordinariedade e de convivência 
cotidiana com o grupo pesquisado. A imagem fotográfica também é alvo 
de problematização no artigo “A produção imagética como recurso do 
trabalho de campo: o cotidiano a ser retratado através da narrativa 
fotográfica”. Nele, Thaiane Barbosa da Silva defende que essa fonte de 
informação ultrapassa a esfera documental e técnica, podendo ser 
compreendida como representação e como possibilidades de pesquisa e 
construção de narrativas etnográficas. Por meio dessa fonte, demonstra as 
formas de organização e sociabilidades no conjunto habitacional Cruzada 
São Sebastião, localizado na zona sul do Rio de Janeiro.  Já no texto 
“Imagem fenômeno e diálogo visual: conexões de pesquisa”, Silvia Carla 
Marques Costa demonstra um interessante itinerário de pesquisa 
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realizada na cidade de Macapá (AP). Considerando os grafites estampados 
nos muros da cidade, a autora lança reflexões sobre a produção de uma 
cosmologia amazônica, sobre as estéticas e dimensões afetivas das imagens. 
Tomando as fotografias como um diário visual, compartilha todo o 
trabalho de organização, sistematização e problematização em torno da 
“imagem fenômeno”. 

Com o recorte feito sobre o Cais Mauá, na cidade de Porto Alegre 
(RS), Jose Luís Abalos Junior nos traz, no artigo “Um porto em 
contradição: transformações urbanas, memória política e narrativas 
visuais no processo de revitalização do Cais Mauá em Porto Alegre-RS”, a 
utilização da fotografia enquanto memória visual. Para tanto, lança mão 
dos procedimentos de uma etnografia da duração para pensar o Cais 
Mauá, em um contexto marcado por tensões entre concepções 
provincianas e modernas, e também por períodos áureos e de decadência. 
Nesse cenário, o autor situa a própria experiência de pesquisa e de contato 
com os coletivos de ativismo que, atualmente, defende um uso social e 
coletivo daquele lugar. Também no caminho da duração, Pedro Paulo de 
Miranda Araújo explora a produção imagética dos habitantes da Bacia do 
Una no artigo “Drenagem, saneamento e transformações urbanas: acervos 
fotográficos como expressão da memória ambiental na Bacia do Una em 
Belém (PA)”. Transitando entre ativistas sociais, moradoras/es das áreas 
de enchentes, o autor nota diferentes memórias e níveis de inclusão. Para 
explorar e compreender tal contexto, ele realiza o diálogo entre as 
fotografias feitas pelas/os moradoras/es, as biografias e narrativas das/os 
mesmas/os, destacando a forma como as imagens se relacionam com o 
processo de judicialização da situação e com os sentidos e experiências 
das/os moradoras/es. A cidade de Belém é explorada, imageticamente, no 
artigo “Paisagens itinerantes: um projeto antropológico e visual entre os 
bairros da Cidade Velha e da Cidade Nova, em Belém, PA” de John 
Fletcher Couston Junior. Por meio do diálogo entre entrevista e 
fotografias, o autor demonstra as temporalidades, experiências e 
percepções de algumas/ns moradoras/es, destacando suas relações com os 
lugares e valorizando uma perspectiva microssociológica. 
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No artigo “Fotografia como dispositivo didático voltado para a 
construção do conhecimento do espaço geográfico na escola: a experiência 
no mocambo (SE)”, de autoria de Fernando Barbosa Oliveira Correia, 
Renato Izidoro da Silva e Anne Alilma Silva Souza Ferrete, as imagens são 
tomadas como meio de construção do conhecimento geográfico e, mais 
especificamente, como mediações representacionais que ligam os sujeitos 
às realidades observadas. Tais autoras/es demonstram as etapas de um 
processo de educação imagéticas no colégio estadual Quilombola 27 de 
Maio, no povoado de Porto da Folha (SE).  

A seção Ensaios Fotográficos está composta por dez trabalhos que 
tentam captar a essência da cidade e algumas das relações interpessoais 
estabelecidas neste contexto urbano. O ensaio “Cantigas de Reis: a 
tradição de Folia de Reis em Londrina (PR)”, de André Camargo Lopes, 
nos traz uma bela manifestação religiosa promovida pela Companhia de 
Reis Santa Luzia, na cidade de Londrina (PR). Já o material de “Suriname: 
muçulmanos e mesquitas”, de John da Silva Araújo, expõe as belezas das 
mesquitas e suas relações com as comunidades religiosas de origem 
javanesa ou de origem indo-paquistanesa (localmente chamados de 
hindustanis). A arquitetura da cidade também é o foco de Renata Alencar, 
que no ensaio “Memórias Visuais do Patrimônio”, reflete sobre a 
fotografia enquanto mecanismo de rememoração e percepção das tensões 
entre as edificações históricas e os avanços dos prédios e ruas. O tema 
urbano também é presente no ensaio “Entre o urbano e o sagrado: 
performance Corpore et Tempvs”, no qual Amanda Barros Melo, Denise Sá e 
Nihannah Naiade Barbosa realizam uma performance em que são 
exploradas as interações e situações que envolvem transeuntes próximos 
da Capela de Nosso Senhor dos Passos, no centro histórico de Belém (PA). 
Já no trabalho "Para São Benedito", Pablo Monteiro se vale da experiência 
visual para explorar as especificidades do Tambor de Crioula em belas 
imagens dessa manifestação cultural no município de Alcântara, no 
Maranhão.

O urbano também é trabalhado no ensaio “Espaço de transição 
urbano/rural: construção de um saber imagético a partir de um saber 
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local”, de Daniel dos Santos Fernandes, que demonstra o trabalho do 
artista, muralista e grafiteiro Anderson Santos, gravado nos muros, postes 
e outras estruturas urbanas de um município localizado a 113 km de Belém 
(PA). O mercado da cidade de Bragança (PA) é o cenário privilegiado no 
ensaio performático “Sophia Flaneur: em busca da aura perdida”, de 
Pedro Olaia e Jessica Leite. As tensões e relações entre o passado e o 
presente, e cidade e memória, são o tema do ensaio “Recortes sobre a luz: 
transformação do espaço urbano e a gentrificação da luz na Ilha da Magia 
(Florianópolis)”, produzido por Diego Pontes. Já no ensaio “Riscos do Ver-
o-Peso”, Lorena Tamyres Costa nos traz uma detalhada narrativa visual 
sobre o trabalho minucioso de um tatuador, e as relações estabelecidas 
nesse contexto de produção de tatuagens. A seção é finalizada com o 
ensaio “O Círio de Nazaré em Belém do Pará, visto da Pedra do Peixe do 
Ver-o-Peso”, de Luiz de Jesus Dias da Silva e Carmem Izabel Rodrigues, que 
demonstram de forma detalhada como o cotidiano do Ver-o-Peso é 
alterado por conta da concentração relacionada ao Círio de Nossa 
Senhora de Nazaré, nos dias de procissão.

A seção Vídeos é iniciada com o trabalho “Pare, olhe e escute”, do 
Coletivo NÓDOA, que narra uma luta territorial, em uma área rural de 
São Luís (MA), na qual estão envolvidas  a comunidade do Cajueiro 
(pertencente à área) e a WPR Gestão de Portos e Terminais (vinculada aos 
grande projetos econômicos no estado do Maranhão). No interessante 
vídeo “O Homem da Meia-Noite no Terreiro da Xambá em Olinda”, 
Glauco Machado e Oswaldo Giovannini Junior, trazem uma narrativa em 
360 graus a respeito do famoso boneco gigante da cidade de Olinda (PE). 
Ainda nesta seção, há o vídeo “Narradores urbanos, antropologia urbana e 
etnografia nas idades brasileiras: José G. Magnani”. Trata-se de uma 
produção do Banco de Imagens e Efeitos Visuais/BIEV que, ao mesmo 
tempo em que demonstra algumas formas de apropriações urbanas e 
particularidades da cidade de São Paulo (SP), traz também importantes 
experiências e narrativas do famoso antropólogo José Guilherme 
Magnani. O vídeo “Cartografias do Mof X”, produzido e dirigido por Lu 
Brasil, faz a narrativa visual e histórica de um dos maiores mutirões de 
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grafite da América Latina, que ocorre anualmente na favela da Vila 
Operária, localizada em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense (RJ). O 
vídeo “Um aflorar de Vozes”, produzido por Kamila de Paula e Lorena 
Pinheiro, trabalha as emocionantes narrativas de moradores da primeira 
grande colônia para isolamento de portadores de hanseníase, em Igarapé-
Açú (PA). A seção finaliza com o vídeo de Luiz de Jesus Dias e Carmem 
Izabel Rodrigues “Mercados e Feiras – Belém do Pará”, mostrando um 
pouco da rotina, das cores e das especificidades de importantes feiras da 
cidade, como um dos resultados do projeto de pesquisa “Mercados 
Interculturais: práticas, linguagens e identidades em contextos 
amazônicos”.

No único trabalho da seção Experiências Etnográficas, Bernardo 
Batista apresenta seu trabalho intitulado “Ressonâncias da rabeca na 
Marujada de Bragança (PA)”, relatando uma proposta etnográfica 
composta por uma breve pesquisa sobre a rabeca e a manifestação cultural 
popular da Marujada. Ele detalha o passo a passo do processo de inserção, 
o estabelecimento de contatos e a importância da reflexão em torno dos 
dados coletados como meio para pensar as próximas etapas teórico-
metodológicas de sua pesquisa.

Nesta edição temos duas Entrevistas, Alessandro Ricardo Campos 
e Denise Machado Cardoso trazem, respectivamente, as valorosas 
contribuições de Cornelia Eckert Rocha, coordenadora do Núcleo de 
Antropologia Visual da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), e da pesquisadora uruguaia Marcela Alejandra Blanco Spadaro, 
que também nos agracia com falas sobre antropologia visual, fotografia, 
cultura visual e vídeo. 

Por fim, trazemos uma Resenha, feita pelo Laboratório de Estudos 
e Pesquisas sobre Imagens e Cidades (LAEPCI), a partir do livro 
“Antropologia Audiovisual na Prática”, que é uma contribuição recente 
organizada pelas/os antropólogas/os Alex Vailati, Matias Godio e 
Carmen Rial. Trata-se de um livro que reúne onze importantes autoras/es 
de instituições brasileiras e argentinas, demonstrando um conjunto de 
experiências, temáticas e aportes teórico-metodológicos desenvolvidos por 

13



meio da inserção da fotografia, cinematografia e sons nos processos de 
pesquisa. 
 Este é o conteúdo de nosso dossiê Antropologia urbana e a 
produção do saber imagético. Acreditamos que contribuimos, de alguma 
forma, para fomentar esta discussão que envolve as cidades e as imagens, 
numa perspectiva que leve em conta as pessoas, as práticas culturais e os 
vários olhares que podemos estabelecer com esse objeto de pesquisa.
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Seção Artigos

Arthur Napoleão Figueiredo

 Arthur Napoleão Figueiredo exerceu diversas atividades de destaque na sociedade 
belenense. Bacharel em direito por formação, assumiu alguns importantes cargos públicos como o 
de titular vitalício de oficio de justiça da comarca da capital por concurso público realizado 
perante o TJ-PA, no entanto, o grande mérito foi o pioneirismo deste pesquisador que sem 
titulação de doutor tornou-se mito de origem dos estudos de antropologia na universidade federal 
do Pará, catedrático em etnologia e etnografia do Brasil na antiga faculdade de filosofia.
 Na UFPA desenvolveu com maestria atividades de ensino pesquisa e extensão quando 
seus estatutos nem previam o desenvolvimento integrado dessas três áreas. Por conta disso, na 
década de 70, em meio à estruturação das pró-reitorias o Departamento de Antropologia, já 
representava vanguarda.
 Como atividade de ensino, Napoleão Figueiredo se dedicou a formação um grupo coeso 
de alunos seguidores, entre os quais destaca-se, Anaíza Vergolino.
 Definiu diversas linhas de pesquisa entre elas os estudos de religião. Seria possível 
afirmar que a antropologia urbana produzida no estado do Pará surgiu a partir da iniciativa 
deste já maduro professor e de sua jovem assistente. foram eles os primeiros a reconhecer como 
possível tema de investigação as religiões de matriz africana, desprezadas pela academia de 
ciência da década de 60.
 Juntos elaboraram um projeto denominado “Batuques de Belém”, que deixou para 
posteridade além de preciosas etnografias, acervo áudio visual e museológico fruto das constantes 
incursões a campo.
 O material coletado acabou se transformando em atividade de extensão. Para grupos 
sociais cuja história é contada “da boca para o ouvido”, a perecividade das palavras encontra nas 
peças etnográficas pedras da memória, de forma que ainda é possível escutar as vozes dos afro-
religiosos paraenses afirmando que a sua história está dentro dos muros da universidade.
Aposentou-se em meados da década de 80 recebendo da UFPA (1964) diploma de Professor 
Emérito e medalha comemorativa dos 30 anos de criação da referida universidade (1988). Seu 
trabalho foi reconhecido pelo Museu Paraense Emílio Goeldi que lhe conferiu diploma de 
Pesquisador Emérito MPEG/CNPQ e medalha dos 120 anos de fundação da instituição 
(1986). Faleceu em 1989 no mesmo mês que aniversaria (março), deixando uma longa linhagem 
acadêmica e uma prole de jovens herdeiros apaixonados pela ciência antropológica.

Texto: Taissa Tavernard de Luca
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Resumo: Partindo da hipótese de que a fotografia funcione como uma espécie de sinalizador que 
nos permiteavaliar as experiências de campo e problematizar a própria pesquisa com imagens, o 
presente artigo visa enfatizar o saber imagético da fotografia como duplo caminho por meio do 
qual o pesquisador tem acesso, não só às informações sobre o “outro”, mas sobre si mesmo em 
relação a esse “outro”.Para tanto, nos valemos das contribuições teórico metodológicas de autores 
como Eckert e Rocha (2003;2008), Samain (1995), Alves (2004), Achutti (2004) e de fontes 
oriundas de observação direta, entrevistas e utilização de fotografias feitas em momentos 
distintos(extrarodinárioe cotidiano) na experiência junto aos skatistas da cidade de Imperatriz-
MA.Tomando-a como um espelho de nossa própria ação, verificamos, entre outras coisas, a 
importância de situá-la no diálogo  de saberes técnicos e antropológicos, compreendendo-a, 
portanto, como  resultado de determinadas opções, formas de olhar e, também, como um tipo de 
diário de campo visual que possibilita o exercício da vigilância. 
Palavras-chave: Pesquisa; Fotografia;  Cotidiano.
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Abstract: Starting from the hypothesis that photography functions as a kind of flag that allows 
us to evaluate the field experiences and to problematize the image research itself, the present 
article aims to emphasize the photographic knowledge of photography as a double way through 
which the researcher has access. Not only the information about the "other" but about himself in 
relation to this "other." For this, we use the theoretical methodological contributions of authors 
such as Eckert and Rocha (2003; 2008), Samain (1995), Alves (2004), and Achutti (2004) 
and sources from direct observation, interviews and use of photographs made in different moments 
(extraordynary and daily) in the experience with the skaters of the city of Imperatriz-MA. Taking 
it as a mirror of our own action, we verified, among other things, the importance of situating it in 
the dialogue of technical and anthropological knowledge, understanding it, therefore, as a result 
of certain options, ways of looking, and also as a type of visual field diary that enables the exercise 
of surveillance.
Keywords: Research; Photography; Everyday.

From the extraordinary to daily life: 
Itineraries of a photoetnographic experience 

in Imperatriz
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Resumen: Partindo de la hipótesis de que la fotografía funcione como una especie de indicador 
que nos permite evaluar a las experiencias de campo y problematizar la propia investigación com 
imágenes, el presente artículo apunta enfatizar el saber imagético de lafotografía como doble 
camino por médio Del cual el investigador tiene acceso, no sólola información sobre el "otro", sino 
sobre si mismo em relación a ese "otro". Para ello, nos valemos de las contribuciones teórico 
metodológicas de autores como Eckert y Rocha (2003; 2008), Samain (1995), Alves (2004), 
Achutti (2004) y de fuentes oriundas de observación directa, entrevistas y utilización de 
fotografías realizadas em fotografías (Extrarodinario y cotidiano) em la experiencia junto a los 
skatistas de la ciudad de Imperatriz-MA.Tomándola como unespejo de nuestra propia acción, 
verificamos, entre otras cosas, la importancia de situar la em el diálogo de saberes técnicos y 
antropológicos, Por lo tanto, como resultado de ciertas opciones, formas de mirar y, también, como 
un tipo de diario de campo visual que posibilita el ejercicio de lavigilância.
Palabras clave: Investigación; Fotografía; Cotidiano.
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Introdução

�  Seria possível um trabalho de autoreflexão epistemológica com o 
auxílio de fotografias que, a priori, fossem utilizadas como dados de 
pesquisa a respeito de determinado grupo? Partindo da hipótese de que ao 
produzir informação sobre determinado grupo, o pesquisador acaba 
produzindo informações sobre si mesmo e sobre a própria pesquisa, o 
presente texto configura-se dentro dos termos de uma reflexibilidade 
bourdiana e de uma“quebra do silêncio” a respeito dos procedimentos de 
pesquisa, defendida por Berreman(1975).Trata-se de uma narrativa a 
respeito das dificuldades e procedimentos fotoetnograficos em uma 
pesquisa sobre skate, na cidade de Imperatriz. Nesse sentido, as fotografias 
produzidas durante a pesquisa, constituem um verdadeiro fio condutor  
da presente reflexão. 

Defendo que a fotografia possui uma importância similar ao 
próprio caderno de campo, tão fundamental para o fazer etnográfico. 
Sobre esse, Eckert e Rocha (2008) explicam que mais do que servir para 
passar a limpo as informações colhidas, ele  é fundamental para se refletir 
sobre o encadeamento das futuras ações e avaliar a própria experiência de 
pesquisa: os deslizes, acertos e conduta junto aos grupos pesquisados. 
Essas autoras destacam a contribuição de Roberto Cardoso de Oliveira 
quando fala sobre a importância de se medir o trabalho de campo pela 
forma como o antropólogo reflete sobre si mesmo, durante essa 
experiência. 
� Se para elas o caderno de campo, com seus escritos e anotações,  
favorece a autorreflexão, por meio da rememoração das situações vividas 
pelo pesquisador durante a inserção e coleta de dados, por que não pensar 
essa rememoração e reflexão a partir de uma escrita imagetica? Em 
entrevista,Roberto Cardoso de Olivera (SAMAIN; MENDONCA, 2000) 
explica que a fotografia pode ajudar a memória quando presentifica o 
passado e nos possibilita desenvolver a atividade hermenêutica. No caso 
do presente artigo, priorizamos essa atividade em relação à própria prática 
de pesquisa, considerando que a incorporação da imagem fotográfica na 
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pesquisa antropológica seja mais que uma questão de método, mas 
sobretudo uma questão epistemológica, e portanto, um meio de propor 
novas questões e problemas (BARBOSA e CUNHA,2006).
�  Seguindo essa orientação, selecionamos doze imagens de um 
conjunto de 559 fotografias feitas em abril de 2015 e nos meses de 
fevereiro, março e abril de 2017. Essas foram organizadas seguindo um 

1modelo estrutural, que segundo Alves (2004)  trata-se de uma seleção de 
imagens – produzidas em locais e momentos distintos – que pode 
transmitir uma ideia do ethos do grupo analisado. Nesse viés, tais 
fotografias foram distribuidas em tópicos que apontam para momentos 
distintos: extraordinariedade e cotidiano, no âmbito de meus contatos 
com os jovens skatistas. 

As fotos de primeira viagem: O problema do foco e do “olhar”  

Três dias após retornar da defesa de tese em João Pessoa, e há  dois 
meses de completar um ano de moradia na cidade de Imperatriz-MA, me  
dirigi à Praça Mané Garrincha naquele domingo do dia 26 de abril de 
2015, afim de fazer algumas fotos do campeonato de skate. Atualmente, 
posso dizer que aquela experiência foi decisiva para pensar sobre as 
condições de inserção, de produção das imagens e da própria impotância 
da fotografia como um artefato por meio do qual é possível realizar uma 
vigilância e (auto)reflexão durante o desenvolvimento da pesquisa. 
� Desde aquele primeiro momento fui percebendo que os 
vínculosexistentes entre o foco, o enquadramento e o “olhar” 
antropológico, eram  fundamentais para se refletir sobre a prática 
fotoetnográfica. Isso porque a relação entre o Foco e o “olhar” reside 
justamente na açãocomum de selecionar a imagem que se quer ver, de 
objetivar a observação e deixar mais nítida a área selecionada, em 
detrimento de um cenário mais amplo e com menor nitidez. Assim, mais 
que a distância  entre os conhecimentos técnicos e antropológico, houve  
na verdade, uma aproximação cada vez maior dos termos desses dois 
domínios, pois foi possível  pensá-los por meio de analogias. Sobre essa 
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questão do antropólogo fotógrafo, ou do fotógrafo antropólogo, Achutti 
explica:

Um trabalho de antropologia visual que utilize a fotografia, 
exige por parte do antropólogo, que este domine a linguagem 
especifica à fotografia e, por parte do fotografo, que seu olhar 
seja o de um antropólogo, com suas interrogações próprias e 
suas formas específicas de se relacionar com o outro 
(ACHUTTI, 2004,  p.83, grifos do autor).

Reforçando a necessidade de diálogo entre as áreas, esse autor 
ressalta a importância de associação entre o domínio da linguagem 
dafotografia e do olhar treinado e orientado para modos de interpretação 
e sistematização da realidade. Nessa perspectiva, aantropologia visual 
parece sugir do encontro, na mediação entre as duas formas de 
conhecimento, e por isso, creio que só poderá se consolidar no 
movimento de aquisição de saberes e práticas desenvolvidos nos dois 
sentidos, por partede fotógrafos e antropólogos.

Sobre as dificuldades de inserção das técnicas e linguagem 
fotográfica na pesquisa antropológica, é importante considerar o estudo 
de Samain (1995), quando cita como exemplo os usos e experiências 
fotográficas do antropólogo Bronislaw Malinowski, demonstrando que 
em algumas situações ele ficava deprimido, desajeitado com os aspectos 
técnicos que impossibilitavam a captura das imagens desejadas. Apesar de 
todos os percalços e de tratar a fotografia como uma atividade secundária, 
Malinowski buscou relacionar as linguagens escrita e visual, reconhecendo 
que foi um erro não ter dado a devida atenção às imagens, uma vez que 
essas possibilitam verificar apontamentos de campo (SAMAIN, 1995).

Uma forma de aproximar fotografia e antropologia é discorrida por 
Pereira (2012) que considera a ação de “observar” como ponto comum 
tanto para a fotografia quanto para a etnografia, pois independente de 
estar atrás (ou não) de uma máquina, a construção do habitus do 
observador é feita de acordo com um conjunto de percepções (acadêmicas, 
sociais e culturais) que o auxiliam na busca de sentido e compreensão das 
imagens. Tal viés é sustentado nos estudos de Cardoso de Oliveira (2006, 
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p.19) quando explica que “talvez a primeira experiência do pesquisador de 
campo – ou no campo – esteja na domesticação teórica de seu olhar”. Em 
viés próximo, é possível pensar que “as opções técnicas mais empíricas são 
inseparáveis das opções mais teóricas de construção do objeto de pesquisa” 
(BOURDIEU, 2004, p.24).

Considerando que nossa forma de observar ocorre por meio de 
uma espécie de filtro cultural que também dialoga com o domínio da 
técnica fotográfica, é necessário refletir sobrea forma como os aspectos 
técnicos são operacionalizados para resultar em determinados focos, 
enquadramentos, composições e tipos de exposição à luz, privilegiando 
determinados direcionamentos em detrimento de outros.  Isso implica 
pensar a fotografia não apenas como registro de uma situação ou 
linguagem, mas como um reflexo da cultura do pesquisador, da 
preparação (ou não preparação) teórica de quem está por trás da câmera, e 
do nível de conhecimento fotográfico. Em termos de pesquisa visual creio 
que essa observação seja decisiva para responder à questão colocada por 
Becker (2009) sobre a diferença entre uma imagem bonita e uma fotografia 
produzida por um pesquisador.

 Assim, é importante considerar que a fotografia produzida na 
pesquisa depende do diálogo entre saberes, mais especificamente do 
contato de um viés teórico-metodológico antropológico, sociológico ou 
das demais áreas, com certo conhecimento sobre as técnicas fotográficas. 
Posto isso, tomaremos alguns exemplos de fotografias para problematizar 
aspectos como a questão do foco e do “olhar” disciplinado, a começar pela 
imagem 1, que traz o registro daquela tarde de domingo em que fui fazer 
fotografias do campeonato de skate, ocorrido na Praça Mané Garrincha.

Trata-se de uma imagem feita por um iniciante, com menos de um 
mês de curso básico de fotografia e de aquisição da máquina fotográfica. 
Resultado de uma ação motivada pelo desejo de iniciar uma determinada 
prática, e pela vontade de se criar uma intimidade com o novo 
equipamento por meio do registro daquele evento. Além da falta do 
conhecimento técnico que pairou sobre minhas ações naquele dia, a 
ausência de um projeto significou o desenvolvimento de um olhar mais 
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geral sobre o evento, como se desejasse captar o máximo de informações 
possíveis sem uma preocupação com os detalhes e/ou com o foco. 
 Enfim, a situação de falta de conhecimento sobre as técnicas, sobre 
o local, sobre os atores sociais, e a ausência de operacionalização de algum 
esquema interpretativo científico, gerou certo distanciamento dos atores 

2sociais e a produção de um enquadramento mais geral daquela paisagem , 
aspectos relacionados à falta de foco.

Imagem 1: olhar distante e geral. Fonte: O autor, 2015

A imagem 1 é aquela de quem olha de longe, e sinaliza bem um 
primeiro contato. Aquele feito por quem deseja observar e registrar sem 
que haja o desenvolvimento de uma interação direta com os nativos. Ela é 
fruto de um distanciamento motivado pela falta de conhecimento sobre o 
outro, e pelo medo que marcou a inserção de um principiante naquelas 
“novas” territorialidades. Tecnicamente, tal fotografia, feita às17h33 
daquele dia demonstra um pouco de minha falta de habilidade com a 
escolha dos ISOS, velocidade do obturador e a abertura de luz. 

A aproximação com o agrupamento deu-se por meio do modesto 
Zoom da lente 18-55 mm, situação que poderia ser contornada pela 
utilização de uma teleobjetiva que, como lembra Achutti (2004), gera uma 
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aproximação sem a necessidade do fotógrafo entrar na cena. Assim, no 
diálogo entre fotografia e antropologia, pode-se falar de uma relação direta 
entre a característica das lentes e o nível de contato que o pesquisador 
possui com o nativo, ou seja, as lentes fixas (sem Zoom) são ideais para 
quem já possui certo nível de conhecimento sobre os nativos e busca 
explorar os detalhes. De forma contrária, as lentes com Zoom e maior 

3distância focal , oportunizam, ao pesquisador iniciante, uma menor 
exposição.
 Ao observar a fotografia da imagem 1 quase dois anos depois, foi 
possível dialogá-la com mais informações colhidas após fevereiro de 2017, 
quando estabeleci diálogos diretos com skatistas, entre os quais Lucas da 
Conceição Menezes, que é o fotografo usando capacete, posicionado no 
meio da imagem. O contato com ele me possibilitou identificar o outro 
fotógrafo, que era Lucas Vinicios, e o skatista Pedro Henrique, que eram os 

4administradores do blog Positive Skate Crew . Atualmente Lucas viajou 
para Boa Vista, onde desenvolve o mesmo trabalho de divulgação e 
valorização da cultura de rua, Pedro Henrique retornou para a cidade de 
Bom Jesus das Selvas, enquanto Lucas Vinicios está servindo o exército e, 
por isso, está um pouco afastado do skate.
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Imagem 2:  Mesma imagem dois  depois. Fonte: O autor, 2015anos
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  Essa experiência de dois anos depois possibilitou identificar, no 
segundo plano e no lado esquerdo de Lucas Menezes, um rapaz chamado 
Maksuel Noleto Mendes, que aparece de bermuda xadreze camisa branca, 
dialogando com outro de cabeça baixa, chamado Audierio Marinho. Vale 
ressaltar que eles eram, respectivamente, o organizador do evento e o 

5“Team- Menagers”  da Marca Hard Flip, e que a ação de abaixar a cabeça para 
desenvolver a interação não foi motivada apenas pela diferença de 
tamanho, exposta na imagem, mas também pelo alto som ambiente que 
embalava as manobras dos participantes do campeonato. 

 Enfim, quando colocamos em contato essas informações obtidas 
em campo com aquela primeira imagem, já a pensamos de forma ampliada 
e com outro enquadramento mais detalhado, como é demonstrado na 
imagem 2. 
 A reflexão sobre o desenvolvimento da pesquisa e a comparação 
dessas duas primeiras imagens, já sinalizam uma diferenciação de “olhar” 
que já se constrói por meio da exclusão de certos elementos e valorização 
de outros, que não podem ser dissociadas dos contatos mais próximos, 
desenvolvido posteriormente sobre os quatro atores que foram 
enquadrados com o auxilio da ampliação (Zoom digital) da imagem, com 
auxilio de um software. O resultado desse processo, etnográfico, cognitivo 
e técnico, pode ser visualizado na imagem 3, cujo retângulo amarelo 
sinaliza o processo de inclusão e exclusão, orientado pelas outras 
informações coletadas em campo.

Imagem 3: Mais Zoom, menos Zoom: Inclusão, 
exclusão e seleção. Fonte: O autor, 2017
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O ato de selecionar e pensar o que está dentro e o que está fora do 
retângulo amarelo, diz muito a respeito do processo de produção das 
imagens, em especial, das condições e processos que antecedem o 
resultado final observado pelo expectador. Longe de ser uma evidência do 
real e um produto acabado em si mesmo, a imagem 3 nos instiga a refletir 
sobre a produção do saber imagético, e demonstra que o resultado final é 
fruto de opções e orientações que dialogam com diversos domínios que 
ultrapassam os limites da fotografia. Por conta disso, Alvarez (2016) 
enfatiza a necessidade de uma constante autorreflexão sobre o itinerário 
da pesquisa, já que, para ele, o antropólogo seria uma espécie de intérprete 
e mediador, cujas apreensões visuais são editadas antes mesmo do 
processamento na mesa de montagem.

Diante dessa afirmação, é possível inferir que o trabalho de 
antropologia visual não ocorreu no ato fotográfico que originou as 
imagens anteriores, mas somente na edição posterior, que foi orientada 
por um trabalho de campo e treinamento do olhar. Assim, a comparação 
da forma de olhar, em momentos distintos, nos permite estabelecer uma 
analogia entre a “aproximação dos nativos com o mediador” e o “zoom”, 
pois a produção dos dados imagéticos de viés etnográfico está diretamente 
vinculada a essa aproximação, seja ela no âmbito da Antropologia, da 
ampliação de imagens e do uso de lentes teleobjetivas. No referido caso, a 
imagem ampliada possibilitou evidenciar outros detalhes como, por 
exemplo, a plateia mais próxima sentada em uma das estruturas da pista de 
skate.

Em relação aos aspectos fotoetnográficos do primeiro contato, a 
falta de informações sobre os atores me fez deduzir que uma forma de 
aproximação seria com a construção de uma fachada de olheiro, e pessoa 
interessada nas manobras e novos talentos do esporte, já que se tratava de 
um evento extraordinário e regional, que atraia pessoas de diversos locais. 
Só depois, com a inserção em campo e tendo contato com Team-Managers e 
pessoas experientes em skate, notei que minha própria postura e 
deslocamento, naquela situação, demonstrava a fragilidade desta fachada, 
já que, sendo especializados em descobrir novos talentos, esses atores 
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sabem escolher os melhores enquadramentos para as manobras, logo 
possuem conhecimento espacial apropriado para obtenção das melhores 
imagens.
 Apesar de minha preocupação como iniciante, com a aproximação 
e distanciamento, pude notar depois, por meio da imagem 4, que minha 
presença não causou estranhamento naquele momento extraordinário, já 
que os jovens ao lado da rampa observavam as manobras e os homens que 
estavam na parte superior da rampa observavam e dialogavam entre si, de 
forma bastante despojada. 

Imagem 4: Júri e plateia próxima. Fonte: O autor, 2015

Ao sistematizar a interpretação, da imagem 4 em dois contextos (no 
mesmo procedimento realizado anteriormente), é possível destacar que, 
no momento da produção da fotografia, minha atenção estava voltada 
para os garotos que observavam os skatistas que chegavam e saiam das 

6rampas . Dois anos depois, após ter dialogado com Leonardo Clemente, 
que foi um dos skatistas que competiu naquele campeonato, compreendi 
que o Júri do campeonato observava as manobras, da parte superior da 
rampa, podendo assim realizar uma distinção entre plateia e júri. 
Posteriormente com o contato direto com os skatistas Aldemar Coelho da 
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Silva (Camisa Azul), Claudio da Silva Pereira (Camisa Verde), Ivanilson 
7Lima  (Camisa Vermelha), pude compreender que eles eram os mais 

experientes e veteranos no street skate na cidade, por isso eram jurados.
  Sobre esse tipo de análise, CollierJr. (1973) explica que a fotografia 

de ações sociais pode conduzir o pesquisador para uma rica área de 
pesquisa não verbal, pois permite a observação de comportamentos 
físicos, da postura das expressões faciais, dos gestos das mãos e dos braços 

8(COLLIER Jr. 1973,p.56) . Nesse sentido, a atitude tranquila e despojada 
percebida na imagem, constitui um importante elemento de interpretação 
sobre a interaçãopesquisador-nativo.

A falta de aproximação com o pessoal do skate, no ano de 2015, 
propiciou uma interpretação bastante simples da imagem 4, dado que 
possuía um potencial informativo bom: indicando 'hierarquias” entre 
mais antigos e mais novos, e a forma de organização do evento. Isso para 
não falar que as marcas vermelhas em um quadrado preto, nas rampas, 
eram da marca Hard Flip, que pertence a um dos jurados, Cláudio da Silva 
Pereira.

 Seguindo o raciocínio de Whyte (2005), quando explica a 
perspectiva de pesquisa cotidiana, compreendo que as limitações de 
interpretação, em 2015, ocorreram devido à falta de conhecimento e 
convívio com os atores que promoveram aquele evento. Pois, como destaca 
o autor, “para compreender o evento espetacular, é necessário vê-lo em sua 
relação com o padrão de vida cotidiana” (WHYTE, 2005, p.20). 
Parafraseando-o, podemos dizer que era necessário devolver a fotografia 
para o seu contexto social cotidiano, pensando-a não como um dado 
acabado, mas como o resultado de condições que não são visíveis nos 
enquadramentos apresentados. 

Assim, a interpretação da imagem não poderia desconsiderar que se 
tratava de um evento que foi fruto de uma organização, que teve 
patrocínio, que trazia um significado para o skate local, e que mobilizou 
uma serie de atores sociais vinculados ao mundo do skate e de outros 
domínios sociais. Enfim, apesar da imagem fornecer informações sobre o 
evento, é necessário confrontá-la com outras informações para 
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 compreendê-la não apenas no sentido ilustrativo e congelado.
Finalizando essa parte, é importante dizer que essas primeiras fotos, 

decorrentes de 21 de abril de 2015, possibilitaram, em certas situações, a 
aproximação com os proprios skatistas, quando eu buscava puxar o  
assunto do campeonato e perguntava  se  eram os mesmo das fotografias. 
Criava-se, assim, uma situação de entrada na qual podia perguntar sobre 
outras identificações  possiveis na imagem e outras questões do skate na 
cidade.

Primeiros sinais de um cotidiano: o conhecido por trás da câmera 

� A inserção cotidiana, iniciada em fevereiro de 2017, foi assustadora 
e carregada de pré-noções que só podem ser compreendidas quando 
explicitadasem um breve histórico ocorrido durante o ano de 2016. Após o 
primeiro contato  com os “skatistas”,  me motivei a pensar aquela“Praça 
Mané Garrincha com seus grupos” como um futuro plano de trabalho, o 
que de fato acabou se efetivando naquele mesmo ano, com a 
institucionalização do projeto “Cidade como laboratório social: 
Itinerários urbanos e teoria social nas ruas e praças de Imperatriz-MA”, no 
recém institucionalizado Laboratório de Estudos e Pesquisas sobre 
Cidades e Imagens.
� No ano de 2015, me reuni com dois discentes no decorrer de três 
meses, nos quais discutiamos textos de antropologia urbana e faziamos 
visitas para exercitar a observação naquela praça (imagem 5). Após o 
exercício, sentávamos lá mesmo, socializávamos os rascunhos e 
trocávamos ideias e sugestões afim de aprimorar a capacidade de 
observação e relacioná-la com os estudos teóricos. Um mês depois após a 
institucionalização do grupo,um dos discentes, que inclusive já havia sido 
bolsista em um projeto de extensão, parou de frequentar as reuniões, 
sinalizando uma desistência que foi certificada com o passar do tempo. 
Nesse sentido, apesar do projeto de sido aprovado em julho de 2016, o 
plano da Praça Mané Garrincha já não possuia discente para desenvolvê-
lo. No mês de novembro, outro discente se ofereceu, como voluntário, 
para desenvolver o plano da bolsa Mané Garrincha. 
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�  Se no momento a questão parecia solucionada, no mês de fevereiro 
do ano seguinte,  percebi que as falas de dificuldade dele eram bem 
maiores que os avanços na aproximação e obtenção de dados. Eram relatos 
de nativos que nunca apareciam nos dias marcados para as entrevistas, o 
problema da chuva e uma situação de assalto que, segundo ele, resultou na 

9perda de grande parte das anotações de campo e geração de um trauma .
 

Imagem 5:  Discentes desistentes e desligados em atividade 
prática(17/10/2015). Fonte:O autor, 2015

Achando estranha essa falta de obtenção de dados e contato, decidi 
pesquisar os perfis de skatistas na rede virtual facebook e tentar alguma 
aproximação. Assim, consegui  contato com Leonardo Clemente, que 
aceitou minha solicitação de amizade virtual no dia 16 de fevereiro de 
2017, resultando em um contato (offline) dois dias depois na Praça Mané 
Garrincha. Posso dizer que naquela tarde de sábado, 18 de fevereiro de 
2017, é que de fato foi iniciada a experiência cotidiana naquele local e, 
mais especificamente, no universo dos skatistas. Sobre aquele dia tenho a 
seguinte anotação:

Após o primeiro contato com Leonardo Clemente, me dirigi à 
Praça no sábado por volta das 16 horas na ainda ensolarada 
Imperatriz. Mesmo chegando de bermuda, sandália e mochila 
foi claro o estranhamento de três rapazes que lá se 
encontravam, creio que por conta da diferença etária. Assim 
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que cheguei perguntei pelo Leonardo, e um rapaz de camisa 
de banda e skate falou: ele deve ser do pessoal do skate daí da 
Praça. 
Esse rapaz dialogava com outro sobre a maneira mais 
econômica de montar um skate, e ao mesmo tempo 
estimulava o outro a unir com o pessoal da Praça para obter 
sucesso em algo, que só fui descobrir depois. Assim como eu, 
ambos eram estranhos naquele ambiente, o rapaz com camisa 
de banda era do Pará, mas possuía familiares em Imperatriz e 
estava na Praça para realizar atividades de Slackline. Por conta 
disso, logo se afastaram das rampas e montaram a estrutura 
para o esporte em duas arvores em outro espaço da Praça. A 
sensação do afastamento daqueles dois primeiros contatos, 
indo em direção ao outro lado da praça, e fugindo pouco a 
pouco do ângulo de visão me fez lembrar a narrativa de 
Malinowski (1984) quando iniciou o trabalho de campo na 

10Costa Sul da Nova Guiné . Com receio de que o 
desconhecimento da linguagem corporal e das relações me 
fizesse ter contato com alguém errado, e pudesse prejudicar 
minha inserção, me pus a esperar cerca de 20 minutos, 
exercitando a observação e demonstrando interesse pelas 
manobras. Esse processo foi, felizmente, interrompido pelo 
som dos rolamentos de um skate que vinha das calçadas do 
estádio Frei Epifânio. Era o som confortante produzido por 
Leonardo Clemente, mediador que me possibilitou certa 
sensação de integração com aquele cenário, já que todos que 
estavam no local nos viram dialogando, me tornando assim 
menos estranho naquela paisagem (Caderno de campo, 16 de 
fevereiro de 2017).

Desse ponto em diante foi possivel ter outros contatos que foram 
sendo contruidos com o passar do tempo. No dia seguinte, conheci o 
patrocinador de Clemente, o Wanderson Ferreira Silva, que já me 
possibilitou ter contato com outro skatista mais experiente e que o havia 
patrocinado anos atrás, o Divino Noleto Freitas Junior. Daí em diante foi 
se desenhando uma rede que me apontava uma ideia de como seria a 
configurações do(s) grupo(s). A cada contato eram quebradas as pré-
noções a respeito da violência relatada no local e sendo gerada uma 
sensação de segurança e aceitabilidade, já que os jovens skatistas foram 
bem receptivos e sempre se mostraram dispostos a colaborar com a 
pesquisa.
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Na medida em que ia avançando nos contatos, as imagens 
produzidas em abril de 2015 foram utilizadas para fazer outras 
identificações e  ir aprendendo mais. A partir dos contatos foi possível 
aprimorar as interpretações sobre aquelas fotografias tiradas há dois anos 
atrás. As interações estabelecidas  na Praça Mané Garrincha 
possibilitaram uma aproximação maior com os skatistas, maior 
conhecimento de suas rotinas e, consequentemente, fotografias mais 
próximas e detalhadas, como é possível observar nas imagens 6  e 7, que já 
demonstram uma conversa tranquila com Paulo Moura Junior, conhecido 
como Junior ou Rasta, que tem 28 anos e pratica skate há 10 anos,estava 
morando em Goiana mas retornou para Imperatriz há dois anos.

Ele discorria que o skate é algo underground e que o underground 
significa um estilo alternativo, para explicar melhor me toma como 
exemplo, citando o fato de eu ter cabelo grande e usar brinco, o que para 
ele não seria algo comum na maioria da sociedade local. Nesse clima de 
identiticação se gerou uma importante interação, que foi registrada na 
imagem 6, feita pelo discente José Alencar, que também é membro do 
LAEPCI e me acompanhou em algumas visitas de campo.
 

Imagem 6: Diálogo com Paulo Jr 
Rasta. Fonte: Alencar 2017.                                            

Imagem 7:  Rolamentos e biografia. Fonte: 
O autor, 2017

11Já a imagem 7  traz o momento em que Junior Rasta mostrava uns 
rolamentos do skate e uns ferimentos decorrentes de manobras. Os 
expunha como se fossem medalhas ou escrituras de sua propria história. 
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Por isso, o fazia com certo orgulho, demonstrando inclusive que tinha 
alguns pequenos aneis de rolamento colocados nos dreads do cabelo 
rastafaridesde  quando eram pequenos. Expondo sua relação intima com 
o skate, ele me disse: “Muito doido, isso aqui tem toda uma história, uma 
história muito massa. Carrego isso comigo e no dia que eu cortar meu 
pelo, tem toda essa cultura”(JUNIOR,2017).

O contato com Paulo Rasta (Imagens 6 e 7) exemplifica bem o 
12momento em que a ideia genérica de grupo de skatistas  foi substituida 

por pessoas de carne e osso, preocupadas em transmitir informações e 
percepções que consideram importantes. Assim, em relação às imagens do 
tópico anterior, é claroqueestávamos diante de uma situação de maior 
conhecimento e permanência no local,  possibilitindando a aproximação 
da máquina para a focalização  nos detalhes (rolamentos de skate) 
apontados pelo ator, na imagem 7. 

A cada contato estabelecido, iam aumentando os laços de confiança 
e, também, o meu número de informações, o que possibilitou diálogos 
mais aprimorados com o passar do tempo. Isso porque no intervalo entre 
as entrevistas, costumei escutar, aprender mais com as narrativas e a 
estabelecer relações entre as falas, afim de pensar formas de extrair mais 
informações. Nessa fase experimental e pessoal (DAMATTA,1978),  havia 
uma preocupação dupla em desenvolver um melhor domínio do 
equipamento fotográfico  e manter a interação prolongada com os 
skatistas, pois essa era a condição fundamental  para a continuidade do 
aprendizado (ECKERT e ROCHA, 2008).

Outra experiência que gostaria de destacar ocorreu na tarde do dia 
19 de março de 2017, quando tive contato com o skatista Rubens Augusto 
Montanha Ruiz, paranaense de 34 anos que é pintor,  grafiteiro  e 
conhecido como Rubão. 
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  Na imagem 8 é possível observar que o foco está, no segundo plano, 
sobre a grafitagem The Wall Ride, feita por Rubão, e que foi inspirada na 
capa do álbum The Wall, do Pink Floyd (RUIZ,2017); por outro lado, a 
frase também traz a ideia de “pegar carona no muro” ou “passear pelo 
muro”, sinalizando a cultura do streetskate e uma forma de interação com o 
espaço urbano. Ainda visualizando as imagens, vale ressaltar que “os 
skatistas adeptos da modalidade street skate transitam pela cidade com um 
olhar apurado para certos equipamentos urbanos, que são vistos como 
obstáculos a serem superados” (MACHADO 2012, p.2).

Em outras situações, como as de greve dos professores e ocupações 
estudantis ocorridas em junho de 2015, na Universidade Federal do 
Maranhão, Rubão, Rasta e outro artista de rua, conhecido como Paulista, 
grafitaram uma televisão gigante no Campus Centro, demonstrando 
assim uma interconexão entre as práticas do grafite e da militância 
estudantil, mobilizadas por meio de redes de relações interpessoais 
estabelecidas entre professores, artistas de rua e estudantes.

Já a imagem 9 representa o resultado das orientações que recebi de 
Rubão, que explicou que se eu ficasse sentado na parte superior da grade e 
focasse naquele local, poderia obter um enquadramento melhor da 
manobra. Assim, é importante ressaltar que, além da posição ideal para 
enquadrar, a velocidade do obturador foi um aspecto fundamental para 
conseguir congelar a imagem desse ator em movimento, de forma nítida e 
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Imagem 8: Grafitagem do Rubão. Fonte: 
O autor,2017.        

Imagem 9: Aprendizado com fotos. 
Fonte: O autor,2017.
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sem borrar. Em um diálogo frenético entre luz, velocidade do obturador, 
enquadramento e foco, aquela tarde de 19 de março representou um 
importante momento de troca de experiências e aprendizado que tive com 
o Rubão. Penso que foi quando se reforçou, ainda mais, a empatia e o 
desejo de aprender mais sobre aquele universo do skate.
 A segunda vez que  o encontrei,  foi durante uma aula prática de 
Sociologia Urbana, quando convidei os alunos para dar um passeio 
noturno na Praça Mané Garrincha, no dia 5 de abril de 2017, afim de 
observarem e depois estabelecerem relações com o texto “De perto e de 
dentro: notas para uma etnografia urbana”, de José Gilherme 
Magnani(2002). Naquele contexto noturno e escuro,olhei ele de longe 
perguntando: É o Jesus? Após isso, me identifiquei e  logo fomos conversar 
sobre fotografias e outros temas como esporte, arte etc.. Naquela situação, 
perguntei se poderiamos tirar uma fotografia juntos, tendo resultado a 
imagem 10, também feita pelo discente José Alencar. 

Imagem 10: Um encontro  casual. Fonte: Alencar, 2017.

Um aspecto interessante da imagem é que, além de demonstrar a 
positividade do encontro com o meu informante, e orientador a respeito 
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de fotografias, a composição da imagem também mostra um casal de 
jovens namorando, no segundo planoda imagem, evidenciando outras 
interações locais. Como já exposto na imagem 4, os outros planos e a 
composição das imagens possibilitam identificar agrupamentos e 
interações sociais e, consequentemente, valorizar o habitus etnográfico de 
estabelecer relações. No caso da imagem 5, por exemplo,  é possível notar 
um poste cheio de tênis pendurados, demarcadores característicos de 
territórios de skatistas, senhores sentados do lado esquerdo, uma banca 
vermelha de venda de revistas, no plano mais profundo, e uma serie de 
outros sinais que podem dar uma noção do cotidiano local.

A aproximação e identificação com os skatistas nos possibilitou 
pensar em algo semelhante à perspectiva de alteridade próxima e mínima 
(PERIANO, 1999), exigindo uma vigilância quanto ao estranhamento das 
situações mais familiares. Fez perceber, assim, a importância das 
problematizações de Magnani (1996) quando defende que a antropologia 
não necessita ir muito longe para encontrar o “outro”, já que na cidade é 
possível problematizar formas de agir e refletir sobre a alteridade, 
pensando-nos também como nativos. 

Refletindo sobre a relação entre o “eu” e o “outro” é que pude 
compreender, nas palavras e expressões dos skatistas com que tive contato, 
as possíveis impressões e interpretações que tiveram sobre mim: percebido 
como jornalista, estudante, underground (nas palavras do Junior Rasta), 
colega para trilha de bike, para uma cerveja e para trocar informações 
sobre fotografias de skate (como foi com Rubão e com Audierio). 
 Não reprimindo o lado humano na relação pesquisador-nativo, 
creio que devo ter me aproximado daquilo que DaMatta (1978) chamou de  
anthropological blues , pois não houve privação do prazer de aprender sobre 
aquele cotidiano, nem da companhia de meus informantes, com os quais 
mantenho contato não apenas no espaço da Praça Mané Garrincha, mas 
nas redes sociais virtuais, nas residências de alguns, em lanches com 
outros, o que me fez perceber, também, o entrecruzamentos de vários 
itinerários desses atores (MAGNANI, 2002) na cidade de Imperatriz. Um 
dos resultados disso e do forte apoio de meus informantes foi expresso no 
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convite de Audierio Marinho (o apresentador que conversava com a 
cabeça baixa, com Marksuel, na imagem 2) para observar e fazer umas 
filmagens de Alex Chabunas, um skatista da marca Hard Flip.
 

Imagem 12: Captura pelo outro. Fonte: 
13Vídeo do Audierio .Imagem 11:  Mais aprendizado com 

foto. Fonte: O autor, 2017.                                                  

Na tarde do dia 26 de março de 2017 encontrei com Alex e Audierio 
na escada da loja Terra, lá na Avenida Getulio Vargas. Após ele esquentar o 
corpo com algumas manobras lá na calçada, seguimos os três para a 
escadaria do viaduto da Br 010 (Imagens 11 e 12). Uma coisa que guardo na 
memória são as explicações de Audierio quando, enfaticamente, falava que 
a fotografia tem que mostrar de onde ele está vindo e para onde ele vai, 
transmitir uma ideia da altura e mostrar o chão onde se finaliza tudo. Na 
imagem 11, temos o proprio Audierio filmando as manobras para um 
video que posteriormente foi carregado no youtube, e no qual apareço no 
frame de 0:25 juntamente com nossas bicicletas (imagem12).
� Em relação às fotografias, em suas relações de distâncias e 
aproximações com o grupo pesquisado, creio que as imagens 11 e 12 
podem ser consideradas bem representativas de meu processo de entrada 
em campo, em um viés mais participativo, pois tratou-se de um importante 
compartilhamento de experiência para mim, no qual pude me ver mais 
integrado dentro de uma das atividades que fazem parte desse mundo do 
skate local. Voltando para as analogias entre as técnicas fotográficas e o 
conhecimento antropológico, creio que tais imagens representam um dos 
pontos mais altos de aproximação, inserção e construção de foco. Fato que 



pode ser verificado na propria foto 11, onde o foco estava no aprendizado 
da produção de videos sobre manobras, enfatizando o proprio Audierio 
Marinho observando Alex Chabunas descendo rumo às escadarias. Dessa 
forma, fui aprendendo a enquadrar, com as explicações dele e, também, 
observando como se dispunha espacialmente em relação à situação 
enquadrada. 

Conclusão

Se uma das motivações da escrita desse texto foi a reflexão sobre a 
importância da produção imagética para se pensar e problematizar o papel 
do pesquisador e o andamento da pesquisa, nossa narrativa a respeito 
dessa experiência de aproximação com os jovens skatistas nos permitiu 
notar que os registros fotográficos possuiam uma dupla função, pois ao 
mesmo tempo em que forneciam informações sobre aqueles diferentes 
contextos, indicavam também diferentes níveis de preparação teórico-
metodológica, técnica e de inserção no mundo do skate.

Tal como o caderno de campo, a fotografia pode significar, para o 
etnógrafo, a rememoração do contexto de pesquisa, e arelação deste com 
outros conhecimentos e temporalidades. Possibilita, portanto, a produção 
de um saber imagético que se relaciona às imagens captadas no ato 
fotográfico,  com as lembranças sobre a experiência de campo e como 
contexto de produção das imagens. Nesse caminho, temos  um rico 
exercício de vigilância epistemológica no domínio da linguagem 
fotoetnográfica. 

Não se trata, portanto, de  um saber pronto, acabado e que possa ser 
extraído das imagens, mas de algo que surge na relação entre diferentes 
dados, situações e reflexões, seguindo, assim, a mesma lógica relacional da 
prática etnográfica. Aliás, foi  justamente essa perspectiva relacional que 
fez emergir a necessidade de diálogo entre a técnica fotográfica e os 
preceitos teóricos e metodológicos da antropologia, possibilitando o 
debate sobre fotoetnografia como uma prática epistêmica necessária para 
validarmos e refletirmos sobre o próprio saber imagético e os itinerários de 
pesquisa, no trânsito entre o extraordinário e o cotidiano nativo.
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 Nesse sentido, os contextos (extraordinário e cotidiano) são 
importantes referências para a compreensão e reflexão a respeito de um 
itinerário de pesquisa, e, em se tratando de pesquisa fotoetnográfica, 
apresentam seus ref lexos de forma direta sobre as fotografias, 
caracterizando-as na mesma importância de um caderno de campo, seja 
como assessório para registro ou como meio para se refletir o andamento e 
próximos passos da pesquisa.

Notas

1. Tal estudo tem a obra “Balinese Character: a photographic analysis" como 
referência no processo de disposição das imagens.

2. Parafraseando Malinowski (1976), pode-se dizer que o distanciamento e a falta 
de foco nada mais eram do que o reflexo da sensação de quem se via sozinho 
naquele espaço nativo, sem experiência anterior e nenhum mediador para 
auxiliar no processo de integração com a “comunidade”.

3. A distância focal, geralmente representada em milímetros (mm), é uma 
descrição básica de uma lente fotográfica.

4. O site   costuma fazer coberturas e h�p://posi�veskatecrew.blogspot.com.br/
divulgava os eventos relacionados ao skate, hip hop, dança de rua e outros 
relacionados à juventude urbana, e o outro.

5. É uma espécie de olheiro que observa jovens talentos. Esses atores são 
especializados em descobrir os novos esportistas e direcioná-los para as marcas 
de materiais esportivos.

6. Observação orientada pelos professores de fotografia que haviam feito tal 
exercício, registrando as expressões de torcedores em uma partida de futebol.

7. Os nomes próprios de todos foram obtidos após entrevistas, pois localmente 
eram conhecidos, respectivamente, como Claúdio Secco, Branquelo e Gyodai.

8. O mesmo tipo de análise poderia ser feito com as imagens 2, quando 
observamos alguns membros da plateia em pé observando o skatista. Os 
fotógrafos posicionados para captarem a melhor imagem da manobra e as 
outras interações que ocorrem no segundo plano.

9. Naquele momento, eu pensava que o aprendizado sobre as estratégias de lidar 
com a violência deveria ter sido aprendido ao longo dos quatro meses nos quais 
passou pesquisando o local e os jovens praticantes de skate.

10. Esse antropólogo descreve a iniciação no trabalho de campo na Costa Sul da 
Nova Guiné, relatando o momento em que a pequena lancha baleeira, que o 
trouxe, navegava até desaparecer de vista.

11. Ambas imagens foram produzidas no dia 3 de março de 2017.
12. Se na primeira situação descrita no tópico anterior, as observações eram mais 

gerais e orientadas por medos, muito próximo daquilo que DaMatta (1978) 
chama de fase teórico-intelectual, ou seja, aquela em que o pesquisador possui 

http://positiveskatecrew.blogspot.com.br/
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um excesso de conhecimento  universal, abastrato, e os skatistas eram 
imaginados apenas como jovens que gostavam de adrenalina e manobras 
radicais, os contatos que vieram após meu encontro com Leonardo Clemente 
demonstraram que há uma organização, que existem divisões entre os skatistas 
e muitos mais detalhes que escapam das generalizações e abstrações.
h�ps://www.youtube.com/watch?v=xzauboOhyco&t=25s

13. Acessado em 01 de maio de 2017.
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A produção imagética como recurso do 
trabalho de campo: O cotidiano a ser 

retratado através da narrativa fotográfica

Thaiane Barbosa da Silva
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Resumo: Este artigo é fruto da minha dissertação de mestrado, apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional, pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. Com ela busco usar o registro fotográfico como algo que perpassa a esfera do documental. 
Um recurso que ultrapassa a função de ser uma mera técnica de pesquisa de campo, trazendo a 
fotografia como um instrumento que nos possibilita a inscrição de uma narrativa acerca da 
sociabilidade e organização social da Cruzada São Sebastião, um conjunto habitacional situado 
em área nobre da Zona Sul do Rio de Janeiro. As fotografias selecionadas foram realizadas por 
mim durante minha residência no campo de estudo, de 2010 a 2015. Parte delas são integrantes 
da dissertação “A Cruzada São Sebastião e as suas transformações: os efeitos da valorização 
imobiliária local”, e da reportagem “Do Brooklin a Beverly Hills: a vida em um conjunto 

1habitacional do Leblon”, desdobramento desta dissertação, publicada pela Revista Vice .
Palavras-chave: Fotografia; Cruzada São Sebastião; Sociabilidade; Organização Social; 
Representações.
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The imaginary production as a resource of 
the field work: The daily to be portrayed 

through the photographic narrative

Abstract: This paper is a result from my masters' thesis presented to the Urban and Regional 
Planning Post-Graduate Program, from the Federal University of Rio de Janeiro. With it I plan to 
use the photographic registry as something that goes beyond the documental sphere. A tool that 
transcends the function of being a simple field search technique, bringing the photography as an 
instrument that allows us to inscribe a narrative regarding the sociability and social organization 
of Cruzada São Sebastião. A housing complex located in a noble area of the South Zone of Rio de 
Janeiro. The selected photographs were created by me during my stay in the study field – 2010 to 
2015, part of them are from the thesis “ Cruzada São Sebastião and it's transformations: the 
effects of the local real estate evaluation” and from the report “From Brooklin to Beverly Hills: life 
in a housing complex in Leblon”, outcome of this thesis, published by the Vice Magazine.
Keywords: Photography; Cruzada São Sebastião; Sociability; Social Organization; 
Representations.
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La producción imagética como recurso del 
trabajo de campo: El cotidiano a ser 

retratado a través de la narrativa fotográfica

Resumen: Este artículo es fruto de mi tesis de maestría presentada al Programa de Postgrado en 
Planificación Urbana y Regional, por la Universidad Federal de Río de Janeiro. En ella busco 
usar el registro fotográfico como algo que atraviesa la esfera documental. Un recurso que 
sobrepasa la función de ser una mera técnica de investigación de campo, trayendo la fotografía 
como un instrumento que nos posibilita la inscripción de una narrativa acerca de la sociabilidad y 
organización social de la Cruzada. Un conjunto habitacional situado en zona noble de la Zona 
Sur de Río de Janeiro. Las fotografías seleccionadas fueron realizadas por mí durante mi 
residencia en el campo de estudio - 2010 a 2015, parte de ellas son integrantes de la disertación 
"La Cruzada São Sebastião y sus transformaciones: los efectos de la valorización inmobiliaria 
local" y del reportaje "Del Brooklin a Bevery Hills: la vida en un conjunto habitacional de Leblon 
"desdoblamiento de esa tesis, publicada por la Revista Vice.
Palabras clave: Fotografía; Cruzada São Sebastião; Sociabilidad; Organización Social; 
Representaciones.
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Domínio técnico aliado ao olhar treinado do antropólogo 
pode levar a construção de um trabalho fotoetnográfico que 
venha a ser relevante, não só como mais uma técnica de 
pesquisa de campo, mas também como uma outra forma de 
narrativa, que somado ao texto etnográfico, venha enriquecer 
e dar mais profundidade à difusão dos resultados obtidos 
(ACHUTTI, 1997, p. 64)

� O interesse no desenvolvimento deste trabalho surge da minha 
experiência pessoal com o tema fotografia e da possibilidade desta ser um 
instrumento capaz de fazer surgir uma representação sobre algo no tempo 
e no espaço. A fotografia nos traz uma polissemia de sentidos, faces e 
realidades. Um instrumento capaz de produzir representações sociais, 
testemunhos históricos e memórias compartilhadas. E devido a isso, a 
fotografia tem sido uma ótima aliada da Antropologia na busca da 
representação de grupos sociais.
� Desde sua criação, a fotografia tem sido utilizada como uma fonte 
de pesquisa para os estudos etnográficos. “A fotografia foi um dos inventos 
da modernidade que revolucionou a forma do homem se representar e se 
relacionar. Desde o seu nascimento, em 1826, associou-se às ciências 
antropológicas e trouxe para humanidade uma possibilidade de registrar o 
passado e resgatar a história” (BONI, MORESCHI, 2007, p. 142).
� Segundo BECKER (2009) existem várias maneiras de se falar sobre 
uma sociedade que juntam métodos das Ciências Sociais, Naturais e até 
mesmo das Artes. Portanto, temos um mundo de possibilidades que 
servirão de instrumentos para descrever uma representação social sobre 
determinada realidade. No rol dessas inúmeras possibilidades (literatura, 
cinema, etnografia, estatística) a fotografia se apresenta também como um 
meio de produção de “relatos sobre a sociedade”. Historicamente muitos 
desses “representadores sociais” se apoiaram na fotografia para 
desenvolver seus trabalhos, inaugurando assim uma nova forma de se 
representar o social.
� Dentro das Ciências Sociais, mais especificadamente na 
Antropologia, a fotografia vem sendo utilizada como um instrumento 
poderoso para o processo de criação de representações, documentação e 
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registro histórico e cultural de diferentes grupos sociais. Antropólogos 
como Alice Fletcher, Franz Boas, Edwards Curtis, Malinowski, Margaret 
Mead, Gregory Bateson, Pierre Verger e Lévi-Strauss se utilizaram dessa 
técnica que revolucionou a idade moderna. Possibilitando através do 
registo fotográfico a construção de narrativas que trouxeram a tona formas 
de organização social e cultural muitas vezes até então desconhecidas, o 
que mostra o papel revelador da fotografia.
� Aproveitaremos esse seu potencial narrativo e polissêmico para 
evidenciar as questões de sociabilidade e organização do espaço da 
Cruzada São Sebastião, em busca do entendimento dos signos subscritos 
nas imagens produzidas.
� O ato de fotografar a vida dos moradores da Cruzada São Sebastião 
fo i  c o n s t r u í d o  c o m  b a s e  n a  m i n h a  e x p e r i ê n c i a  c o m o 
moradora/pesquisadora no local. Sendo fruto da minha interação com 
diversos grupos sociais e indivíduos ali presentes.
� A fotografia foi escolhida como método representativo pelo seu 
poder de evidenciar múltiplas representações. Como nos diz KOSSOY 
(1998) “A imagem fotográfica tem múltiplas faces e realidades” o que 
revela a potência desse instrumento, quando o usamos para falar sobre 
produção de representações. Nesse sentido, a fotografia não é apenas uma 
técnica usada pelas mãos do homem ou algo que é fruto do avanço 
tecnológico, ela se apresenta como uma possibilidade de linguagem, ou 
seja, como uma forma de expressão que pode servir para inúmeras 
finalidades.
� Neste trabalho buscamos analisar a dualidade de representações 
que uma imagem pode nos trazer. Quando olhamos uma imagem, 
inicialmente fazemos uma leitura geral sobre suas caraterísticas principais, 
desnuda-se aos olhos o visível, porém nosso intuito não é penas mostrar o 
visível é também propiciar a leitura do que é muitas vezes colocado como o 
invisível (KOSSOY, 1998).
� Como fazer isso? Como retratar a organização social e a 
sociabilidade local? Foram perguntas que nortearam meu percurso 
fotográfico. Fui a campo com esse intuito e com essas perguntas em mente, 



48

 mostrando que o trabalho etnográfico que se apoia firmemente na 
fotografia não é fruto de um mero acaso.
� Esse percurso se fez possível não só pela constituição de uma espécie 
de roteiro a seguir, mas pelo conhecimento prévio acerca do 
“microuniverso” ali representado. A qualidade do registro imagético, 
portanto, está associada a capacidade do pesquisador/fotógrafo de ter 
como ponto de partida conhecimentos (o estudo) sobre a comunidade que 
irá ser retratada (BONI, MORESCHI, 2007).
� Pensava que o meu olhar como fotógrafa e cientista social me 
possibilitava ir além das questões técnicas, do domínio da técnica, da 
produção de uma fotografia tecnicamente e esteticamente perfeita, a 
preocupação então não era apenas artística. Busquei com essas fotografias 
a possibilidade de escrever mais uma narrativa a cerca daquele lugar, suas 
particularidades e semelhanças com outros pontos da cidade, buscando 
dar vasão a esse meu olhar “privilegiado” moldado e construído pelo saber 
antropológico.
� Segundo Boni & Moreschi (2007), para que se possa fazer um 
trabalho de cunho científico se utilizando da fotografia como 
instrumento, o fotógrafo deve ter um conhecimento antropológico, assim 
como o antropólogo deve ter um conhecimento sobre as técnicas 
fotográficas. E foi isso que busquei fazer, aliar meus múltiplos 
conhecimentos para que fosse capaz de captar as diversas cenas e paisagens 
que se desenrolavam na frente da máquina fotográfica, estando atenta aos 
detalhes da vida cotidiana. Porém, buscando estar atenta também ao que 
não se revela imediatamente perceptível, o invisível, enxergado e 
propiciado pelo movimento de desnaturalização do próprio cotidiano.
�

O que essas fotografias nos contam a cerca da Cruzada São Sebastião

� A Cruzada São Sebastião é um conjunto habitacional, situado em 
um bairro nobre da Zona Sul carioca, o Leblon. Seu projeto foi idealizado 
na década de 50 por uma corrente progressista da Igreja Católica, que 
tinha como representantes Padre Lebret e Dom Hélder Câmara. Para estes 
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representantes, a Igreja Católica tinha um dever moral de dar condições de 
vida melhor à população carioca, principalmente aqueles que viviam nas 
favelas do antigo Distrito Federal. Sendo assim, o conjunto habitacional 
de 10 prédios, situado na Av. Borges de Medeiros, 699, foi constituído 

2para abrigar “ex favelados” da então Favela da Praia do Pinto .
� Desde a sua fundação até os dias atuais, os moradores do local são 
“vítimas” de inúmeros ataques da imprensa, que desencadeiam uma série 
de representações estigmatizadas, que produzem uma amálgama de 
estigma e preconceito. Seus moradores são descritos como “favelados”, 
“desorganizados”, “criminosos” (…) ou seja, “gente de segunda classe” 
(SILVA, 2015).
� Muito desse estigma está associado às formas de organização do 
espaço que se apresentam no conjunto. Por exemplo, dentro do conjunto 
habitacional é comum encontrarmos blocos que têem um uso misto 
(principalmente os blocos iniciais 1, 2 e 3) que são utilizados para outros 
fins que não o de moradia, como vemos abaixo no Bar do Daniel:
�

Figura 1: Bar do Daniel – Situado no 3º bloco dentro de um 
apartamento da Cruzada São Sebastião

Thaiane Barbosa da Silva 
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 Vemos na fotografia o cenário típico de um bar, no primeiro plano 
podemos observar um conjunto de latas de cervejas. Do lado esquerdo, 
atrás do Daniel, um refrigerador onde este conserva as bebidas. No 
segundo plano, algumas prateleiras com mais bebidas e uma TV para que 
os clientes do bar possam assistir enquanto degustam não só as bebidas, 
mas alguns petiscos que o próprio Daniel prepara na “minúscula cozinha” 
que fica na entrada dos apartamentos kitnets de 18 metros quadrados. 
 Embaixo de alguns blocos também podemos ver a constituição de 
outros pontos comerciais, como lojas, bares e até mesmo uma oficina: 

Figura 2: Barbearia – Situada no 1º bloco em área comum.

 Nos finais de semana é grande a procura pelo pequeno salão que se 
improvisa embaixo do 1º bloco. Jovens moradores fazem filas para ter seu 
cabelo cortado, os profissionais que fazem desenhos à máquina são os mais 
requisitados pela juventude. Existe uma variedade de desenhos e padrões 
geométricos.
� Em dias de semana, é comum ver o soldador Robson entrar em 
ação. Ele realiza uma série de trabalhos de solda e tem grande parte de seus 
clientes seus próprios vizinhos. Exprimido entre um pilotis e outro, ele 
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Figura 3: oficina - situada no hall de entrada principal do 3º bloco 

 Essas imagens nos mostram como que os moradores da Cruzada 
São Sebastião estão se apropriando de seus espaços de uso coletivo. Seu 
uso diversificado nos traz questionamentos a cerca do que muitas vezes 
causa “desconforto” e até mesmo “confusão” aos olhos daqueles que estão 
acostumados a pensar segundo as diretrizes do urbanismo ortodoxo da 
década de 60 (JACOBS, 2011). Onde cada coisa teria uma forma e função 
estritamente específica. A realidade aqui encontrada remete a uma 
organização de cunho “orgânico”, da esfera do polimórfico, onde muitas 
vezes se refletem as necessidades reais de seus moradores, que ocupam e 
moldam seus espaços de acordo com suas demandas, sejam elas coletivas 
ou individuais (MELLO, VOGEL, 1983).
� Outro ponto que desejávamos mostrar era a questão da 
sociabilidade.  No sentido de buscar entender como que as relações sociais 
são construídas. Pelo tempo que vivi neste espaço e pelo acompanhamento 
da literatura existente sobre o conjunto habitacional, tínhamos algumas 
pistas para que pudéssemos chegar ao nosso objetivo, essas pistas nos 
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apontavam para um elemento principal dentro da questão da 
sociabilidade local, a família. A sociabilidade desenvolvida dentro da 
localidade está relacionada com a esfera do pessoal, do familiar. As 
relações sociais tendem a ser desenvolvidas “negando” o que SIMMEL 
(1987) diria ser a característica das relações desenvolvidas nas grandes 
cidades, que são descritas, como pertencentes a esfera do individualismo e 
da impessoalidade.
� Aqui principalmente os moradores mais antigos, se reconhecem e 
desenvolvem sua sociabilidade através do reconhecimento das famílias. 
Um fato que nos mostra tal evidência foi apontado na tese de SIMÕES 
(2008) que aponta como um recurso comum o uso da tecnonímia, seu uso 
se dá tanto em relação a nomes de estabelecimentos como; “Bar da 
Soninha”, “Bar do Daniel”, como no uso de apelidos como artimanha 
para identificação de uma pessoa.
 

Figura 4: Portas abertas – corredor 3º bloco

Uma forma de pensar a sociabilidade entre imagens apareceu em 
relação à circulação no campo de estudo.  As fotografias que seguem foram 
intituladas como “Cruzada de portas abertas” na minha dissertação, 
mostram como que as pessoas que ali moram se sentem seguras em 
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manterem sempre suas portas abertas em seu local de moradia, o que é 
fruto dessa construção da vida familiar que se tem no local e que 
brevemente discutimos em páginas passadas.
 

Figura 5: Entrada público-privada – corredor 3º bloco

 Em tempos de enclausuramento nos chamados condomínios 
fechados, a abertura dessas portas representa um efeito reverso ao da lógica 
da insegurança, medo e enclausuramento. Espaços como esses são capazes 
de produzir uma sociabilidade pautada no respeito, na segurança, pois são 
espaços de intensa troca, onde as interações são baseadas e construídas no 
compartilhamento das coisas simples do cotidiano e sob interações que 
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privilegiam o contato face a face.

Considerações finais

� Considerando o percurso narrativo descrito acima, acreditamos 
que a fotografia é, por excelência, um instrumento de pesquisa capaz de 
produzir representações. Por isso segue, até hoje, como uma ferramenta 
importante para os trabalhos etnográficos que visam trazer um pouco mais 
de informação acerca da riqueza e pluralidades dos estudos 
antropológicos.
� No caso específico apresentado, vimos como a fotografia foi capaz 
de mostrar, através da ilustração, que as práticas cotidianas são capazes de 
nos ajudar a entender o caráter heterogêneo e complexo que se apresenta, 
tanto na organização social de um local, quanto nos seus arranjos de 
sociabilidade.

Notas

1. Trabalho em parceria com a jornalista Juliana Passos.
2. Para maior detalhamento sobre a Cruzada São Sebastião ver SLOB (2002), 

SIMÕES (2008) e SILVA (2015).
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Fotografia como dispositivo didático voltado 
para a construção do conhecimento do 

espaço geográfico na escola: a experiência no 
mocambo

Fernando Barbosa Oliveira Correia
 Universidade Federal de Sergipe
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Resumo: O presente artigo visa compreender a fotografia, sua produção e leitura, como 
dispositivo metodológico voltado à construção do conhecimento geográfico, segundo uma 
pedagogia dialógica no ensino de geografia. Em estudo de caso no Mocambo (Porto da 
Folha/SE), foram realizadas previamente oficinas fotográficas para orientar e fomentar o debate 
junto aos estudantes. No segundo momento, os estudantes foram instigados a fotografarem o 
espaço que vivenciam na comunidade. Depois, com suas fotografias em mãos, os autores as 
legendaram e dialogaram sobre elas, associando as narrativas visuais, textuais e orais.  As 
considerações finais apontam para a necessidade de repensarmos o uso da fotografia em sala de 
aula, ainda muito restrito à sua função ilustrativa e pouco reflexiva. Concluímos também que a 
fotografia, através de um diálogo coletivo, pode produzir discursos com base em conhecimentos 
geográficos, pertinentes ao programa curricular de geografia.
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Photography as didactic device aimed at the 
construction of knowledge of the geographic 

space in the school: the experience in the 
Mocambo

Abstract: The present article aims to understand photography, its production and reading, as a 
methodological device aimed at the construction of geographic knowledge, according to a 
dialogical pedagogy in the teaching of geography. In a case study at the Mocambo (Porto da Folha 
/SE), photographic workshops were held to guide and stimulate the debate among students. In the 
second moment, students were encouraged to photograph the space they experience in the 
community. Then, with their photographs in hand, the authors subtitled and talked about them, 
associating the visual, textual and oral narratives. The final considerations point to the need to 
rethink the use of photography in the classroom, still very restricted to its illustrative and 
unreflective function. We conclude also that photography, through a collective dialogue, can 
produce discourses based on geographic knowledge, pertinent to the curriculum of geography.
Keywords: Geographic space; Visual anthropology; Knowledge building; Education; 
Photography.
 

v. 03 | n. 01 | 2017 | pp. 57-84 
ISSN: 2446-8290  



59

Fotografía como dispositivo didáctico 
orientado a la construcción del conocimiento 

del  espacio geográfico en la escuela: la 
experiencia en el mocambo

Resumen: El presente artículo pretende comprender la fotografía, su producción y lectura, como 
dispositivo metodológico orientado a la construcción del conocimiento geográfico, según una 
pedagogía dialógica en la enseñanza de geografía. En un estudio de caso en el Mocambo (Porto da 
Folha / SE), se realizaron previamente talleres fotográficos para orientar y fomentar el debate 
junto a los estudiantes. En el segundo momento, los estudiantes fueron instigados a fotografiar el 
espacio que vivían en la comunidad. Después, con sus fotografías en manos, los autores las 
subtitularon y dialogaron sobre ellas, asociando las narrativas visuales, textuales y orales. Las 
consideraciones finales apuntan a la necesidad de repensar el uso de la fotografía en el aula, aún 
muy restringido a su función ilustrativa y poco reflexiva. Concluimos también que la fotografía, a 
través de un diálogo colectivo, puede producir discursos basados e  n conocimientos geográficos, 
pertinentes al programa curricular de geografía.
Palabras clave: Espacio geográfico; Antropología Visual; Construcción del 
conocimiento. Educación; Fotografía.
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1. Introdução

O presente artigo consiste em uma síntese oriunda de um estudo 
dissertativo mais amplo em nível mestrado stricto sensu em educação. A 
proposição fundamental da mencionada pesquisa versa sobre a fotografia 
enquanto dispositivo didático-pedagógico voltado para a construção do 
conhecimento do espaço geográfico na escola, segundo uma pedagogia 
dialógica. O locus empírico da investigação é localizado no Colégio 
Estadual Quilombola 27 de Maio, no contexto do quilombo Mocambo, 
povoado pertencente ao município de Porto da Folha, estado de Sergipe 

o(SE), Brasil. Institucionalmente envolvemos estudantes do 9  ano do 
oensino fundamental e do 1  ano do ensino médio, nos meses de maio e 

junho de 2016, articulando nossa ação com os conteúdos programáticos 
globalização e fauna/flora; subtemas: natureza, agricultura, cultura 
humana e território.

Basicamente, realizamos um trabalho didático-pedagógico com as 
acima referidas turmas de estudantes, que se dividiu nos seguintes 
momentos-procedimentos, a serem detalhados na seção metodológica: 1) 
oficinas fotográficas para fomentar uma percepção crítica sobre a imagem; 
2) passeio coletivo fotográfico no contexto da comunidade; 3) construção 
das legendas e diálogo sobre as fotografias, associando as narrativas visuais, 
textuais e orais. Dentro desse amplo processo, encontramos na pesquisa-
intervenção uma metodologia que se apropria do concreto partindo da 
realidade objetiva e extraindo dela categorias que, em seguida, voltam-se a 
analisar essa realidade. Sendo assim, a intervenção foi planejada e 
implementada com base em determinado referencial teórico, objetivando 
promover avanços sobre os processos de ensino e aprendizagem, bem 
como produzir informações a respeito da comunidade em que habitam.   

A fim de experimentar a fotografia como um dispositivo didático-
pedagógico na construção do conhecimento geográfico na escola, 
partimos do pressuposto teórico-metodológico de que todo conhecimento 
científico (escolar ou universitário) se sustenta não na experiência direta 
do sujeito com o real conhecido, mas sim nas mediações 
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 representacionais; a exemplo dos modelos constituintes de sistemas 
epistemológicos – e ideológicos – de análise e de interpretação desse real a 
ser pensado e conhecido paulatinamente por sucessivas aproximações 
metodológicas: técnicas e instrumentais, dentre as quais a fotografia vem 
historicamente participando.

Em se tratando da fotografia, especialmente na geografia, 
encontramos em sua história inúmeros exemplos que demonstram sua 
participação nos sistemas de representação epistemológica e ideológica 
das realidades física e humana do espaço. Concernente ao nosso 
pressuposto epistemológico de que todo conhecimento científico é 
mediado por representações – modelos – da realidade conhecida, 
oferecemos como fundamento três autores principais: Bachelard (1996), 
Flusser (2011) e Freire (1996; 2011). A nosso ver o conceito de “imagem 
biombo” de Flusser faz a ponte com o conceito bachelardiano de 
“obstáculo epistemológico”, de tal como que articulamos com as 
problemáticas político-ideológicas no campo das representações 
científicas da realidade, como foco na fotografia, momento em que existe 
uma articulação com a perspectiva de Flusser acerca da fotografia.

Detalhadamente, o primeiro defende a tese de que não existe 
experiência exata ou pura com a realidade, de modo que todo 
conhecimento é mediado por aproximações sucessivamente técnicas e 
instrumentais, porquanto avaliadas sob à luz da história das ciências que 
nos narra os fracassos e os sucessos racionais e empíricos ao mesmo tempo 
em que nos leva a pensar na superação dos obstáculos epistemológicos no 
campo da retificação das teorias e dos métodos tanto científicos quanto 
pedagógicos. O segundo argumenta que as imagens em geral, e as 
fotográficas em particular, acabam com construir biombos da realidade ao 
invés de operarem em uma via de aproximações constante da realidade 
mediante processos de leitura crítica das imagens. O terceiro articula 
contexto ideológico do conhecimento à luz de uma pedagogia dialógica, 
peça fundamental no desenvolvimento de nossas ações educativas.

Para Bachelard (1996, p. 21): “A noção de obstáculo epistemológico 
pode ser estudada no desenvolvimento histórico do pensamento científico 
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 e na prática da educação”. A primeira assertiva sobre isso compreende que 
“[...] a ciência constrói seus objetos, que nunca ela os encontra prontos [na 
natureza]” (BACHELARD, 1996, p. 77). Esse dizer indica que na ciência 
não se estuda o objeto natural, mas sim aquele mediado pela razão. O “[...] 
espírito científico deve formar-se contra a Natureza [...]” (BACHELARD, 
1996, p. 29). O “[...] pensamento empírico torna-se claro depois, quando o 
conjunto de argumentos fica estabelecido” (BACHELARD, 1996, p.17). 
“O pensamento empírico assume, portanto, um sistema. [...] O espírito 
constituído em sistema pode então voltar à experiência com ideias [...] 
questionadoras [...]” (BACHELARD, 1996, p. 26).

Contudo, apesar da ciência moderna ter se desenvolvido por causa 
de seus intermediários instrumentais cada vez mais precisos e amplos 
graças às pesquisas tecnológicas, esses mesmos mediadores, com o passar 
do tempo, caso não passem por críticas e correções de acordo com feedbacks 
dos erros empíricos, podem ser tornar verdadeiros obstáculos para os 
avanços subsequentes da ciência. Nas palavras de Bachelard (1996, p. 19): 
“De modo visível, pode-se reconhecer que a ideia científica muito usual 
fica carregada de um concreto psicológico pesado demais, que ela reúne 
inúmeras analogias, imagens, metáforas, e perde aos poucos seu vetor de 
abstração, sua afiada ponta abstrata”. Em outros termos, as mesmas 
imagens – representações – que potencializam e expandem o 
conhecimento teóricos e metodológicos sobre o real, podem entravar 
novos processos, novas descobertas.

As imagens, dessa perspectiva teórico-metodológica, devem ser 
abordadas enquanto mediações entre conhecimento (conceitual e prático) 
e mundo, mas, ao fazê-lo, e justamente por se interporem entre os dois, 
constroem uma representação indireta da realidade ou, conforme nos 
sugere Flusser (2011), um biombo entre o real e o representado. O 
problema que o mencionado filósofo aponta é que a “imagem biombo” é 
politicamente exposta, difundida e divulgada – para a população – em 
termos de senso comum idólatra – sob a luz de um realismo ingênuo; um 
falso conhecimento direto da realidade, de seus problemas e de suas 
soluções. Na pena de Flusser (2011, p. 9) lemos que as imagens: “[...] são 
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 mediações entre homem e mundo. [...] o mundo não lhe e ́ acessível 
imediatamente. Imagens têm o propósito de representar o mundo. [...] [de] 
serem mapas do mundo, mas passam a ser biombos. [...] Tal inversão da 
função das imagens e ́ idolatria”.

Tratando do trabalho da indústria da mídia de massa, na mesma 
linha de Flusser, Machado (2015, p. 13) afirma que a tecnologia da 
fotografia avança no sentido de tentar automatizar todo o processo 
fotográfico, reivindicando assim o poder de “duplicar o mundo com a fria 
neutralidade dos procedimentos formais, sem que o operador possa jogar 
aí mais que um mero papel administrativo”. Nesse sentido, argumenta 
Flusser (2011, p. 9) que: “O homem, ao invés de se servir das imagens em 
função do mundo, passa a viver em função de imagens. Não mais decifra as 
cenas da imagem como significados do mundo, mas o próprio mundo vai 
sendo vivenciado como conjunto de cenas”. Ao nos alienarmos das 
imagens técnica e tecnologicamente representativas do mundo, vamos nos 
distanciando e esquecendo de certas relações objetivas e subjetivas que 
sustentam e dinamizam esse mesmo mundo. Daí, muitas vezes na história 
da humanidade surgirem movimentos iconoclastas (FLUSSER, 2011, p. 
11).

Sem embargo, essa crítica acerca dos domínios contemporâneos da 
“imagem biombo” nos remete diretamente à pedagogia dialógica de Freire 
(1996), quando elabora uma crítica dos processos tradicionais de 
alfabetização, com base em suas experiências na América Latina e na 
África, ao tencionar os limites entre “a leitura do mundo” e a “leitura da 
palavra”. Na esteira dos debates sobre a linguagem e a construção da 
realidade subjetiva e objetiva, a chave da consciência pedagógica está em 
saber que a “[...] linguagem [...] tem um papel ativo na construção da 
experiência e na organização e legitimação das práticas sociais disponíveis 
aos vários grupos da sociedade” (FREIRE, 1990, p. 8). Na mesma linha de 
raciocínio bachelardiana que acima apresentamos sobre os instrumentos 
da ciência servirem tanto para libertar quanto para obstaculizar a ciência, 
Freire (1996, p. 8), a partir de Gramsci, diz que a linguagem é tanto 
hegemônica quanto contra-hegemônica.
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 Não obstante, se o mapa se tornou o principal símbolo da geografia, 
isso se deve justamente ao fato de só existir conhecimento geográfico com 
base em representações – modelos lógicos, matemáticos, iconográficos, 
analógicos; às vezes míticos e ideológicos, a exemplo das toponímias 
etnológicas e nacionalistas – do espaço. Entretanto, não podemos perder 
de vista que essas representações não substituem a complexidade do 
espaço real ou, melhor dizendo, vivido no cotidiano pelas pessoas em 
sociedade. As representações geográficas do espaço não passariam de 
modelos cognitivos aproximados, bem como voltados às ações específicas 
nesse mesmo espaço a fim de transformá-lo física e humanamente; mas 
que sem esses modelos, ao mesmo tempo e paradoxalmente, não seria 
possível refletir e agir sobre o espaço.

Neste exato ponto de nossa ref lexão se torna necessário 
compreendermos que o caráter ideológico das imagens epistemológicas da 
ciência obedece à lógica da sociedade de classes. Isto é, na medida em que 
as imagens fotográficas se tornam biombos da realidade (FLUSSER, 2011, 
p. 9), a educação deve ser reformulada por um processo pedagógico 
inserido em sucessivas críticas aproximativas da realidade científica, 
pautadas em constantes críticas do conhecimento estabelecido 
(BACHELARD, 1996).  Nesse sentido, todo conhecimento 
historicamente construído pela articulação fotografia-ciência (geografia) 
perpassa pela perspectiva socioeconômica de quem, até então, foi sujeito e 
objeto da representação imagética.

A partir dessa perspectiva de construção de conhecimento 
chegamos à seguinte hipótese de trabalho: todo o processo de produção da 
fotografia – que parte do conhecimento da câmera, passando pelo recorte 
temático do campo visual e pelo ato fotográfico, chegando ao ponto 
culminante da revelação objetiva da representação do espaço – seguido 
dos debates dialógicos sobre as fotografias podem evidenciar – trazer à 
consciência – aspectos e informações do espaço local – e suas relações com 
o global – cotidianamente ignorados ou esquecidos – ou naturalizados ou 
desinvestidos – pelos estudantes da comunidade. Com isso, podemos 
notar para o momento, que adentramos conceitualmente no campo 
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 relacional em que interagem educação, ciência (epistemologia), ideologia 
(política), fotografia (representação) e geografia (espaço).

2. Procedimentos metodológicos: experiência fotográfica e a prática da 
pedagogia dialógica

O caminho metodológico proposto tem como fundamento uma 
pedagogia dialógica responsável por estabelecer uma interação entre um 
grupo de estudantes e as linguagens visual, oral e escrita, mirando uma 
pesquisa articulada ao ensino e voltada para a construção do 
conhecimento geográfico na escola. A base de uma pedagogia dialógica 
está, conforme compreendemos os dizeres de Freire (1996), em 
compreender que “[...] a teoria sem a prática vira 'verbalismo', assim como 
a prática sem teoria, vira ativismo. No entanto, quando se une a prática 
com a teoria tem-se a práxis, a ação criadora e modificadora da realidade”. 
Sobre nossa articulação pesquisa e ensino, de acordo com Freire (1996), 
“[...] não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses fazeres se 
encontram um no corpo do outro”.

Nesse sentido, conforme Demo (2008, p. 40), compreendemos 
nossa pesquisa como sendo de cunho prático, não apenas empírico, pois 
além de envolver algo da ordem do “teste da realidade concreta, [...] a 
ultrapassa de longe com referência ao conceito de prática (práxis) [...] que é 
sempre político-ideológico. [...] é preciso acentuar que a prática também é 
forma de tratamento e manipulação da realidade”. Toda prática, 
articulada à teoria que a fundamenta, deve ser assumida em sua 
especificidade, em sua localidade, em tensão com toda e qualquer 
tentativa de generalização estereotipada ou representacional. Doravante, a 
postura “[...] prática assume opção teórica e por isso coloca a questão 
ideológica de modo explícito. [...] A pesquisa coloca-se ostensivamente a 
serviço de uma ideologia”. No caso desta experiência investigativa, a 
serviço de uma pedagogia libertadora.

Levando em conta que a pesquisa prática se define por sua 
intencionalidade no “tratamento e manipulação da realidade”, a seguir 
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 discorremos sobre o modo como organizamos nossos procedimentos 
o ojunto aos estudantes – do 9  ano fundamental e 1  ano médio – em face de 

nossos objetivos de pesquisa então entrelaçados com o programa 
curricular da disciplina de geografia do Colégio Estadual Quilombola 27 
de Maio, locus de nosso trabalho. 

O primeiro momento, referente às oficinas, teve como objetivo 
didaticamente introduzir, junto aos estudantes, nossa perspectiva 
epistemológica e política acerca da fotografia. Lembramos que nossa 
perspectiva científica acerca da imagem parte do princípio de que todo 
conhecimento é construído por meio de instrumentos – conceituais, 
técnicos, tecnológicos – que fazem a mediação de nossos pensamentos e 
ações em relação à realidade. Além desse aspecto, frisamos que o fato de 
não existir conhecimento direto da realidade, mas sempre mediado, o 
desenvolvimento histórico e social de suas representações podem levar 
grupos sociais específicos ou sociedades inteiras a graus elevados de 
alienação da consciência, então produzidas na medida em que as 
representações, a exemplo da fotografia – mas, sem perder de vista a 
literatura, a música etc. – se tornam a tônica das relações políticas e 
econômicas em um dado contexto sociocultural.

Assim, na linha freireana de que embora a palavra represente o 
mundo, esse não pode ser a ela reduzido, o que não significa esquecer que 
a palavra – bem como a imagem – enquanto representação contribui com 
a contínua releitura e compreensão ampliada da realidade no plano de 
nossas consciências, já que “[...] a consciência é gerada na prática social de 
que se participa [...]. Daí a importância da subjetividade. Mas não posso 
separar minha subjetividade da objetividade em que se gera” (FREIRE, 
2011, p. 29). Não obstante, esse ponto de vista pedagógico esta 
concatenado, como vimos anteriormente em nossa introdução, com os 
conceitos de “imagem-biombo” de Flusser (2011, p. 9); de “obstáculo 
epistemológico” de Bachelard (1996, p. 17), pois compreendemos que é 
por meio de uma constante dialogia crítica que as representações podem 
não recair em alienações.
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2.1 As oficinas

 O objetivo principal da oficina se sustentou didaticamente sobre 
alguns procedimentos em torno de cinco imagens (duas representadas nas 
Figuras 1 e 2), adequadas para conduzir o debate sobre as construções 
epistemológicas e ideológicas da realidade. Tais procedimentos foram os 
seguintes: a) contextualizar a imagem de forma sócio histórica; b) analisar a 
composição sócio espacial das imagens; c) informar sobre os fundamentos 
técnicos de editoração na produção das imagens; d) compreender a 
editoração como um recurso político-ideológico. 

Figura 1: Editoração político-
ideológica. Fonte: August 

Zickermann (2008). 

Figura 2: Composição sócio-espacial 
da imagem. Fonte: Registro do 

Pesquisador em jan.2008. 

A primeira imagem acima suscitou diálogos que alertaram para o 
fato da mesma fotografia ter diferentes perspectivas a partir do recorte que 
se faz dela. Se visualizarmos a fotografia “completa” que está no centro 
veremos três soldados, onde um fornece água a outro militar ferido, 
enquanto o terceiro segura uma arma aparentemente fora da rota de 
colisão, fato este difícil de ser constatado já que se trata de uma visão 
bidimensional (e não tridimensional) no plano cartesiano. No entanto, a 
depender dos recortes feitos na fotografia podemos ter diferentes 
visualizações sobre o seu sentido, é o que afirma o estudante Maikonsuel 
quando diz que “a realidade pode ser distorcida”, mesmo tratando-se 
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hipoteticamente de uma única realidade. 
A estudante Geiseanne também contribuiu no debate, ao 

considerar que a fotografia não precisa, necessariamente, preocupar-se 
com uma narrativa que abranja todos os pontos de vista. É quando afirma 
que “mesmo que a câmera só mostre uma parte da realidade, a parte que 
ela está mostrando não deixa de ser verdade, não é mesmo?” (Geiseanne). 
E o seu pensamento lógico toma forma quando rebate que “deve ser 
injusto mesmo, mas não é proibido né” (Geiseanne). A partir dessa 
prerrogativa, o estudante Maikonsuel faz uma ponte com a sua realidade 
vivida no Mocambo, ao declarar que “lembra não quando aquele povo da 
TV Sergipe veio gravar aqui? Nem mostraram a gente pulando no rio!” 
(Maikonsuel, 2016), considerando assim que o fato de documentar uma 
realidade não significa que aquela documentação necessariamente 
corresponda aos anseios de quem é documentado. A conclusão dessa 
assertiva aponta para a necessidade de que os próprios moradores da 
comunidade pensem, reflitam, discutam e documentem o que querem 
mostrar da sua realidade.  
 � A imagem retratada na Figura 2, legendada como “Globalização 
para quem?”, suscitou algumas reflexões, como a presença de uma favela 
na região do shopping. Alguns estudantes atentaram para a legenda, que 
acompanhada da fotografia demonstra a leitura e interpretação espacial 
que o fotógrafo fez. A estudante Jessica demonstra sua visão afirmando que 
“a globalização parece que é pra todo mundo, mas tem gente que não sente 
os benefícios”, complementada pelo estudante Mailson Acacio, 
sustentando que “mesmo que a globalização seja para todo mundo, 
porque as pessoas da favela também podem ir pro shopping, elas não vão 
poder comprar nada”. 

Continuando o debate sobre globalização, alguns estudantes 
concluíram que muitos dos moradores das favelas devem ser trabalhadores 
do shopping, tendo acesso ao espaço de trabalho, mas não ao espaço de 
consumo, mostrando assim que os estudantes perceberam que o mesmo 
espaço pode dotar de sentidos e funções diferentes. 

Prosseguimos as oficinas apresentando outras imagens onde a 
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 fotografia assume papel na construção do conhecimento ao relatar espaços 
até então pouco conhecidos, ou se conhecidos, retratados a partir de uma 
ótica hegemônica e não de quem vive aquela realidade. Neste sentido, a 
fotografia evoca diversos vieses, seja como “denunciadora” de realidades 
ofuscadas, na busca por espaços pouco documentados, ou ainda, mais no 
nível individual, na relação de identidade que se demonstra com o espaço, 
influenciado e impulsionado pelo relato imagético do mesmo. Ou, em 
outras palavras, aquilo que é fotografado por quem conhece aquele espaço 
habitual, mas que passaria em branco para um indivíduo externo à 
comunidade. 

Em continuidade, finalizamos a etapa inicial das oficinas 
debatendo sobre a importância de estimular a leitura e debate sobre as 
fotografias, proporcionando assim observações diversificadas e 
heterogêneas sobre o mesmo espaço, o que é salutar na construção de 
conhecimento.

2.2 Os registros fotográficos: do planejamento à execução

A primeira parte dos registros começa, necessariamente, antes dos 
registros em si, com o planejamento deles. É certo que todas as partes do 
processo são importantes, mas obviamente os registros fotográficos 
assumem uma relevância central, pois é a partir deles que investigaremos 
se as fotografias e os diálogos construídos a partir delas, mesmo ser um 
relevante testemunho espacial que contribua, entre outras coisas, na 
construção do conhecimento geográfico. Todos os processos pedagógicos 
pelos quais passamos até então foram pensados para os estudantes, mas é 
inegável que, de todos os momentos, este é o que eles assumem realmente 
o papel de protagonistas: dialogaram, escolheram e fotografaram, eles 
mesmos.

Na tarde do dia 19 de maio chegamos ao Mocambo com todo o 
material comprado, mas nada preparado. A montagem do equipamento 
foi feita junto com os estudantes, já que mostraram interesse e curiosidade 
em não só usar, mas também preparar todo o material. Já que os estudantes 
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 são os protagonistas da produção fotográfica, julgamos relevante que eles 
conheçam todos os processos dessa produção, não se resumindo apenas à 
tarefa de clicar. Sendo assim, os próprios estudantes montaram o filme nas 
câmeras fotográficas, rebobinaram (para esticar o filme e deixá-lo pronto 
para uso) e, só depois disso, começaram a fotografar. Este processo somou 
para que eles conhecessem melhor o equipamento que estavam 
trabalhando, entendendo a fotografia não somente como algo rápido e 
descartável (tal como a fotografia moderna muitas vezes é utilizada), mas 
sim dentro de um logo processo, onde o clique é apenas um de tantos 
outros elementos necessários à geração da imagem. 

Finalizado esse primeiro momento, mas ainda referente ao 
planejamento da ação, juntamos os estudantes na sala de aula para 
“explicar as regras” da saída fotográfica. Algo que refletimos bastante antes 
da prática fotográfica é se deveríamos mediar essa prática de forma ativa, 
ou seja, sugerindo e indicando o que deve ser fotografado. Não queríamos 
direcionar completamente o olhar do estudante, mas uma prática 
completamente livre poderia nos proporcionar um material mais 
abrangente do que precisávamos. Buscamos o meio termo da seguinte 
forma  foram criados três temas, sendo eles: “natureza” (clima, fauna, :
flora, rio), “agricultura” (plantio e pecuária) e “ação dos seres humanos” 
(grupos socioculturais, família, casa, trabalho, escola). Explicamos a ideia 
de cada tema e dividimos os 24 estudantes presentes em 6 grupos de 4 
pessoas, ficando dois grupos com cada tema. 

É válido ressaltar o seguinte fato, inicialmente não pensamos nessa 
divisão categórica em três temas, mas durante o decorrer da pesquisa 
julgamos pertinente. Um motivo para isso foi relacionar os assuntos 
estudados com o professor de geografia, Alexsson, na época em que 
começamos a intervenção (“o homem globalizado” e “fauna e flora”), com 
uma prática fotográfica que pudesse ressaltar aspectos inerentes aos 
estudos desses temas. Portanto, podemos afirmar que o currículo escolar 
inf luenciou o método, pois a pesquisa-intervenção exige essa 
dinamicidade ao se incorporar na realidade de cada colégio. Logo, toda a 
produção e discussão fotográfica foi baseada nos parâmetros curriculares 
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 que os estudantes trabalhavam na época da intervenção, direcionando 
assim o olhar fotográfico a partir da perspectiva curricular.  

No segundo momento, referente à execução do projeto, 
distribuímos as seis câmeras que tínhamos, e pedimos que cada grupo se 
reunisse em um local do colégio para que debatessem coletivamente o que 
poderia ser fotografado. Este foi um momento completamente mediado 
por eles mesmos, conversando e sugerindo elementos que julgavam 
fundamentais de serem registrados pela câmera, como cada grupo tinha 4 
pessoas e o filme registrava 24 fotografias, eles poderiam revezar a câmera 
de modo que cada um pudesse fotografar 6 vezes.

Depois, finalmente, fomos a campo fotografar. A intervenção do 
pesquisador foi a menor possível, apenas tirando dúvidas que apareciam 
ao fotografarem o espaço. Após quase duas horas de prática, os estudantes 
terminaram de fazer os registros, retornamos à sala de aula, rebobinamos 
os seis filmes e assim demos por encerrada a segunda parte do projeto. 

2.3.  O que dizem os estudantes sobre os registros fotográficos

No dia 02 de junho, para euforia dos estudantes, voltamos com as 
fotografias reveladas. Este certamente foi o dia mais exaltado, já que a 
curiosidade tomava conta dos estudantes, que perguntavam: será se as 
fotografias “funcionaram”? Vale considerar que esta curiosidade não fazia 
parte da prática fotográfica deles, pois estavam habituados a ver a 
fotografia na hora, tecnologia proporcionada apenas pela fotografia 
digital. Começamos nosso encontro esclarecendo que tínhamos 
aproximadamente 150 fotografias, 89 estavam lá, diante deles. As outras 
foram descartadas por motivos diversos, como dedo na frente da lente, 
imagens borradas pelo movimento e queima de parte do filme. 

Colocamos as cadeiras nos cantos da sala, dividimos os estudantes 
nos mesmos 6 grupos, distribuímos suas respectivas produções 
fotográficas e pedimos que conversassem a respeito do que estavam vendo 
nas imagens. Após esse primeiro momento, cada estudante-fotógrafo 
legendou a sua foto, sem qualquer limite de palavras, ficando eles 
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orientados a descreverem o que aquela narrativa visual mostrava. Depois 
de 40 minutos de debates e legendagem (entre os grupos), abordamos uma 
conversa com todo o coletivo sobre o que achavam das narrativas 
imagéticas que eles construíram. Esse momento é de fundamental 
importância, pois como sinaliza o objetivo geral deste estudo, queremos 
investigar as possibilidades da fotografia como fonte de pesquisa e 
construção do conhecimento e seu uso enquanto dispositivo didático-
pedagógico no ensino de geografia. Deste modo, a análise de dados que 
permeará a pesquisa, se fundamentará bastante nos diálogos elaborados 
pelos estudantes durante o debate sobre as fotografias. 

O debate foi registrado em áudio e em fotografias, previamente 
autorizadas pelos estudantes, a interpretação que seguirá abaixo é uma 
síntese da fala dos estudantes. Quatro elementos nortearam tanto a 
escolha das fotografias quanto a síntese do diálogo: relevância da fotografia 
como dispositivo didático pedagógico na construção do conhecimento 
geográfico, relevância ao conhecimento curricular já sistematizado de 
geografia, importância ao conhecimento espacial do lugar e expressão da 
cultura do Mocambo. 
 Como este presente artigo é um apunhado geral de um trabalho 
expressamente maior, selecionamos apenas 7 fotografias para analisar o 
que o estudo se propõe. As duas primeiras fotografias escolhidas fazem 
parte do tema “agricultura”, foram registradas e legendadas como “Orta” e 
“Uma caixa de abelha no meio das catingueiras” pelos estudantes-
fotógrafos Malcom e Jessica, respectivamente.
 

Figura 3: “Orta”. Fonte: Grupo 
“agricultura” (2016)

Figura 4: “Uma caixa de abelha no 
meio das catingueiras”. Fonte: Grupo 

“agricultura” (2016)
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  Uma ressalva a ser feita é que a palavra “Orta”, pode chamar atenção 
1pela grafia considerada ligeiramente errada pela ordem gramatical , mas 

por outro lado, também pode chamar atenção para a proposição 
semântica correta de horta, definida como um terreno não muito extenso 
onde são cultivadas plantas que servem de alimento ao homem. Ou seja, o 
estudante-fotógrafo domina bem o conceito e seu referente, pois sabe que 
não se trata de um latifúndio ou plantation, mas o inverso disso. Quando 
perguntado com que base ele pode afirmar que a fotografia representa 
uma horta, o mesmo argumenta, “por dois motivos: primeiro que é um 
lugar pequeno, segundo que existem plantações dentro do terreno. Se 
fosse grande seria uma fazenda, um sítio, ou um latifúndio” (Malcom). 
Neste excerto destaca-se a relevância ao conhecimento curricular de 
geografia, pois o estudante identificou e classificou o espaço através do 
conhecimento representacional que tinha acumulado sobre a ciência 
geográfica. 

A fotografia mostrada na Figura 4 tem esse nome criativo para se 
referir a atividade de apicultura, recém-chegada ao Mocambo. No 
momento dos diálogos, a fala de Jéssica simboliza dois elementos da 
importância ao conhecimento espacial do lugar e expressão da cultura do 
Mocambo, quando afirma, primeiramente, que “o nome dessa prática é 
apicultura, é nova aqui no Mocambo” e, em um segundo momento, que 
“catingueira é a árvore, professor! É nossa, da caatinga”. Através do relato 
da estudante, é perceptível a compreensão de que as atividades da 
agricultura também se remodelam no espaço, agregando novas atividades 
e deixando em segundo plano outras culturas agrícolas. Relevante 
ressaltar que a estudante notou que se trata de uma caixa com abelhas para 
extração do mel, identificando ainda a planta Caesalpinia pyramidalis, 
popularmente conhecida como catingueira. Durante a discussão dessa 
foto, a estudante fez questão de salientar que chamam a árvore de 
catingueira porque é originária das áreas do bioma da caatinga.
Entrando no grupo “natureza”, o motivo preferido dos estudantes foi a 
exótica vegetação do Mocambo, que oscila entre a caatinga e o sertão, mas 
sem perder as características de uma região banhada pelo rio, como 
mostram as Figuras 5 e 6:
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  A fotografia, denominada “Vegetação de caatinga e vegetação de 
rio”, tem esse título diferente para garantir que o leitor da imagem perceba 
que se trata de duas vegetações diferentes, como esclarece Denilson (2016), 
o autor da fotografia, “eu dei esse nome pra dizer o que eu quis mostrar na 
fotografia, que aí tem duas vegetações diferentes, de caatinga e de rio. Na 
frente tem os cactos, os caules secos. Atrás tem a mata do rio”. Neste 
momento o pesquisador, Fernando (2016), interviu na discussão, 
argumentando que “o nome técnico para a 'mata de rio' que você está 
falando, é mata ciliar, típica de região ribeirinha”. Vemos aqui um 
momento em que o conhecimento curricular do professor se articula com 
o do estudante, no contexto de uma metodologia dialógica que busca 
articular o saber e as linguagens locais com aqueles oriundos do currículo.

Outra fotografia, feita pelo estudante-fotógrafo Robson, 
pertencente ao tema “natureza” e exibida na Figura 6, serviu como 
dispositivo disparador para diálogos sobre diversos temas, inclusive 
transpondo as barreiras do grupo ao qual se destinava. Como destaque, 

Figura 5: “Vegetação de caatinga e 
vegetação de rio”. Fonte: Grupo 

“natureza” (2016).

Figura 6 “Vista do rio São Francisco em 
frente ao colégio”. Fonte: Grupo 

“natureza” (2016). 

Fotografia como dispositivo didático voltado para a construção do
 conhecimento do espaço geográfico na escola: a experiência no mocambo

v. 03 | n. 01 | 2017 | pp. 57-84 
ISSN: 2446-8290  



75

selecionamos a fala de Victor Augusto (2016), quando relata “que queria 
fotografar o rio, mas depois achei melhor mostrar a vista que tem do 
colégio, porque é o que a gente vê quando sai da aula”. Vemos uma 
demonstração dos costumes do homem incidindo sobre a natureza, 
reflexo do conhecimento da cultura e sociabilidade do lugar que os 
estudantes-fotógrafos têm sobre o espaço registrado. Quando 
perguntando pelo pesquisador se ele considerava aquela fotografia típica 
de quem estudava no Mocambo, o estudante não hesitou em responder 
que “sim, professor. Porque quem não conhece eu acho que já ia lá pra 
frente fotografar o rio, mas eu quis mostrar que a gente fica mais atrás, 
vendo o rio do colégio” (Victor Augusto, 2016). 

Sua fala demonstra que a fotografia é, antes de tudo, reflexo de uma 
relação prévia com o espaço, onde dentro dessa relação se inserem valores, 
histórias, vivências espaciais e uma cultura típica de quem habita aquele 
local. Por denotar uma visão particular de quem frequenta ou frequentou 
o colégio – pois como a legenda anuncia, trata-se da perspectiva de quem 
está na frente do mesmo –, a fotografia resguarda valores identitários com 
o espaço do Mocambo. 

Sendo assim, antecipando uma conclusão, parece coerente afirmar 
que as fotografias produzidas pelos estudantes-fotógrafos do Mocambo são 
reflexos dos hábitos assimilados durante toda as suas vidas e, mais que isso, 
que suas fotografias são singulares de um ponto de vista tanto estético 
quanto pedagógico, pois são provenientes de quem habita e transforma o 
espaço daquela comunidade. 

Ainda sobre a fotografia “Vista do rio São Francisco em frente ao 
colégio”, destacamos mais uma informação colocada pelo estudante 
Mailson Acacio (2016), “na foto de Robson dá pra ver o banco de areia, que 
antes não tinha”. Quando perguntados sobre os possíveis motivos do 
aparecimento do banco de areia, os estudantes levantaram diversas 
hipóteses, como “acho que é porque aqui raramente chove” (Kamilly, 
2016), “a ação das pessoas também conta” (Lumara, 2016), “é o 
assoreamento do rio” (Robson, 2016). Discutindo as possibilidades a 
partir de uma visão mais abrangente, o estudante Mailson Acacio 
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 considera a possibilidade da usina de Xingó mudar a vazão do rio, quando 
questiona “as causas podem estar mais distantes, como na hidrelétrica de 

2Xingó? ”. Embora para analisarmos as reais causas do aparecimento do 
banco de areia seja necessário um estudo mais aprofundado, é salutar 
reafirmar a busca dos estudantes em refletir sobre possibilidades a respeito 
da transformação espacial que sofre o rio São Francisco. Ademais, 
podemos associar os diálogos impulsionados por essa fotografia com duas 
categorias que elencamos para analisar os diálogos, são elas: a importância 
ao conhecimento espacial do lugar e o aprendizado sobre o conhecimento 
geográfico curricular. 

Verificamos que os diálogos a respeito das fotografias, estimularam 
os estudantes a refletirem sobre os possíveis motivos para a baixa vazão do 
rio, apontando problemáticas e possíveis diagnósticos sobre o mesmo. 
Discussões como essa acima são fundamentais para suceder os registros 
fotográficos, pois permitem que os estudantes verbalizem sobre o que 
estavam visualizando, percebendo e sentindo ao registrarem determinadas 
fotografias. Por exemplo, a indagação do estudante Mailson Acacio a 
respeito das influências da usina hidrelétrica de Xingó sobre o espaço do 
Mocambo, revela uma percepção sobre o que rodeia o espaço em que ele 
vive. Sabendo da estrutura de organização espacial do estado de Sergipe, 
previamente ensinada pelo seu professor de Geografia, o estudante 
relacionou a vazão baixa do rio com as influências de um elemento (as 
hidrelétricas) situado em outra região. Certamente essa relação poderia ser 
feita de várias formas, mas neste caso foi a fotografia que serviu como 
mecanismo para a mediação da tomada do conhecimento. Neste sentido, 
Freire (2003) aponta que: 

Quando o homem compreende a sua realidade, pode levantar 
hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções. 
Assim, pode transformá-la com seu trabalho, pode criar um 
mundo próprio, seu eu e suas circunstâncias (FREIRE, 2003, 
p. 76).

Eis um ponto comum entre o educador e o fotógrafo, ambos podem 
causar reflexões, instigar a conhecer o novo e construir a partir do 
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desconhecido. 
No terceiro e último tema, “ação dos seres humanos”, os resultados 

foram os mais diversos: a escola foi bastante fotografada, a religião (nova e 
antiga igreja, imagens sagradas católicas, etc.), as organizações (associação 
comunitária, vila de pescadores, unidade de saúde, etc.), as novas 
construções, o trabalho, o lazer, entre outras atividades. 
� Dentro dessa temática, as Figuras 7 e 8 exibem fotografias que 
demonstram a relação dos habitantes com o espaço:

Figura 7: “Mulher lavando pratos na 
beira. Fonte: Grupo “ação dos seres 

humanos” (2016) do rio”

Figura 8: “Associação comunitária”. 
Fonte: Grupo “ação dos seres 

humanos” (2016).

O estudante-fotógrafo que produziu a primeira fotografia, 
Maiksonsuel, falou sobre o motivo de ter registrado essa imagem, “eu tirei 
essa foto pra mostrar que as pessoas ainda lavam os pratos e roupas no rio”. 
Ao conversarem sobre as diversas funções do rio, o mesmo estudante 
novamente se posicionou, afirmando que “pra transporte é certo, 
professor, o que não é certo é sujar o rio com sabão e comida” 
(Maiksonsuel). Nestas curtas falas, o estudante sintetiza dois elementos, o 
primeiro da cultura local por conhecer os hábitos dos moradores, o 
segundo porque seu registro contribui para o conhecimento sobre o 
espaço geográfico, intermediado pelo dispositivo fotográfico. A estudante 
Josicleide também se posicionou, contrapondo a ideia através do seu 
argumento de que “mas se não tem água na encanação de casa, vai lavar 
onde? Tem que ser no rio mesmo, se for pouca coisa não tem problema”. A 
discussão seguiu por alguns minutos, onde alguns estudantes relatavam 
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consequências do impacto ambiental e outros defendiam que atividades 
domésticas em pequena escala não causariam danos ao rio, além de ser um 
elemento cultural da comunidade. 

A segunda fotografia, “Associação comunitária” também foi 
bastante discutida. Algumas pontuações retiradas dos diálogos dos 
estudantes são fundamentais para entendermos a organização coletiva do 
Mocambo. Geiseanne, autora da fotografia, comenta que “quis fotografar 
para mostrar que nós somos uma comunidade quilombola”, 
complementada pela indagação de Maikonsuel, “mas de que adianta se a 
associação fica sempre fechada?”. Mailson Acacio também contribuiu 
argumentando que a associação “serve pra mostrar que nós existimos. Para 
anunciar o que fazemos na comunidade e tudo mais.”. Novamente 
questionado pelo estudante Maikonsuel que reclamava sobre as poucas 
ações da associação, Mailson Acacio rebateu que “nos dias santos se reúne 
ainda, só que agora quem organiza é mais a igreja. E no 20 de novembro”. 
De resto, os outros estudantes não se sentiram instigados a dialogarem 
sobre essa temática, pois a grande parte “não se interessava por esses 
assuntos” (como gostavam de afirmar), demonstrando que o laico e o 
religioso convivem como opções de significação da vida comunitária.
 Por fim, a última fotografia, feita por Geiseanne, mostra a entrada 
da comunidade, com a devida placa de reconhecimento como 
assentamento rural e quilombola.
 

Figura 9 – “Entrada da comunidade Mocambo”. 
Fonte: Grupo “ação dos seres humanos” (2016)
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Sobre essa imagem, os estudantes discutiram que o número de 114 
famílias na comunidade (como informa a fotografia) já é bem superior, 
mas que nem todas se reconhecem enquanto comunidade quilombola. 
Durante a discussão, a fotografia da placa provocou uma discussão tendo 
como centro a questão da identidade (ou falta dela) com a cultura 
quilombola. 

Os posicionamentos dos estudantes demonstram que boa parte das 
tradições culturais quilombolas acabaram se perdendo com o passar do 
tempo e, como o estudante afirma, “sim, morreram [os costumes] mas 
podiam deixar para seus filhos, netos. Além de quê, todo mundo sabe fazer 
essas comidas e ninguém faz mais” (Victor Augusto). Conforme o 
estudante Victor Augusto argumentou, a organização da comunidade se 
enfraqueceu bastante, fazendo com que a perpetuação dessas tradições 
tenha perdido força historicamente. 

Continuando o debate, o estudante Maikonsuel argumentou que é 
importante se reconhecer quilombola para valorar sua história, outro 
motivo apontado por ele foi a importância da bolsa destinada a eles por 
verba do governo federal, subsidiando boa parte dos custos mensais da sua 
família. A estudante Geiseanne, que é moradora do Povoado Ranchinho – 
a 6 km do Mocambo – disse que não vê diferenças entre os habitantes do 
Mocambo e dos povoados vizinhos, justificando que todos compartilham 
costumes parecidos. A estudante Kamilly discordou da colega Geiseanne, 
dizendo que o Mocambo tem particularidades oriundas de culturas 
afrodescendentes, como o dia 27 de maio e 20 de novembro que são 
lembrados e discutidos anualmente, além de ser um dos poucos lugares em 
Sergipe reconhecido oficialmente pelo Estado como comunidade 
quilombola. 

O debate, iniciado na fotografia da placa que reconhecia a 
comunidade do Mocambo com 114 famílias, contou com a participação 
de vários estudantes, o que é salutar no exercício de ouvir o próximo, 
entender o que o estudante tem para contribuir sobre a discussão do 
espaço – em que ele, muitas vezes, vive mais do que o professor. Portanto, 
escutar o estudante é mais do que socializar as falas para dinamizar a aula, 
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 mas entender o conhecimento a partir de diferentes perspectivas, não 
apenas unilateralmente onde o professor ensina e o estudante aprende. 
Sobre essa tirania que uma versão transvestida de verdade tenta impor, 
Freire fala que “o erro, na verdade, não é ter um certo ponto de vista, mas 
absolutizá-lo e desconhecer que, mesmo do acerto de seu ponto de vista é 
possível que a razão ética nem sempre esteja com ele” (1996, p. 39). 

Para finalizar esse último dia de trabalho, distribuímos as 
fotografias que eles “construíram”, finalizamos o projeto com as avaliações 
dos estudantes e fizemos a foto final do último dia. 

3 Considerações finais

� A presente seção é dedicada sobretudo a mostrar nossa leitura a 
respeito dos discursos gerados pelas imagens enquanto modo de 
abordagem, tentando assim pontuar algumas conclusões da nossa 
pesquisa. O que visualizamos é que as narrativas compreendidas nas 
fotografias, nas legendas e nos diálogos sobre eles, para serem discutidas, 
precisam ser precedidas do objetivo ou função que tinha aquele registro, 
bem como do seu horizonte de expectativas e contexto em que está 
inserida. Sendo assim, ao discutirmos os conteúdos visuais, orais e 
textuais, temos como referência a função com a qual elas foram 
produzidas, ou seja, analisar se elas atuaram no processo de construção de 
conhecimento.
� Quando nos remetemos ao termo “construção de conhecimento”, 
falamos de dois processos diferentes que se complementam. O primeiro 
remete à tomada de conhecimento que o estudante obtém ao conectar 
novas informações, refletir e discutir coletivamente sobre os temas 
propostos. Nesta perspectiva  a fotografia é um modo de conhecer, uma ,
mediação para a aprendizagem da ciência geográfica. O segundo processo, 
talvez seja mais complexo, pois investiga se a fotografia produzida pelos 
estudantes contribui para a construção do conhecimento historicamente 
sistematizado e transformado em conteúdo programático da ciência 
geográfica, contribuindo assim para a formação de um novo 

Fotografia como dispositivo didático voltado para a construção do
 conhecimento do espaço geográfico na escola: a experiência no mocambo

v. 03 | n. 01 | 2017 | pp. 57-84 
ISSN: 2446-8290  



81

 conhecimento.
� Uma primeira conclusão sobre a análise dos processos fotográficos 
(abarcando todos os momentos, passando pelas oficinas, prática 
fotográfica, legendagem e diálogos) nos revelará elementos que 
demonstram que a construção de conhecimento passou por esses dois 
processos. Sabemos que a avaliação da aprendizagem e do conhecimento é 
algo profundamente subjetivo e difícil de ser medido, por isso não 
utilizamos questionários e entrevistas para avaliar até que ponto este 
processo de construção de conhecimento atuou em cada estudante. 

No entanto, podemos dizer que este processo coletivo acumulou 
informações sobre a comunidade em que vivem; se de um modo essas 
informações por si só não tratam de um documento absoluto, de outro 
modo são de extrema relevância no sentido em que constroem 
“imaginários sociais” (LEFEBVRE, 1999) e narram aspectos espaciais e 
temporais sobre determinada comunidade que, como também já vimos, 
não atrai os holofotes midiáticos. Conjecturando com as ideias de 
Lefébvre, resolvemos analisar não as fotografias em si – tratando-as como 
um relato incontestável do espaço –, mas os discursos capitalizados por 
elas, através dos diálogos que os momentos que sucederam os registros 
fotográficos permitiram.
� Tomando como exemplo a fotografia “Vista do rio São Francisco em 
frente ao colégio”, percebemos que ela serviu mais para especular sobre as 
possíveis causas da secagem do rio do que, necessariamente, para refletir 
sobre o que a fotografia pode contribuir com essas mudanças sofridas pelo 
rio. 
� Da mesma forma, a fotografia “Orta” cumpre a função de representar 
um conhecimento que já existia, mas que a fotografia teve a função de 
referendá-lo, evidenciando que o dispositivo fotográfico não propôs algo 
novo para o campo do conhecimento, mas serviu para reforçar um 
conhecimento previamente existente. 
� A fotografia “Mulher lavando pratos na beira do rio”, suscitou um 
importante debate sobre as funções do rio (transporte, alimentação e 
atividades domésticas), onde os estudantes defenderam que seria 
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 pertinente que os moradores da região usassem o rio de forma mais 
equilibrada, preocupando-se com os possíveis riscos ambientais do uso de 
sabão e outros produtos químicos. Concluindo de forma propositiva, 
sugeriram a construção de um lugar próprio para as atividades domésticas, 
devidamente afastado do rio São Francisco.  
� A placa que sinaliza a chegada no Mocambo, retratada na fotografia 
“Entrada da comunidade Mocambo”, estimulou um debate a respeito da 
dinamicidade do espaço, provocando uma reflexão sobre as suas atuais 
transformações e o crescimento do número de famílias no povoado, 
despertando nos estudantes o diálogo sobre pertencimento do espaço 
(fazer parte ou não de uma comunidade quilombola). 

Pontuamos também que toda essa abordagem que norteou nossa 
pesquisa não chega a ser nova, o próprio Parâmetro Curricular Nacional 
(PCN) do Ensino Médio (Brasil, 2000) sugere que os professores de 
geografia devem ensinar, desde as séries iniciais, temas transversais à 
disciplina, como pluralidade cultural, meio ambiente, saúde, trabalho e 
consumo. Aliás, na década passada o próprio PCN já citava dispositivos 
tecnológicos como auxiliares no processo de construção do conhecimento 
e como um meio didático no processo de ensino-aprendizagem. Mas se por 
um lado estamos caminhando por um percurso já previsto, por outro lado 
ainda estamos abrindo a trilha de caminhos que não saberemos em qual 
destino chegará. O certo é que achamos válido experimentar, investigar, 
intervir, propor novas metodologias para novos estudantes, cada vez mais 
inseridos na civilização da imagem. Resta-nos refletir: de que forma se dará 
essa inserção? Preponderantemente como agentes ativos produtores de 
suas próprias imagens ou como seres passivos receptores de imagens que 
lhe são impostas? Sabemos que entre essas duas perspectivas existem 
inúmeras formas de contagiarmos ou sermos contagiados pelas imagens 
(onde nem sempre nos portamos de forma absolutamente ativa ou 
passiva), mas é salutar considerarmos que a todo momento somos 
induzidos ao hábito de consumirmos imagens, desprezando a importância 
de também a produzirmos. 

Por fim, salientamos novamente que não propomos o uso da 
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 fotografia como recurso ilustrativo, mas como dispositivo metodológico 
de captura da paisagem do espaço geográfico. A partir daí, existirão 
inúmeras possibilidades da utilização da fotografia como parte de um 
método didático-pedagógico a serem desenvolvidos ou criados. A nossa 
proposta, através da pesquisa-intervenção, tenta dar linhas gerais sobre a 
necessidade e viabilidade do uso da fotografia no ensino de geografia, mais 
especificamente em levar os estudantes-fotógrafos a desenvolverem a 
percepção de que o conhecimento geográfico está não somente nos livros, 
mas também no espaço em que convivem. 

Dentro dessa ideia, podemos sistematizar – para os próximos 
educadores interessados em trazer a fotografia para a sala de aula –, em 
forma de produto, um caderno pedagógico de oficinas, como espécie de 
tutorial que indique caminhos e possibilidades para o uso da fotografia em 
sala de aula. Na presente pesquisa utilizamos câmeras analógicas, mas 

3câmeras digitais ou mesmo de pinhole  podem ser mais úteis devido ao fácil 
acesso que temos nos tempos atuais. Essa elaboração de cartilhas não visa 
criar um método fechado e rigoroso sobre a utilização da fotografia em sala 
de aula, mas ao contrário, promover o debate sobre possíveis relações entre 
o dispositivo fotográfico e propostas didático-pedagógicas que tornem o 
conhecimento mais atrativo ao estudante.

Desta forma, registrar o espaço contribui na desconstrução do olhar 
tipicamente advindo do senso comum que o estudante trás para sala de 
aula, desde que o professor possa muni-lo das ferramentas necessárias à 
leitura e compreensão do mundo, à formação de um novo olhar. Em suma, 
instiga-lo a uma percepção do espaço a partir da orientação teórico-
metodológica que a ciência geográfica oferece. Nesse processo, o professor 
é mais que um facilitador, é também peça chave para conduzir essa leitura 
do mundo através dos dispositivos necessários, dentre quais a fotografia é 
um deles. 

Notas

1. Em uma conversa particular, o pesquisador perguntou ao estudante-fotógrafo 
se ele queria que a legenda fosse divulgada da forma original ou se preferia a 
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 versão corrigida. O estudante Malcom optou pela forma original.
2. A hidrelétrica de Xingó está localizada na divisa entre Sergipe e Alagoas, 

distante 75km do Povoado Mocambo.
3. Em tradução direta, buraco de agulha, são câmeras de fácil construção que 

podem ser fabricadas na própria escola, utilizando apenas latas e papel 
fotográfico.
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conexões de pesquisa

Silvia Carla Marques Costa
 Universidade Federal do Amapá

 Silvia3unifap@gmail.com

Resumo: A reflexão contida neste artigo vem discutir o uso de imagens produzidas em campo de 
investigação e encontradas estampadas nos muros da cidade. Como artefatos culturais, elas 
revelam experiências vividas como arquivos vivos. A discussão construída traz inferências 
reflexivas sobre espaços da cidade como existência e arte como lugar, que se articulam por imagens 
fenômeno e se oferecem como encontros mediadores de comunicabilidades flexíveis. Neste sentido 
a produção de imagem possibilitou a organização e conexão com seu uso para além do 
embelezamento estético e ilustrativo, e sim pela comunicação com o universo visual da imagem 
fenômeno. Estes posicionamentos instaurados pelos referenciais da antropologia visual e dos 
estudos visuais auxiliam na apresentação de breves posicionamentos da captura de imagens que 
articularam percepções e projeções multissensoriais, na cidade de Macapá, campo empírico da 
investigação. Este processo organizou as categorias analíticas relacionadas a formas de perceber, 
problematizar e compreender a vida na Amazônia.
Palavras-chave: Pesquisa com imagens; Cidade como existência; Arte como lugar.
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Image, Phenomenon and Visual Dialogue: 
Search Connections

Abstract: The reflection contained in this article comes to discuss the use of images produced in 
the field of investigation and found stamped on the walls of the city. As cultural artifacts, they 
reveal lived experiences as living archives. The constructed discussion brings reflective inferences 
about spaces of the city as existence and art as a place that are articulated by phenomena and are 
offered as flexible mediators of communicability. In this sense the production of image allowed the 
organization and connection with its use in addition to the aesthetic and illustrative 
embellishment, but by the communication with the visual universe of the image phenomenon. 
These positions established by visual anthropology and visual studies help to present brief 
positions of image capture that articulated perceptions and multisensory projections in the city of 
Macapá, an empirical field of research. This process organized the analytical categories related to 
ways of perceiving, problematizing and understanding life in the Amazon.
Keywords: Research with images; City as existence; Art as place.
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 Imagen, Fenómeno y diálogo visual: 
conexiones de búsqueda

Resumen: La reflexión contenida en este artículo viene a discutir el uso de imágenes producidas 
en el campo de investigación y encontradas estampadas en los muros de la ciudad. Como 
artefactos culturales, revelan experiencias vividas como archivos vivos. La discusión construida 
trae inferencias reflexivas sobre espacios de la ciudad como existencia y, arte como lugar que se 
articulan por imágenes fenómeno y, se ofrecen como encuentros mediadores de comunicabilidad 
flexibles. En este sentido la producción de imagen posibilitó la organización y conexión con su uso 
más allá del embellecimiento estético e ilustrativo, sino por la comunicación con el universo visual 
de la imagen fenómeno. Estos posicionamientos instaurados por los referentes de la antropología 
visual y de los estudios visuales auxilian en la presentación de breves posicionamientos de la 
captura de imágenes que articularon percepciones y proyecciones multisensoriales en la ciudad de 
Macapá, campo empírico de la investigación. Este proceso organizó las categorías analíticas 
relacionadas con formas de percibir, problematizar y comprender la vida en Amazonia.
Palabras clave: Investigación con imágenes; Ciudad como experiencia; Arte como 
lugar.
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1Esclarecendo alguns pontos

A discussão construída neste texto traz inferências reflexivas sobre a 
inserção das produções de imagens e ações artísticas nos espaços da cidade, 
envolve ideias e posturas a partir da compreensão de que o espaço da 
cidade como existência, e arte como lugar, se articulam por imagem 
fenômeno e  se  oferecem como encontros  mediadores  de 
comunicabilidades flexíveis.

As reflexões foram tecidas por uma perspectiva etnográfica que 
2instiga a compreensão de uma climatologia  do espaço estudado, espaço da 

cidade que descobre geografias multissensoriais que afeta os sentidos. 
Assim, encontrar produções estampadas, desenhadas nos muros da urbe 
faz pensar que tais imagens sejam não só ilustrações, mas artefatos 
culturais que nos levem a pensar e perceber as interações de tempo e 
espaço e que podem acionar categorias de análises para a reflexão sobre 
como as pessoas fazem a cidade.

Foi, portanto, nesta compreensão de uma climatologia do campo 
de pesquisa, que a categoria cidade se evidenciou, especialmente quando 
considerei que este espaço, além de ser um laboratório polifônico, vivo e 
mutante, é um teatro de imagem (LA ROCCA, 2010).  No tocante às 
imagens artísticas que me deparei na cidade de Macapá/AP, campo 
empírico da pesquisa realizada no Programa de Sociologia da 
Universidade Federal do Ceará UFC, compreendi que elas não poderiam 
ser pensadas com especificidade estética ou de cunho de ativismo social. 
Neste sentido, além de situar as imagens em um determinado espaço à 
procura de ouvir os produtores desses artefatos, evocando suas trajetórias 
culturais e a articulação de momentos vividos por eles na Amazônia, 
considera que as imagens articulam posicionamentos mais complexos e 
que insinuam mundos que não estão visíveis e que certamente 
problematizam e agenciam novas formas de pensar, fazer e articular 
posicionamentos políticos de ocupar a cidade.

Posso considerar que à máquina fotográfica como aliada, enredada 
pela intenção etnográfica, se juntaram as inquietações quase ingênuas: o 
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 que aquelas imagens dizem da cidade. Esta possibilidade fez com que a 
dimensão de pesquisadora iniciante, e com o uso do equipamento visual 
me fez percorrer outras reflexões sobre o uso da imagem em pesquisa, 
quanto o fazer dessa produção, motivações de se colocar como criadora, 
dimensões, percepções adensadas pelo horizonte de uma poética dos 
sentidos. Este último aspecto vem balizado pela compreensão da 

3antropologia visual e dos estudos visuais . 
Destaco que o encontro com imagens na cidade, e a produção de 

imagens por meio da captura dessa climatologia, tem em conta 
compreensões mais inventivas de pesquisa, premissas reflexivas que 
ajudam a compor um quadro mais amplo sobre tornar-se pesquisadora, 
bem como (re)pensar a cidade para além de funcionalidades, e a arte para 
além do embelezamento e ativismo social. 

Para finalizar o encontro entre imagem e pesquisa, discussão que é 
cara e emergente para a antropologia visual e nas artes visuais na 
contemporaneidade, este encontro teórico e conceitual que realizei neste 
texto, torna-se importante, sobretudo quando nos leva a pensar e a 
construir referenciais mais plurais, inclusivos e flexíveis, sobre como usar 
imagens em pesquisas acadêmicas científicas.

Encaminhamentos investigativos e o uso de Imagens 

O caráter de imersão ref lexiva com imagens surge como 
concentração emergente no cenário contemporâneo de pesquisa. Um 
cenário de percepções plurais que requer problematizações e abordagens 
para uma clareza de metodologias e análises conectadas ao fazer/saber 
antropológico e, a produção de imagem. Isso tudo enseja uma 
reorientação de acesso ao universo complexo das imagens com as 
realidades sociais situadas que a pesquisa se insere.

Na atualidade, o uso de imagens, devido à facilidade dos aparatos 
tecnológicos de captura, tanto fixa quanto em movimento, seduzem 
pesquisadores, e não é raro encontrá-los utilizando-as nas pesquisas em 
antropologia. Contudo, para alguns, a complexidade desse envolvimento 
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 geralmente não corresponde aos propósitos científicos de objetividade e 
subjetividade. E é neste ponto, talvez, que ainda resida o obstáculo mais 
corriqueiro para não considerá-las como um potente objeto de discussão e 
de aprofundamentos reflexivos para além das ilustrações e registro de 
campo, mesmo que na trajetória da produção acadêmico-científica este 
dispositivo tenha sido frequentemente usado. 

Dentre os exemplos mais conhecidos que utilizaram imagens na 
esfera da antropologia, os estudos de Malinowski e, posteriormente, com 
mais expressividade, os incentivos convocados para o uso da imagem, por 
Margaret Mead e Jean Rouch, mesmo causando estranheza na época, são 
atualmente referências expressivas sobre a condição da inserção da 
imagem no trabalho de campo. Seus apelos foram contundentes, mas 
infelizmente, com o passar dos anos, foram relegados ao esquecimento e à 
permanente ideia de uma suposta hierarquização entre escrita e imagem. 
Considero, com muito pesar, que esses esquecimentos não tão neutros 
ocasionaram perdas significativas no debate acadêmico, e que ainda 
refletem-se nas discussões e uso das imagens, fazendo com que o 
protagonismo reflexivo e analítico nas pesquisas com o uso da imagem 
venha perdendo espaço em detrimento da escrita.

Este reflexo é nitidamente visto, infelizmente, pois não é difícil 
encontrar, ainda hoje, argumentos que desconfiam do uso das imagens, 
especialmente quando o pesquisador, ao utilizar o mecanismo tecnológico 
para captura de imagens, em vista a considerar o posicionamento 
metodológico, esvazia-se quando afirma que apenas se pode teorizar o que 
se vê. Esse entendimento faz com que a ação da captura da imagem, o 
recorte e a escolha do cenário do pesquisador, se localize apenas como 
aquele que confere sua estada em campo. E as imagens produzidas são 
transferidas para a pesquisa ou o texto final como ilustrações do campo, 
desconsiderando toda a sua expressividade comunicativa.

Em contraposição à ideia da supremacia da linguagem escrita, em 
detrimento das imagens como um processo de comunicação mais efetivo, 
Samain (2012) nos adverte e é otimista quando se refere ao uso propício de 
imagens nas pesquisas, em vista a um maior alcance à compreensão de 
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 outras realidades que, de outro modo, não seria possível acessar. A imagem 
impulsionaria outras estruturas sensoriais do humano. O autor é incisivo 
quando diz que “não é somente possível como necessário livrar-nos dessa 
epistemologia da comunicação que ignora, enquadra e reduz a 
indizibilidade e a riqueza polissêmica do sensorial humano” (p. 17).

Felizmente, nas práticas atuais de pesquisa, há argumentos muito 
expressivos e esforços qualitativos quanto à utilização e continuidade de 
uso de imagens. Sinalizam-se caminhos plausíveis quanto ao seu uso não 
só metodológico, mas aposta-se na potencialidade de que, com e através 
delas, podemos acessar e compreender as realidades sociais. Nesse sentido 
é possível perceber as imagens como uma forma especifica de 
comunicação e não de linguagem; isso leva em conta a diferenciação e a 
especificidade dos diversos meios que as conectam, e os desdobramentos 
perceptivos e inventivos do pesquisador com as abordagens atuais da 

4antropologia visual . 
Tenho em perspectiva que o destaque quanto ao uso de pesquisa 

com imagens ainda seja considerado como ato fotográfico, atribuído à 
representação de uma realidade, e que o aspecto ilustrativo e o registro 
ainda sejam aspectos sedutores desse envolvimento com o instrumental 
tecnológico da câmera fotográfica. É preciso um engajamento reflexivo de 
outra ordem quando tomamos este ato em pesquisas cientificas. A 
reflexão apontada por Sylvia Caiuby Novaes no ensaio “O silêncio 
eloquente das imagens fotográficas e sua importância na etnografia” vem 
reconsiderar este uso das imagens nas pesquisas atuais e, neste destaque, 
procurei novos insigths epistemológicos para abordar o uso de imagens na 
pesquisa que desenvolvi para uma tese de doutoramento. Este processo se 
deu a partir de um descolamento do olhar fotográfico para além de seus 
contextos de origem e de autoria, para buscar novos sentidos de uso, entre 
eles considerar uma poética social vinculada a uma proposição 
etnoartística de captura e inventividade de imagens que não estão ali para 
representarem, mas para comunicarem ideias para poder pensar o 
improvável. 

Esses novos usos correspondem à invenção de novas formas 
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 narrativas, capazes de evocar, suscitar e provocar ideias, diálogos e 
percepções sobre a vida social de quem é, e do que se observa. Para tanto, a 
dimensão etnopoética de acesso aos saberes rumo a uma poética social é o 
desafio primeiro para esta compreensão suscitada pela antropologia 
visual, sabendo que o campo de pesquisa incorre em atravessamentos  
múltiplos de pontos de vista que requerem incluir a imagem na forma 
como pensamos, e que nos leva a interpretarmos o mundo.

Estas mudanças, tanto do posicionamento do pesquisador quanto 
da sua relação com o campo, e o uso da imagem como produção de dados, 
vêm em consonância com as perspectivas de uma antropologia dos 
sentidos ou uma prática da teoria que é apresentada e detalhada por 
Herzfeld (2014) na seguinte descrição: 

A premissa fundamental que subjaz um conceito de uma 
'antropologia dos sentidos' é que a percepção sensória é um 
ato cultural e também físico: visão, audição, tato, gosto e 
cheiro não são somente meios de apreender os fenômenos 
físicos, mas também são avenidas para a transmissão de 
valores culturais (p. 296).

Assim, entendo que as imagens produzidas no campo de pesquisa 
envolvem uma diversidade de sentidos vivenciados pelo pesquisador que, 
ao capturar o cenário, a paisagem, a cena ou a climatologia de uma 
situação, evoca a dinâmica cultural do vivido, sobretudo quando se deseja 
conhecer e ter acesso a uma “poética social” (p. 78), às dinâmicas do 
contexto e da trajetória de vida singularizada dos sujeitos. Isso implica em 
que capturar a imagem considerando a poética social é não ver tão 
somente o óbvio ou o aparente, e que, embora atrelado ao real, este é um 
movimento em processo continuo do rico jogo de muitas observações que 
envolvem as múltiplas histórias em processo relacional entre campo, 
interlocutores e pesquisador e envolve, sobretudo, percepções, sentidos e 
sensações do vivido.

Diante de tal perspectiva, os novos usos da imagem para a pesquisa, 
e o entendimento na conjugação abordada pela Antropologia Visual e 
Estudos Visuais, articulam-se e ampliam-se argumentos das e com as 
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 imagens. Imagens são arquivos vivos de um tempo, que oportunizam 
pensar com elas e não somente sobre elas. Noções que a concebem como 
uma montagem constituída de elementos heterogêneos, sensórios e de 
tempos sucessivos.

  Falar de imagens implica uma conexão com grande carga de 
posicionamentos e ideias, pois elas são “portadoras de pensamentos e 
como tal nos fazem pensar” (SAMAIN, 2012, p. 14). Portanto, os materiais 
produzidos em campo, além de dados, são referenciais que nos ajudam a 
pensar. Diante de tal estímulo para pensar com imagens na pesquisa, elas 
não deveriam ser negligenciadas no exercício acadêmico científico ou 
tratadas como meras possibilidades de coleta de dados, e sim como um 
processo que coloca o pesquisador como protagonista da participação 
efetiva no campo, assim como um inventor e articulador reflexivo do 
campo. Este momento é um “ato de invenção”, como considerou Wagner 
(2001), de modo que a imagem surge como um meio de conhecer, 
apresentar e mediar este ato criador, articulando ou projetando 
particularidades e singularidades dos sujeitos e de suas culturas, levando 
em conta, sobretudo, a sua própria dimensão de fazer e construir uma 
interpretação.

Ao produzir imagens no campo de pesquisa, além de estar atenta às 
constâncias e tensões entre o momento flagrante e a criação poética do 
social, que envolve a convenção e a invenção, procurei estar ciente que tais 
produções não almejam a categoria artística. Embora considerando que as 
imagens como artefatos culturais se explicitam por misturas de 
informação, acaso, estética e intenção articulada por uma postura 
etnoartística, de modo que as imagens produzidas em campo de pesquisa 
são excelentes modos de acessar, abraçar e compreender os fenômenos do 
social, especialmente quando se tem no plano das formas sensíveis o seu 
significado mais profundo.

Foi, portanto, levando essas tensões para o processo de pesquisa, 
que realizei a produção de dados com o auxílio da máquina fotográfica, e 
produzi umas centenas de imagens, e me veio a necessidade de discutir este 
processo por outros posicionamentos. A minha formação em Artes 
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 Visuais, sem sombra de dúvida, me convocou para esta discussão, e o 
encontro com a área da sociologia promoveu diálogos férteis, pois, além de 
possuírem profundas relações, argumentos epistêmicos e metodológicos 
da antropologia que se cruzam, convergem e redimensionam os 'usos' da 
imagem para além de mero recurso ilustrativo, pois foi importante a base 
conceitual para pensar e fazer pesquisa com uso de imagens. 

Assim, ir a campo, capturar imagens, ouvir, sentir e observar a 
dinâmica das ações artísticas na cidade de Macapá foi a primeira atitude 
para acessar a poética social e, inspirada pela ideia de Roy Wagner, quando 
se busca a invenção de uma cultura situada como pesquisadora que cria, 
aventurei na produção de imagens como fonte de criar e inventar o espaço 
da cidade, considerando a existência sensorial de viver e fazer o campo de 
pesquisa. 

De igual modo, ao me deparar com imagens artísticas no ambiente 
da cidade, e por entender que elas não são a representação da realidade e 
sim processos de ocupação e de produção de sentidos sobre o lugar, pude 
apreender que elas, as produções artísticas, são sujeitas às tramas da 
experiência, adquiridas em momentos distintos da trajetória dos sujeitos 
sociais e, possivelmente, expressam reflexões sobre o vivido, levando em 
conta, sobretudo, as temporalidades singulares dessa experiência. 

Neste propósito sensível e reflexivo, me apropriei da produção de 
imagens e seus tributos simbólicos, permitindo olhar e articular cores, 
sentir texturas, experimentar arquiteturas, e (re)localizar a ação de 
pesquisadora no espaço da cidade, quando se está em busca de produção, 
muito mais que de registro, mas com imagens que se articulam com 
aspectos sensíveis e cognoscíveis do processo de fazer pesquisa. Nesse 
processo contínuo e envolvente de captura de imagens, cheguei ao campo 
devagar e, com cautela, busquei ângulos e recortes de cenas que, através de 
cliks da objetiva, pudessem compor um arquivo visual que considerasse 
tanto o domínio estético quanto epistemológico de investigação das e com 
as imagens.

Foi com este argumento que imprimi e trouxe para a pesquisa de 
campo que realizei, nos anos de 2014 e 2015, a composição do diário 

Imagem Fenômeno e diálogo
 Visual: conexões de pesquisa

v. 03 | n. 01 | 2017 | pp. 85-109 
ISSN: 2446-8290  



95

 visual. Esta composição se constituiu num caminho de insinuações, 
possibilidades reflexivas para sentir e acessar a realidade social, 
especialmente quando se deseja questionar o fazer e o viver investigativo 
num ambiente provisório, polifônico e de fluxos de uma construção da 
climatologia e de uma biografia da cidade.

A imagem fenômeno: Arte como lugar e Cidade como existência

A possibilidade de enxergar as imagens como seres viventes, 
perspectiva teórica de Etienne Samain (2012), além de nos libertar da 
lógica da representação, nos abre horizontes e possibilidades para um 
estudo da antropologia visual das e com as imagens. Esta direção 
contribuiu substancialmente para que a minha investigação pudesse se 
desenvolver considerando que as imagens são “poços de memórias e focos 
de emoções, de sensações, isto é, lugares carregados precisamente de 
humanidade” (p. 22). Foi, portanto, a partir dessa orientação, que 
enveredei pelo caminho de produção visual na pesquisa, em especial para 
entender a cidade como existência. 

Assim, tanto as imagens produzidas por mim no campo de 
pesquisa, quanto a captura de imagens encontradas estampadas nos muros 
da cidade, fazem com que o entendimento desse material visual venha a ser 
compreendido como artefatos culturais, uma vez que me permitiu a 
“reconstituição da história cultural de grupos sociais, bem como um 
melhor entendimento dos processos de mudança social, do impacto das 
frentes econômicas e da dinâmica das interações interétnicas” (CAIUBY 
NOVAES, 1998, p. 116). Ou seja, o uso de imagens com outra 
possibilidade de uso, especialmente no tocante ao acesso aos saberes dos 
sujeitos e à elaboração de processos analíticos de pesquisa com o espaço da 
cidade. 

Em relação à ação de pesquisadora em campo, quando investida 
pela produção visual ou a produção de dados com imagens, via a 
observação e a captura de imagens de uma situação específica no espaço da 
cidade, especialmente buscando uma climatologia deste cenário, no qual a 

Silvia Carla Marques Costa 



96

 cidade passa a possuir uma existência inscrita nas imagens produzidas pelo 
pesquisador, de modo que a existência se modela, se formata e se cria, não 
em relação a utopias de libertação neste espaço, mas a pequenas 
liberdades, fissuras inventivas e de agência. 

Considerar a cidade como existência pressupõe possibilidades de 
estabelecer relações. E no caso desta pesquisa, as relações são mediadas por 
imagens. Imagens produzidas pelo pesquisador como portadoras de 
pensamento, uma vez que “nos fazem pensar, além delas moldarem o 
nosso próprio olhar. Somos, assim, 'observadores' condicionados tanto 
pelos nossos modos de ver como pela peculiaridade com que as imagens 
olham para nós” (SAMAIN, 2012, p. 16). 

Fazer uso e se apropriar de arquivos visuais ou produzir as imagens 
em pesquisas é compreender as imagens como um fenômeno, pois ela é 
muito mais que um objeto: “ela é o lugar de um processo vivo, ela participa 
de um sistema de pensamento. A imagem é pensante” (p. 31).

Tratando a imagem como um fenômeno, considerei que tal 
perspectiva estimulava o entendimento de que a cidade é um espaço de 
existência do pesquisador, e também de existência do fazer a cidade pelos 
citadinos, pelos artistas que ocupam as cidades e que imprimem, em seus 
muros, outros circuitos de comunicação, relação e interação. 
Correspondente à cidade como existência e à imagem como um 
fenômeno, estas duas considerações me instigaram a compreender que as 
artes estampadas nos muros da cidade poderiam ser observadas como um 
lugar. 

Não atribuir a estas imagens de destaque do universo artístico ou de 
ativismo politico social é o que Martins (2007) nos adverte, quando enseja 
discutir a mediação e a comunicação das imagens em espaços públicos, no 
âmbito das artes visuais. Ele explica o entendimento da seguinte forma: 
“Ao dar ênfase à 'imagem' como objeto de estudo e investigação e como 
meio de transmitir e transportar realidade material, não deve ser 
confundido com a comunicação e os estudos sobre mídia que têm seu foco 
nos 'modos de transmissão” (p. 30). Assim, ao olhar as imagens 
estampadas nos muros da cidade de Macapá, o que elas sinalizavam eram 
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 possibilidades de diálogos de outras ordens. 
Na interpretação e compreensão daqueles artefatos e valores 

culturais, as estruturas sociais ganham vida, e estas, apesar de falarem com 
o social, negam o direcionamento de uma criticidade que informa e 
transmite o visível. Estampadas nos muros, as imagens expressavam 
experiências sensoriais do cotidiano da vida na Amazônia. Funcionam 
como um fenômeno e, por abrigarem realidades desafiam a dicotomia 
estruturante do fazer artístico atrelado ao gosto e à crítica especializada e 
sistemática. 

Neste entendimento as imagens dispostas na cidade não tratam ou 
consideram um público específico, determinando inclusive o que ele deve, 
pode ver e interpretar. É interessante lembrar que atualmente os públicos 
são múltiplos, diversos e plurais, e não há possibilidade – alguns tentam – 
de ordenar um jeito certo ou verdadeiro de ler imagens. (MARTINS, 
2007). 

As imagens com que me deparei na cidade de Macapá, cidade que 
serviu de campo de pesquisa de doutorado desde que iniciei a pesquisa, me 
interpelavam e, na medida em que a pesquisa ia me levando, fui acometida 
por estes novos suportes conceituais, e as reflexões foram se organizando, 
especialmente no sentido de que elas mobilizam e articulam práticas e 
referenciais dos sujeitos que as produzem, em distintos momentos e 
espaços-temporais.

Assim, estas 'artes' que encontrei nos muros, postes, asfalto e em 
outros suportes da cidade como existência, passaram a funcionar como 
um lugar de sentidos, e de despertar tantos outros, mas também um lugar 
de 'sintomas'. São igualmente camadas narrativas, justapostas, mesmo que 
desprovidas de um sentido comum ou código alfabético, necessariamente. 
Nas palavras de Entler (2012, p. 134), “uma das grandes forças da imagem é 
a de produzir ao mesmo tempo sintoma (ruptura dentro do saber) e 
conhecimento (ruptura dentro do caos)”.

O enfoque dado à imagem, de que elas produzem e revelam, 
respectivamente, sentidos e sintomas, nos lança a seguinte questão: Por 
elas nos possibilitarem tanto uma direção precisa quanto uma variedade 
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 de direções obtusas, oblíquas, numa intensificação de simultaneidade e 
ambiguidade, como organizá-las para a compreensão e a produção de 
conhecimento? Esta questão implica sobremaneira na perspectiva do 
pesquisador que se esmera em respostas provisórias, instáveis e flexíveis, 
perspectivas nem sempre bem aceitas pelo universo de uma ciência que 
ilusoriamente busca justificar a verdade! A operacionalização do uso das 
imagens se encontra nas presenças incompletas que ela insinua e consegue 
“aprofundar a distância com a realidade que investiga, mas sem jamais 
negá-la, sem jamais romper o fio que a conecta” (ENTLER, 2012, p. 136).

Olhar para as produções estéticas e artísticas nesta proposição de 
que elas, como imagens fenômenos, são apropriações da ação humana, 
realidades tangíveis e intangíveis, concretas e simbólicas, artefatos e 
sentidos resultantes da articulação dos sujeitos em sua trajetória de vida, 
sejam elas individuais ou coletivas e ainda, práticas, atividades cotidianas e 
ritualizadas com referenciais de espaços-tempo amplificados pela memória 
e história. Acolhi estas imagens com este horizonte epistêmico para, 
enfim, fazer uso desse material. 

Por conta de tais posicionamentos, e envolvida nesta premissa de 
que ao olhar uma imagem necessariamente falamos de interação, 
negociação e apropriação, colocando-a sempre em estado de instabilidade 
e polifonia, e que não corresponde nem representa necessariamente o real, 
intuí uma postura dissidente, do olhar tácito. Inspiração que vem ao 
encontro de “ver e pensar as imagens” nas reflexões de Samain (2012), 
entrelaçadas pela ideia de que estar diante da imagem reúne e faz convergir 
sensações “de ser no mundo como um estado do olhar e do pensamento” 
(DUBOIS, 1994). 

Decerto a imagem como um fenômeno me ajudou a pensar a cidade 
como existência em relação ao posicionamento de pesquisadora, mas 
também um lugar reflexivo de acessar os dados de pesquisa, vislumbrando 
categorias de análises. Assim, a imagem fenômeno se estabeleceu como 
um aspecto epistêmico e também metodológico para seu uso para além de 
identificações com registro e ilustração. Ou seja, as imagens fenômenos 
articulam e se oferecem como encontros flexíveis de mediação e 
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 comunicação evidenciando a cidade como existência e a arte como lugar.

Passeio do olhar e os muros da cidade de Macapá: dispositivos de 
sensibilidades e análises com imagens

A quantidade de imagens que foi produzida em campo me 
estimulou a propor uma organização sistemática para que eu pudesse 
acessar uma via etnopoética para refletir sobre a poética social dos saberes, 
vivências e experiências do pesquisador e dos interlocutores da pesquisa, 
uma vez que a tese consiste em compreender como e sob quais 
circunstâncias as produções artísticas exercem, expressam e impactam as 
relações sócio-culturais. 

Os interlocutores da pesquisa foram onze artistas que trabalham e 
apresentam seus artefatos estéticos na dinâmica da cidade com a 
elaboração de uma diversidade de linguagens, entre as quais destaco: 
performances, fotografias, web arte, palhaçaria, grafites, entre outras. 
Assim, acompanhei estas ações na cidade existência por dois anos, 
especificamente os anos de 2013 e 2014. 

Ao final desse processo de produção de imagens eu possuía um 
arquivo visual com oitocentas e oitenta e duas imagens. E naquele 
momento, sem saber o que fazer com aquele material, mergulhei em 
leituras que me ajudassem a considerar as imagens como dados de 
pesquisa, mas não trazê-las apenas como correspondência ao texto escrito. 
Foram estas inquietações, particularmente, tanto de pesquisadora 
iniciante na área de antropologia visual quanto afeita à imagem, por ter 
vivido profissionalmente próxima às artes visuais, que este desejo se 
plasmou. 
 As noções iniciais, destacadas acima, me levaram à organização de 
um arquivo visual, similar ao diário de campo, porém especificamente 
com imagens. Esclareço que, diferente do diário de campo escrito, que é 
feito no momento de observação, mas também quando o pesquisador 
retorna ao 'laboratório, casa', as produções também seguiam a mesma 
lógica, contudo não tinham a preocupação de descrição, nem de narrar, 
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mas de evocar sentidos e se deixar impregnar pelos sintomas das imagens. 
A intenção, ao fazer este diário de visual, é uma possibilidade de uso que 
encontrei para dispor de imagens como partilhas e seduções visuais, 
investidas por uma contraposição e desconstrução do que é visto e, por 
vezes, naturalizados, sobre a Amazônia. 

Imagem 1: Os barcos que ocupam as vias urbanas na cidade de Macapá. Fonte: 
Silvia Marques 

Ao considerar a poética do social, a captura de imagens se fez como 
um lugar de pensamentos, pois não foram os signos ou a tipologia que me 
interessou, “são as formas significantes, os sistemas de relações que fazem 
de uma fotografia, como de toda a imagem ou de todo o texto, um objeto 
de sentido” (SAMAIN, 2012, p. 32).

Optei por organizar as imagens em telas que julguei 
correspondentes, numa disposição de conjuntos temáticos ou sequências 
narrativas que sinalizassem referências e diálogos de uma realidade 
especifica a ser incorporada como forma de um percurso etnopoético de 
pesquisa, e finalizar uma montagem das categorias analíticas. Contudo, 
devo advertir que as imagens não possuem uma narrativa fixa, ou seja, 
cada uma, individualmente, e todas em conjunto, provocam e tensionam 
outras interpretações. 
  A princípio, as imagens foram selecionadas por conjuntos 
temáticos, composição de títulos, subtítulos, legendas identificando as 
localidades, os indivíduos, à disposição da linguagem artística que 
observei em campo, o tempo, o clima, o entorno da cidade, além de 
pequenos textos interpretativos que propunham significados sensíveis e 
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5mais amplos e abstratos para as situações fotografadas . 

Imagem 2: Acesso e captura das imagens. Fonte: Silvia 

A lógica, portanto, iniciaria a princípio reduzir o máximo possível 
de explicações técnicas, mas considerar a situação em que ela foi 
capturada. Era preciso de igual modo perceber o recorte que eu tinha dado 
a cena ou ainda considerar a sugestão do ângulo e que a imagem foi 
concebida pelos sintomas sugeridos. As combinações do olhar a imagem 
em casa, as lembranças do momento e sentimentos e sensações vividas 
para a produção da imagem permitiu uma liberdade provocativa de 
interpretação uma vez que diante da imagem tornamo-nos analistas e 
arqueólogos (SAMAIN, 2012).

Quero destacar que também tive a inspiração do trabalho de 
Warburg, citado por Samain (2012) que recomenda a reaprender a olhar 
pela antropologia visual o mundo visual. Ele diz que: “saber ler a vida 
através das imagens e, desse modo, permitir ao nosso imaginário viajar sem 
medo” (p. 77); este foi o esforço artesanal sensível de estar, viver e criar a 
cultura da existência no universo de uma cidade existência. 

Dispus das imagens e resumi em pontos que fui me deixando fisgar 
sem a preocupação, a priori, de explicação prévia, descritiva e explicativa 
por algo. Anotar olhar o que a imagem insinuava era a brincadeira do dia. 
Ou mesmo perceber quais e como os sintomas dispostos nas imagens 
impactavam meu posicionamento reflexivo. Este movimento de olhar é 
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sentido em suas relações com a memória, a escuta, o paladar, o tato e o 
olfato, como um processo de desfronteiramento de expansão e 
possibilidades inventivas. 

Enumerei algumas orientações reflexivas para que, posteriormente, 
me ajudassem a perceber as categorias de análise, bem como as reflexões e 
discussões sobre os modos de estar e viver com a cidade e com a arte na 
Amazônia Amapaense. 

1 - recortes de ações artísticas na cidade.
2 - convívio íntimo com a simbologia compartilhada do barco e do 

rio, intercambiando a imaginação. 
3 - cores, sabores e imaginários que orientam as cosmologias da vida 

do lugar.
4 - condições públicas e sociais, singularidades de viver na 

Amazônia. 

Estes quatro pontos foram os destaques que criei para o conjunto de 
imagens produzidas em campo e, a partir daí, as organizei em telas. 
Posteriormente fui resumindo em categorias analíticas. Aqui vou 
considerar o segundo ponto enumerado para discutir a categoria 
“cosmologias da Amazônia” nas produções artísticas que encontrei 
estampadas nos muros da cidade de Macapá.

Outra produção de dados com imagens se deu pela captura da 
ocupação expressiva de desenhos nos muros da cidade de Macapá, 
pinturas conhecidas como grafite que, em Macapá, teve início expressivo 
no ano de 2005. O coletivo de artistas Catita Clube talvez seja o mais 
conhecido nessa modalidade artística, tanto pelas intervenções nas ruas da 
cidade de Macapá, quanto pela organização de festas e convites para 
participar dessas intervenções nas redes sociais. Os grafites realizados por 
este grupo ocupam lugares diversos no espaço urbano: praças, canteiros, 
prédios abandonados, calçadão de passeio público, entre outros. 

 A intenção do coletivo era realizar várias intervenções de arte na 
cidade de Macapá, bem como em outras cidades, assim que fosse 
oportuno. No ano de 2011 o coletivo realizou, durante todo o ano, ações 
em praças públicas. Reuniam pessoas que queriam fazer da cidade um 
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espaço de convívio mais próximo e afetivo. Diante da diversidade de 
formas de grafitar deste grupo, um tipo de desenho me chamou atenção 
por sua simplicidade de forma e ausência de cores, ou seja, o uso 
contrastante do preto no branco do muro. Encontrei desenhos coloridos 
com menos frequência. 

Os desenhos figuravam 'personagens' fictícios e se assemelhavam a 
imagens mitológicas, surreais. A priori, na minha inquietação inicial, os 
desenhos observados aleatoriamente pelas ruas da cidade de Macapá, 
remetiam às histórias mitológicas da Amazônia. A mãe d'agua, a cobra 
grande e a matinta perêra eram figuras que me remetiam ao imaginário das 
festas e contos da Amazônia. 
 Ao parar para observar com mais cautela alguns desenhos nos 
muros, observei que os desenhos em preto e branco, em sua grande 
maioria, eram destaques, e que certas formatações se repetiam: olhos, 
cabelos e a ausência de cores. Como dito, a composição temática, no meu 
entender, remetia a uma perspectiva mitológica. Eu já desconfiava de 
algumas identificações do espaço amazônico nas produções, 
especialmente aqueles ligados ao patrimônio da cidade; no caso, o 
obelisco que identifica a linha imaginária do Equador, que fica na cidade 
de Macapá, ficou explícito na imagem abaixo:
 

Imagem 3: Meio do Mundo. 
Fonte: Silvia Marques – acervo 

da pesquisa
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 Embora desconfiada dessa identificação, não poderia afirmar tal 
ligação sem, contudo, ouvir e observar mais de perto as impressões, 
inspirações e articulações. O que me impulsionava era conhecer pontos, 
histórias e nuances dessa produção. Expressões simbólicas cercadas ou 
intuídas de uma lógica proveniente da feitura da cidade, com a 
consideração de singularidade da percepção mitológica da vida 
amazônica. Ou seja, o espaço da natureza, a questão climática e os aspectos 
de ocupação desse lugar ainda cheio de mistérios, encantamentos e 
imaginários. 

   Imagem 4: Pinturas em Muros na cidade de Macapá Fonte: Acervo da 
Pesquisa.

As conjecturas realizadas pela pesquisa ajudaram a entender que as 
produções artísticas que acompanhei na minha pesquisa, dialogam com 
uma simbologia estética, e o vínculo perceptivo da trajetória cultural 
experienciada na Amazônia. Isto implica e abre possibilidades para pensar 
as produções artísticas como narrativas que entoam reflexões e 
problematizações sentidas e vividas pelos sujeitos como seres inventivos e 
que traduzem a sua existência em materialidades artística. De modo que as 
imagens são emblemáticas sobre este vínculo, convergência ou 
proximidades com os entendimentos sobre mitologias, imaginários e uma 
lógica cosmogônica de explicar as relações sociais dos sujeitos que vivem, 
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experimentam e frequentam o ambiente amazônico. 
 A imagem abaixo insinua um portal que cuida, resguarda e protege 
as pessoas, suas vidas e, acima de tudo, suas sintonias com a terra, a 
natureza e a vida do lugar.
 

Imagem 5: Portal da Cidade – acervo da Pesquisa. Fonte: Silvia Marques

Esta imagem foi pintada no muro em frente à via urbana mais 
movimentada da cidade de Macapá; similar à ideia de um portal, este 
desenho protege e conecta as pessoas com as duas margens que separam a 
via pública, o asfalto e o rio Amazonas. O que está em jogo nesta discussão 
vem se contrapor às expectativas de modos de viver na atualidade, 
mecanismos desenfreados do avanço do capital e as relações predatórias 
com o meio ambiente, aspectos cada vez mais presentes que contribuem 
para tornar a vida mais precária. 

Esta reflexão, oriunda da imagem, faz com que se possa gerenciar 
aprofundamentos sensíveis para refletir a cidade que fazemos, modelamos 
e desenhamos, por uma participação efetiva da existência e, acima de 
tudo, como nós nos relacionamos com a própria vida. Esta dimensão se 
tornou expressiva, bem como em tantas outras imagens que encontrei pela 
cidade de Macapá, e evocou, evoca, a nossa relação com o espaço da 
Amazônia.   

Assim, as imagens sistematizadas, organizadas por um processo 
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intuitivo e imaginativo, vieram proporcionar, na pesquisa, a reflexão sobre 
este universo da Amazônia. Impulsionando percepções que vêm de 
encontro à naturalização e estereótipos que este ambiente ainda sofre; 
entre eles, de um ambiente de difícil acesso, inóspito, mas com imensa 
beleza e disposição de bens naturais como celeiro que salvaguardara a vida 
humana. Esta ideia parece encastelar a Amazônia na dimensão da floresta, 
do verde que desconsidera seus agentes sociais, suas relações culturais e, 
sobretudo, a vida do lugar. Implica, portanto, considerar que tal crença há 
muito tempo vem alicerçando discursos e atitudes que incentivam a 
ocupação desenfreada de suas terras, sobretudo quando intensificam o 
sentimento de progresso e civilização desse ambiente. 

Por fim, considero que as reflexões aqui dispostas sinalizam, 
minimamente, as percepções e sistematizações que elaborei diante da 
produção de imagens que produzi e que me deparei no campo de pesquisa. 
Porém, o destaque da pesquisa e também deste texto é de que o uso de 
imagens precisa ser mais bem aprofundado nas investigações que tomam a 
imagem como suporte conceitual, metodológico e analítico, discutido e 
divulgado amplamente, para se pensar a disciplina e investigações no 
horizonte da antropologia visual.  

Ainda ressalto o caminho etnopoético escolhido pela pesquisa 
desenvolvida no programa de Sociologia da UFC, oportunizando 
ampliação para minha ação docente como um exercício contínuo de saber 
fazer pesquisa. Acessar o ambiente social por estas novas oportunidades, 
especialmente compreendendo a vida cotidiana por uma poética social e 
por uma investida investigativa de uma etnopoética, coloca os envolvidos 
na pesquisa em posições horizontalizadas, como agentes e como criadores 
do ambiente que habitam. Especialmente quando escolhem fazer pesquisa 
com imagens e com o universo visual que nos interpela cotidianamente.

Por fim, notas inconclusas 

Neste texto,  compar ti lhei  a lgumas ref lexões que me 
acompanharam no campo de estudo; todavia outras questões surgiram ao 
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 longo da pesquisa, que ainda exercem intercâmbios potentes para outras 
elaborações reflexivas. Assim, considero que as reflexões sobre tal tema – o 
uso das imagens nas pesquisas – ainda estão longe de ser conclusivas, ou 
seja, estão sempre em aberto. As tramas da experiência de pesquisa, 
portanto, colocaram em evidência a responsabilidade do pesquisador 
como um inventor e criador dos próprios dados, e que sua produção com 
imagens decerto deflagra o cultivo de sentidos em que se leva em conta a 
visão transversal e articuladora do visível, do imaginável e inventivo de 
estar e ser do mundo. 

O desafio é latente no âmbito dos estudos visuais e da antropologia 
visual, e vem provocando pesquisadores a pensar e fazer pesquisa por 
outros modos, redimensionando argumentos e conceitos em outros 
rumos e em novos tempos, com suas possibilidades tecnológicas, abrindo, 
portanto, para outros e novos campos investigativos. Para tanto, concordo 
com Caiuby Novaes (1998), quando nos convoca a pensar acerca dos 
desafios da disciplina:

Cabe à antropologia capturar a natureza deste olhar que 
registra, procurar desvendar, através dessas imagens, um 
pouco do elemento representado, um pouco daquele que 
registrou. Cabe às universidades e aos museus estimular este 
tipo de empreendimento, para que não mais convivamos com 
as imagens sem nos darmos conta do que elas significam (p. 
117). 

Os arquivos visuais são referências estéticas do espaço Amazônico 
com a cena artística urbana na cidade de Macapá/AP, e a proposição da 
imagem como um fenômeno é ir além da instrumentalização técnica da 
captura, ilustração e registro da imagem. Portanto, compreendê-las como 
processos constitutivos de fenômenos, revelações, comunicação e 
convocação do mundo, este foi o aparato teórico que persisto e persigo, 
quando se deseja e se inspira a trabalhar com imagens na vertente 
contemporânea da antropologia visual. 

Notas
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 1. Uma versão anterior deste artigo foi apresentada no II Encontro de 
Antropologia Visual da América Amazônica- EAVAAM, realizado de 25 a 27 de 
outubro de 2016 em Belém-PA.

2. Para La Rocca Climatologia deve ser entendida como um conjunto de 
características que a atmosfera do nosso tempo, o ar em que nos banhamos, 
tem de singular.

3. No contexto dos Estudos Visuais, vislumbramos uma perspectiva 
metodológica para o trabalho com imagens que se desviam das normas e dos 
estilos, das funções consuetudinárias, considerando uma perspectiva 
transdisciplinar e ampliando seus limites epistemológicos. Colaboram para 
esse campo as teorias do signo, os estudos culturais, a sociologia, a história, as 
teorias da percepção, a antropologia, a filosofia, as poéticas da imagem. Busca-
se averiguar a relação das linguagens e dos sistemas de representação, a partir 
das noções mais ampliadas do objeto contextualizado, numa perspectiva 
imanente em relação aos enunciados poéticos da cultura visual (FARINA, 
2007).

4. Samain (2012) nos oferece um panorama indicando e sugerindo várias 
pesquisas e pesquisadores que tratam as imagens como um fenômeno não só 
atrelado à tecnologia, mas uma proposição de que elas têm vida, pensam e nos 
fazem pensar.

5. Esta sequencia metodológica foi inspirada na proposição de pesquisa de 
Claudia Turra Magni & Mauro Bruschi (1988). E também na deliberação de 
imagens como um fenômeno que busca na orientação de  Aby Warburg de que 
a arte e um fragmento da expressão humana.
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Drenagem, saneamento e transformações 
urbanas: acervos fotográficos como expressão 

da Memória Ambiental na Bacia do Una 
em Belém (PA)
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Resumo: A cidade de Belém passou por um processo de transformação de suas paisagens 
durante a segunda metade do século XX, principalmente na relação de seus habitantes com a 
água. Contemporaneamente, este relacionamento é mediado por políticas públicas de 
urbanização relacionadas a drenagem e saneamento. Estas políticas visaram a resolução de 
problemas habitacionais em áreas de ocupadas por populações de baixa renda denominadas 
baixadas, o que resultou também na incorporação dos rios e igarapés à paisagem urbana. Esta 
pesquisa é baseada em trabalho de campo na Bacia do Una em Belém do Pará, especialmente em 
áreas sujeitas a inundações frequentes na época das grandes chuvas. Neste trabalho dou destaque 
à produção imagética de habitantes da Bacia do Una como forma de documentação fotográfica 
de suas condições de vida e de construção de significados sobre os diferentes impactos causados 
pelas políticas públicas implementadas. Utilizo o conceito de memória ambiental para 
compreender as transformações da cidade sob a perspectiva de seus habitantes no cotidiano, 
memória que neste trabalho é narrada por meio de imagens.
Palavras-chave: Memória; Acervo Fotográfico; Antropologia Urbana; Intervenções 
urbanísticas; Bacia do Una.
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 Drainage, sanitation and urban 
transformations: photographic collections as 

an expression of the Environmental Memory 
in the Una Basin in Belém (PA)

Abstract: The city of Belém has been through substancial changes in its landscape over the 
twentieth century, mostly related to the relationships between inhabitants and urban waters. In 
the present days these relationships are mediated in part through public policy related to sewer and 
water management systems, which are embedded in social processes of inequality and 
marginalization. In the past 10 years the results of these public policies have been frequent 
flooding in impoverished neighborhoods of the Una watershed. This work focuses on the 
production of photographic images by the Una watershed inhabitants as a way of documenting 
their life conditions. Using the concept of environmental memory this work explores the 
perspective of the inhabitants on city's transformations, which is manifest through their 
photographic collection.
Keywords: Memory; Photographic Collection; Urban Anthropology; Public Policy; 
Una Watershed.
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Drenaje, saneamiento y transformaciones 
urbanas: acervos fotográficos como expresión 
de la Memoria Ambiental en la Cuenca del 

Una en Belém (PA)

Resumen: La ciudad de Belém ha pasado por un proceso de transformación de sus paisajes 
mientras la segunda mitad del siglo XX, en gran parte en la relación de sus habitantes con el 
agua. En la actualidad, esta relación es mediada por políticas públicas de drenaje y saneamiento. 
Estas políticas buscaron a resolución de problemas habitacionales en barrios ocupados por 
poblaciones pobres llamados baixadas y que han resultado en la incorporación de los arroyos a la 
paisaje urbana.  Esta pesquisa es embasada en trabajo de campo en la Cuenca del Una en Belém 
do Pará, sobre todo en hogares expuestos a inundaciones en el periodo de las grandes lluvias 
amazónicas. En este artículo reflete acerca de la producción de imágenes por los habitantes de la 
Cuenca del Una como forma de documentación fotográfica de sus condiciones de vida e de 
construcción de significados sobre los diferentes impactos que han causado las políticas públicas 
implantadas. Utilizo el concepto de memoria ambiental para comprender las transformaciones 
de la ciudad bajo la perspectiva de sus habitantes en el cotidiano, memoria que en este trabajo es 
narrada a través de imágenes.
Palabras clave: Memoria; Acervo fotográfico; Antropología urbana; Intervenciones 
urbanísticas; Cuenca del Una.
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1Introdução

� A cidade de Belém passou por um processo de transformação 
substancial de suas paisagens durante a segunda metade do século XX, 
sobretudo no que diz respeito à relação de seus habitantes com a água. 
Contemporaneamente, este relacionamento é mediado por políticas 
públicas de urbanização e saneamento que visaram a resolução de 
problemas habitacionais e a incorporação dos igarapés e rios à paisagem 
urbana. Entre essas políticas está o Projeto de Vias, Esgotamento e 
Drenagem das Zonas Baixas de Belém, também conhecido como Projeto 
de Macrodrenagem da Bacia do Una ou, simplesmente, Projeto Una. 
� Realizado entre 1993 e 2004 – mas com uma fase de estudos e 
negociações para financiamento que remete à década de 80 –, este projeto 
aterrou zonas alagadas, abriu ruas onde antes havia estivas de madeira e 
instalou equipamentos urbanos de esgotamento e abastecimento de água. 
Porém, o aspecto principal do Projeto Una foi a criação de um amplo 
sistema de drenagem para acúmulo e escoamento das águas das chuvas 
com fins de evitar as inundações que historicamente ocorrem na região da 
Bacia do Una. Nos dias de hoje, a mídia de massas continua reportando a 
incidência de inundações e alagamentos na região, muito embora não se 
discuta os impactos e resultados da política pública implementada no 
passado.
� Durante os anos de 2012 e 2015, realizei pesquisa de campo na 
Bacia do Uma, em Belém do Pará, especialmente em áreas sujeitas a 
inundações frequentes na época das grandes chuvas amazônicas. O 
processo de pesquisa me conduziu à construção de uma rede de 
interlocução etnográfica, composta por antigos moradores da região, que 
guardavam memórias das mudanças ocorridas em seus espaços de 
pertencimento, onde o Projeto Una frequentemente aparecia como um 
marco temporal significativo. Porém, no decorrer da pesquisa de campo, 
também me aproximei de movimentos sociais e ativistas políticos que 
questionavam os impactos do referido projeto. Em ambos os casos, a 
memória das águas e da relação com a natureza urbana era acionada de 
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 forma diferenciada, expressando níveis distintos de inclusão e adesão ao 
processo que funda a cidade moderna. sanitizador 
� Neste trabalho, utilizo o conceito de memória ambiental (DEVOS 
et al, 2010) para compreender transformações da cidade sob o ponto de 
vista de seus habitantes no cotidiano. Essa perspectiva êmica sobre a 
cidade e seus lugares vividos encontrou expressão nas imagens produzidas 
pelos próprios moradores sobre as suas condições de vida. No decorrer da 
pesquisa, o potencial comunicacional dessas imagens ganhou estatuto 
semelhante aos depoimentos dos interlocutores da pesquisa, tanto em 
termos de sua narratividade, quanto em relação ao seu papel de guias na 
descoberta do complexo universo de pesquisa (GURAN, 1997). Tornadas 
as imagens "personagens" da pesquisa, não poderia me furtar a uma 
reflexão sobre os acervos fotográficos dos habitantes da Bacia do Una. 
Assim, neste trabalho, dou destaque a esses moradores e sua produção 
imagética. Em alguns casos, o contexto de produção dessas imagens 
aponta para processos de marginalização e de violação de direitos 
humanos nas áreas baixas da cidade. A memória, nesse caso, emerge como 
um fator decisivo no fortalecimento de identidades coletivas e do 
sentimento de pertencer a um lugar. Além de seu conteúdo 
evidentemente político, no sentido de reordenar experiências no tempo 
com vistas a uma ação no mundo, estes acervos de imagens também se 
apresentam como elemento de um patrimônio etnológico (ROCHA, 
2008) da relação entre Belém e suas águas.

1. Inundações e ativismo político: o acervo da FMPBU 

As imagens deste tópico não têm como propósito simplesmente 
ilustrar as situações descritas pelos interlocutores no que diz respeito às 
suas experiências constantes com alagamentos. Embora as imagens 
complementem ou até mesmo excedam os significados comunicados pela 
escrita, elas apresentam suas realidades próprias quando relacionadas a 
contextos e biografias dos sujeitos das narrativas. A inteligibilidade dessas 
imagens não se dá sem a compreensão das temporalidades do processo de 
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 sua produção e recepção (KOSSOY, 2002). Ao fotografarem suas ruas, suas 
casas e os canais transbordantes, interlocutores desta pesquisa tiveram que 
primeiro identificar e elaborar o problema que compõe o registro 
fotográfico. Em seguida, a criação do registro corresponde a uma 
representação, isto é, uma interpretação da realidade que é percebida nas 
escolhas – conscientes ou não, mas sempre presentes – de 
enquadramento, ângulo, iluminação e etc. Finalizando este processo e ao 
mesmo tempo apontando para um recomeço, obser va-se o 
compartilhamento e circulação dessas imagens que são reinterpretadas e 

2enriquecidas com mais camadas de entendimento .
As fotografias presentes neste artigo foram tiradas em sua totalidade 

por habitantes da Bacia do Una. Seu objetivo, antes de tudo, era de 
3documentação  da situação de vulnerabilidade em que se encontravam no 

que diz respeito a alagamentos. Assim, as imagens apresentam, em 
primeiro lugar, uma intencionalidade eminentemente política. Trata-se de 
instantes que demonstram a subjetividade do fotógrafo, ao mesmo tempo 
em que denotam a função fática das imagens em busca de engajamentos, 
sensibilização da sociedade civil ou mobilização de autoridades públicas. 
Antes de integrarem este artigo, essas fotografias já estiveram presentes em 
documentos oficiais, assim como em apresentações nas audiências 
públicas, reuniões com autoridades dos poderes Executivo e Judiciário, 
assim como eventos científicos dos quais participaram habitantes da Bacia 
do Una. Pode-se dizer que já constituem imagens de domínio público e 
que, em um sentido mais amplo, são parte integrante de um patrimônio 
etnológico (ROCHA, 2008) de Belém e da relação dessa cidade com suas 
águas. Esta noção de patrimônio, que vai além da materialidade dos 
monumentos e marcos territoriais, é indicativa das experiências dos 
moradores e dos saberes constituídos no cotidiano e, justamente por isso, 
apontam para um tempo de longa duração, no qual se reúnem desde os 
mitos de fundação da cidade amazônica e sua conquista frente à água, a 
imigração e o estabelecimento de populações pobres nas baixadas 
alagadiças, até as estratégias de adaptação e refundação da vida urbana às 
margens dos igarapés da capital.
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Ao mesmo tempo, não se podem separar essas imagens de seu 
contexto de produção. É necessário lembrar que elas fazem parte de um 
grande acervo montado por cidadãos da Bacia do Una em um processo 
visceral de documentação de suas próprias condições de vida. As 
fotografias circulam no interior de uma rede e sua autoria nem sempre é 
reconhecida ou reivindicada, embora, pela convivência, eu tenha 
conseguido relacionar algumas imagens a seus autores. De todo modo,  
não são imagens produzidas pelo pesquisador, embora sua emergência se 
dê no contexto etnográfico, convidando o etnógrafo a interpretá-las e 
narrar sua experiência de pesquisa a partir da intersubjetividade 
estabelecida entre as imagens dos interlocutores e as imagens que habitam 
o próprio pesquisador, em sua trajetória como morador de Belém. 

Fotos tiradas pela moradora Maria de 
Lourdes Lima de Abreu. Canal do Galo, 

na Travessa Antônio Baena, entre as 
Avenidas Pedro Miranda e Marquês de 

Herval, Bairro da Pedreira, Sub-bacia I do 
Projeto Una. 2011. Fonte: FMPBU, 2011.
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Os trabalhos de Rechenberg (2012; 2014) sobre álbuns de família e a 
prática do retrato entre populações negras e de baixa renda, em Porto 
Alegre, oferece ref lexões teóricas e metodológicas sobre como 
antropólogos devem proceder em relação às imagens produzidas pelo 
Outro. A autora aponta para a existência de certos “códigos de 
visualidade” relativos ao ato de representar-se a si mesmo, e que revelam 
projetos e motivações, bem como as relações entre classe social, identidade 
étnica e poder econômico e social (RECHENBERG, 2014, p. 21). 
 Assim como as imagens produzidas em campo pelo etnógrafo, as 
fotografias produzidas pelos interlocutores ou parceiros de pesquisa não 
estão a documentar apenas a realidade de um fato ou objeto. Na medida 
em que o ato fotográfico não é somente um processo técnico, mas também 
de criação subjetiva, o que se registra na fotografia é, antes de tudo, uma 
relação entre o fotógrafo e o assunto que é registrado. No caso das 
populações belemenses afetadas por inundações e alagamentos, o evento 
documentado mostra uma relação com o espaço de pertencimento e, num 
sentido mais amplo, a relação entre essas pessoas e o saneamento básico ou 
a experiência cotidiana com o Estado em suas margens (DAS e POOLE, 
2004). 

Fotos tiradas pela moradora Ana do Socorro Fonte Sousa na Avenida Pedro 
Miranda nº 215, Vila Maria de Fátima, entre Travessas Curuzu e Antônio 

Baena, Bairro da Pedreira, Sub-bacia IV do Projeto Una. Área de influência 
do Canal do Galo. 2013. Fonte: FMPBU, 2013.

Pedro Paulo de Miranda Araújo Soares117



118

  Utilizar os registros da própria população sobre alagamentos – em 
vez dos enquadramentos da mídia impressa, digital ou televisiva – também 
permite o exame de formas distintas de expressão sobre o público e o 
privado nas situações de alagamento. Não se trata da perspectiva de um 
observador externo que vem de seu bairro para registrar o alagamento na 
periferia. Ao invés disso, as pessoas que me cederam suas imagens estão 
fotografando sua própria casa, sua rua, seus vizinhos. O que aparece no ato 
de registrar seu testemunho é a sua subjetividade e, sobretudo, a sua 
corporalidade na captura da imagem. O exame das perspectivas 
empregadas nas fotos muitas vezes revela uma parte do corpo do fotógrafo 
já submersa, quando não o desespero e a impotência de alguém que 
observa, da janela de sua casa, o canal a transbordar e o nível das águas a se 
elevar.
 Fora de ordem cronológica, as fotografias expostas nesta seção 
buscam expressar a continuidade entre as experiências vividas em pontos 
diferentes da Bacia e não a continuidade temporal dos eventos em si. 
Entretanto, em nível documental as imagens são acompanhadas de 
legendas que indicam a sua localização e o ano do registro. A observação 
das datas e dos locais dos alagamentos indica a repetição indefinida desses 
eventos na vida cotidiana nas áreas baixas da cidade

Fotos tiradas pelo morador José Alexandre de Jesus Costa de sua própria 
residência, a Casa nº 5, Vila Freitas, Travessa Antônio Baena, entre Avenidas 

Pedro Miranda e Marquês de Herval, no bairro da Pedreira, Sub-bacia I do Projeto 
Una. Transbordamento do Canal do Galo. 2005. Fonte: FMPBU, 2005.
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 Tais procedimentos de documentação foram fundamentais para a 
judicialização do conflito social relativo aos Alagamentos na Bacia do 
Una. Após buscarem apoio de órgãos da Prefeitura Municipal e do 
Governo do Estado, sem resposta, moradores da Bacia do Una efetuaram 
denúncia ao Ministério Público do Estado do Pará. O entendimento 
compartilhado pelos denunciantes era o de que as inundações ocorriam 
por transbordamento de canais que não recebiam manutenção desde a 
declarada conclusão do Projeto de Macrodrenagem da Bacia do Una, em 
dezembro de 2004. Em 2008 a Promotora Daniela Dias ajuizou a questão, 
dando origem ao processo de nº 0014371-32.2008.814.0301, relativo à 
Ação Civil Pública Ambiental contra a Prefeitura Municipal, o Governo 
do Estado e a COSANPA (Companhia de Saneamento do Pará) pela 
obrigação de fazer a manutenção do conjunto de obras do Projeto Una e a 
execução de uma série de obras de microdrenagem (terraplenagem, 
asfaltamento e drenagem superficial) que ficaram pendentes.
 Embora as fotografias das situações de inundação, em si mesmas, 

4não se constituíssem como prova inequívoca  da omissão do Poder 
Executivo municipal e estadual, as imagens eram indicativas das condições 
em que se encontravam as obras do Projeto de Macrodrenagem da Bacia 
do Una, que fora implementado justamente para evitar alagamentos e 
inundações. As fotografias também constituíram elemento central na 
construção da inteligibilidade do problema, na medida em que moradores 
de diferentes bairros capturavam com as lentes das câmeras de seus 

Fotos tiradas pela moradora Maria de Lourdes Lima de Abreu. Casa nº 402, 
Travessa Antônio Baena, entre Avenidas Pedro Miranda e Marquês de Herval, 
no Bairro da Pedreira, Sub-bacia I do Projeto Una. Transbordamento do Canal 

do Galo. 2013. Fonte: FMPBU, 2013.
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celulares, máquinas de fotografar digitais e analógicas, imagens da mesma 
natureza, evidenciando o caráter sistêmico das inundações, definindo o 
problema inerente à ideia de Bacia Hidrográfica urbanizada – um 
conjunto interligado de canais e galerias subterrâneas – e a um sistema de 
obras comprometido. Os alagamentos e inundações já não eram eventos 
isolados, provocados exclusivamente pela intensidade das chuvas 
equatoriais, como sempre faziam entender os meios de comunicação de 
massa. E esta conclusão emergiu por meio da troca de informações, 
experiências e imagens entre moradores da Bacia do Una. Em 2013, esta 
rede passou a se denominar FMPBU (Frente dos Moradores Prejudicados 

5da Bacia do Una) e foi criado um domínio virtual  para organizar e 
divulgar o acervo documental e fotográfico com material produzido por 
moradores e pesquisadores na Bacia do Una.
� Quanto à referida Ação Civil Pública Ambiental, o processo 
continua tramitando na justiça desde o ano de 2008. Após o envolvimento 
de entidades como a OAB-PA (Ordem dos Advogados do Brasil – Seção 
Pará), da UFPA através do PARU (Programa de Apoio à Reforma Urbana) 
e, sobretudo, muita pressão popular e da FMPBU, inclusive por meio de 
órgãos de instância nacional como o Conselho Nacional do Ministério 

6Público, as negociações de um TAC  (Termo de Ajustamento de Conduta) 
entre o MPE-PA e os réus foram retomadas e atualmente se encontram em 
andamento. 

2. O olhar vigilante de Dona Lourdes

Nesta seção nos voltamos à experiência específica de uma 
personagem da pesquisa realizada na Bacia do Una. Trata-se de Dona 
Lourdes, uma senhora de 75 anos. Dona Lourdes é moradora da 
comunidade Mena Barreto, às margens do Canal do Galo, no bairro do 
Telégrafo, há quase meio século. Durante este período, Dona Lourdes 
trabalhou ativamente à frente do Centro Comunitário de Auxílio às 
Crianças, entidade que ela ajudou a fundar e sustentar. Em virtude de 
problemas de saúde, ela não pode mais se locomover como antes, o que 
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 limitou sua atuação na comunidade e a mantém, na maior parte do tempo, 
em sua casa. Bem articulada e bem relacionada fora da comunidade, Dona 
Lourdes participou de campanhas eleitorais, cursos na universidade e 
viagens para eventos políticos.

Assim como para os interlocutores do tópico anterior, as fotografias 
também tinham grande importância para Dona Lourdes. Um pouco 
empoeirados, guardados em uma caixa de sapatos, seus álbuns de 
fotografia documentavam sua vida familiar, suas atividades como líder 
comunitária e, consequentemente, as transformações sofridas pela Mena 
Barreto ao longo do tempo. Dona Lourdes narrou com a ajuda de 
fotografias. A dinâmica da sua voz trazia as marcas do fluxo com que seus 
álbuns de fotografia eram folheados e seguia a ordem das fotografias que 
iam aparecendo e chamando-lhe a atenção. De imagens da casa de madeira 
e da rua de piçarra passávamos rapidamente para registros dos aniversários 
de 15 anos de suas filhas. Mas esses eventos aparentemente desconexos se 
integravam na temporalidade de Dona Lourdes, uma temporalidade que 
se baseava, em grande parte, na sua experiência com o saneamento na 
Mena Barreto.
 Muito gentil, Dona Lourdes emprestou-me seus álbuns de 
fotografias. A rica semântica de suas imagens mostrava a busca pelo 
registro da transfiguração do espaço na Mena Barreto. Para Dona Lourdes, 
este registro mais tarde se torna documento histórico da trajetória do 
saneamento em sua rua, bem como do seu engajamento como agente 
neste processo. As suas fotos fazem durar, no tempo, um fragmento da 
experiência do viver na Bacia do Una e, quando se tornam narrativas 
expressando sentidos que excedem a intencionalidade do fotógrafo, no 
instante da captura, passam a compor uma parcela da memória ambiental 
(DEVOS et al., 2010) da cidade de Belém.
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Para um estudo sobre memória, o álbum de fotografias corresponde 
ao esforço criativo de imaginar a continuidade do tempo por meio da 
sequenciação dos momentos descontínuos em que as imagens foram 
capturadas pela câmera. A construção do álbum se apoia, portanto, na 
dialética da duração proposta por Gaston Bachelard (1988). Através do 
álbum de fotos, Dona Lourdes constitui a si mesma como sujeito em uma 
temporalidade e dá sentido à sua experiência como moradora da Mena 
Barreto e líder comunitária, consolidando esta experiência pessoal no 
tempo do mundo.
 Ao jogar com as imagens de Dona Lourdes, procurando agrupá-las 
em torno de núcleos semânticos ou sequenciá-las de maneiras distintas da 
sua disposição original no álbum, é possível perceber múltiplas narrativas 
e significados nos conjuntos de imagens formados. Foi então que as 
fotografias mostraram um processo subjacente àquele que ocorria nas ruas 
da Mena Barreto, mostrando além das escavações para instalação da rede 
de esgoto. Tratava-se do processo de construção de conhecimento, por 
parte de Dona Lourdes, sobre o que significava o Projeto de 

Antes do asfalto. Fonte: Acervo pessoal de Dona Lourdes.
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Macrodrenagem, o que nas fotos parece ter resultado em um progressivo 
engajamento da líder comunitária junto à ambiência das obras que 
ocorriam em frente à sua casa. 

O olhar vigilante. Fonte: Acervo Pessoal de Dona Lourdes.

As imagens narram a aproximação de Dona Lourdes das pessoas 
que trabalhavam nas obras que aconteciam bem próximas à sua residência. 
Em um primeiro momento, destaca-se o olhar vigilante de Dona Lourdes. 
Da janela de sua casa, ela observa os trabalhadores instalarem os 
equipamentos de saneamento. Dos altos de sua casa, ela apresenta a 
perspectiva do panóptico (FOUCAULT, 1987), fazendo jus à sua tarefa, 
enquanto líder comunitária, de fiscalizar e se comunicar com as 
autoridades do projeto. Mas o olhar panóptico também significa a 
possibilidade do controle sobre as ações do outro, sendo também uma 
forma de exercer poder dentro de uma relação. Percebe-se que os 
trabalhadores não sabem que estão sendo fotografados. Os trabalhadores 
são observados, têm o produto do seu trabalho avaliado e sua presença 
causa estranhamento, uma vez que são vistos como falanges da mão do 
Estado que, depois de muito tempo ausente – a não ser pela presença 
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esporádica da polícia –, se estendia sobre as baixadas da Bacia do Una. O 
olhar vigilante de Dona Lourdes representa a inversão de papéis sociais 
entre os habitantes da Mena Barreto e aqueles que representavam o grande 
projeto de intervenção urbanística.

O jogo da proxemia entre Dona Lourdes e os agentes do Projeto 
Una se reflete na corporalidade do fotógrafo no momento do ato de 
fotografar. Aos poucos, as distâncias entre moradores e trabalhadores do 
Projeto Una vão sendo suavizadas pelo contato cotidiano. Com o tempo, 
Dona Lourdes sai de trás da câmera e passa a ser alvo da lente de seus 
amigos e familiares que registraram seu envolvimento com o Projeto Una. 
O desfecho da narrativa fotográfica mostra o reconhecimento do outro, 
senão como igual, mas como alguém com quem é possível identificar-se a 
tal ponto que este convívio cotidiano ultrapassa as barreiras da rua e toma 
lugar na casa de Dona Lourdes:

Isso aqui foi um almoço que eu ofereci a eles. Porque eu fiz uma 
promessa: que se o projeto viesse acontecer na minha área eu daria 
um almoço pra eles. 
– Dona Lourdes, moradora da Mena Barreto em 2013.

 

Caldeirada de peixe na casa de Dona 
Lourdes. Fonte: Acervo pessoal de 

Dona Lourdes
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Considerações finais

� Os conjuntos de imagens dispostos em cada seção deste artigo 
apontam para experiências específicas com o saneamento nas zonas baixas 
da cidade de Belém. No primeiro caso, é dramatizado o colapso de um 
sistema de drenagem que deixou habitantes da Bacia do Una novamente 
vulneráveis a alagamentos e inundações, mesmo após a conclusão de um 
grande projeto que representava a solução para estes problemas históricos. 
No segundo caso, a experiência de Dona Lourdes valoriza a perspectiva 
êmica e local sobre processos como a ocupação do solo e a urbanização em 
Belém. Nesse caso, uma abordagem que focalize a memória contribui para 
que personagens, a princípio periféricos como Dona Lourdes e seus 
vizinhos, inscrevam sua história na cidade e sobre a cidade por meio de 
imagens, distanciando-se do sensacionalismo midiático, das narrativas 
oficiais e de abordagens excessivamente estruturais sobre o fenômeno 
urbano.
� Nos dois casos, as escolhas fotográficas expressam subjetividades, 
visões de mundo e, sobretudo, desejos e aspirações sobre uma cidade 
possível. A memória em imagens, em ambos os tópicos, se orienta para 
ações no mundo. As vítimas de alagamentos constroem a plataforma de 
uma luta política que já chegou ao Poder Judiciário na forma de uma Ação 
Civil Pública Ambiental pela manutenção e revitalização das obras do 
Projeto Una. Dona Lourdes, por sua vez, tenta intervir e exercer algum 
tipo de controle sobre a política pública implementada na comunidade 
onde mora, o que resulta na aproximação com os operários do Projeto 
Una, muitos deles também moradores da Bacia do Una ou de outras áreas 
baixas.
� Em outro plano de análise, as experiências expressas em imagens 
mostram as descontinuidades na implementação do Projeto Una em uma 
área de aproximadamente 36,64 km² e que abrange quase 60% do sítio 
urbano de Belém. Enquanto que algumas áreas ainda sofrem com 
inundações pelo transbordamento de canais, outras como a Mena Barreto 
encontram-se relativamente livres deste problema, na medida em que estes 
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 eventos não são tão recorrentes quanto nas outras áreas. Existe a 
necessidade de pensar a Bacia do Una enquanto um sistema 
interdependente, e de pensar a relação entre inundações e a má execução 
de políticas públicas. Nesse sentido, as experiências de seus habitantes são 
fundamentais não apenas para mostrar a sua relação de longa duração com 
seus locais de pertencimento, mas também podem servir como alicerce 
para as discussões sobre futuros projetos na Bacia do Una e nas demais 
bacias hidrográficas de Belém que, inevitavelmente, sofrerão 
intervenções.

Notas

1. A pesquisa que deu origem a este trabalho foi desenvolvida com recursos do 
PDSE (Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior – CAPES). Uma versão 
reduzida deste artigo foi apresentada no II Encontro de Antropologia Visual da 
América Amazônica-EAVAAM, realizado de 25 a 27 de outubro de 2016 em 
Belém-PA.

2. O processo descrito em muito se aproxima das mimeses, conforme discutido 
por Ricoeur (1992). Na medida em que as fotografias são recortes espaço-
temporais, elas também constituem formas de subjetivação e internalização do 
tempo. Contar uma história através de uma única imagem ou de um conjunto 
de fotografias implica o reconhecimento de um campo simbólico, das regras de 
expressão desses símbolos, assim como a criação de novas intrigas narrativas 
por parte do receptor a partir do que este vê nas fotos.

3. Sobre a imagem documental, Cf. Kossoy (2002) e Rocha e Eckert (2001).
4. Conforme consta em despacho do Juiz da 2ª Vara da Fazenda da Capital, 

Marco Antônio Lobo Castelo Branco, em 2008 (Pará, 2008).
5. O blog frentebaciadouna.blogspot.com
6. O Termo de Ajustamento de Conduta é um acordo a ser realizado entre o 

Ministério Público e o(s) violador(es) de algum direito coletivo. O TAC tem a 
finalidade de impedir a continuidade da situação de ilegalidade, reparar o dano 
coletivo e evitar a ação judicial, a qual geralmente é protelada pelos réus por 
bastante tempo, através de recursos em instâncias superiores.
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Um porto em contradição: transformações 
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Resumo: Recentemente o Cais Mauá, antigo porto da cidade Porto Alegre/RS, teve um projeto 
de revitalização aprovado nas múltiplas instâncias administrativas da burocracia do estado e 
encaminha-se para ser implementado em 2017. Busco demonstrar, no decorrer deste trabalho, que 
a ideia de “restabelecimento de uma relação dos habitantes da cidade com o porto”, apontada 
pelo empreendimento responsável pela revitalização, não é consensual. Ela aglutina inúmeras 
contradições políticas, que procurei acompanhar etnograficamente através do contato consentido 
com coletivos de ativismo urbano. Realizando uma antropologia dos processos em contradição, 
tive a pesquisa e a produção de imagens como elementos metodológicos importantes na 
construção de narrativas visuais. Através das imagens, podemos perceber que a oposição frente à 
revitalização do Cais Mauá emerge não só com o estabelecimento de planos, projetos e propostas 
alternativas, mas como um confronto de modelos de cidade no século XXI. 
Palavras-chave: Área portuária; Narrativas visuais; Revitalização urbana; Ativismo 
urbano; Imagens citadinas.
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A port in contradiction: urban 
transformations, political memory and visual 

narratives in the process of revitalization of 
the Cais Mauá in Porto Alegre-RS

Abstract: Recently, the Cais Mauá, a former port in the city of Porto Alegre/RS, had a 
revitalization project approved in the multiple administrative instances of the state bureaucracy 
and is scheduled to be implemented in 2017. I intend to demonstrate in the course of this work 
that the idea of a   “re-establishment of the city's inhabitants' relation with the port”, as pointed out 
by the enterprise responsible for the revitalization, is not consensual. It brings together 
innumerable political contradictions that I tried to follow ethnographically through the 
consensual contact with groups of urban activism. Performing an anthropology of processes in 
contradiction, I had the research and the production of images as important methodological 
elements in the construction of visual narratives. Through the images it is possible to realize that 
the opposition to the revitalization of the Cais Maua emerges not only with the establishment of 
alternative plans, projects and proposals, but as a confrontation of city models in the 21st century.
Keywords: Port area; visual narratives; urban revitalization; urban activism; city 
images.
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Uno puerto en contradicción: 
transformaciones urbanas, memoria política 

y narrativas visuales en el proceso de 
revitalización del Muelle Mauá en Porto 

Resumen: Recientemente el muelle Mauá, antiguo puerto de la ciudad Porto Alegre / RS, tuvo 
un proyecto de revitalización aprobado en las múltiples instancias administrativas de la 
burocracia del estado y se encamina para ser implementado en 2017. Busco demostrar en el 
transcurso de este trabajo que la idea de un " restablecimiento de una relación de los habitantes de 
la ciudad con el puerto ", apuntada por el emprendimiento responsable de la revitalización, no es 
consensual. En ella se aglutina innumerables contradicciones políticas que he intentado 
acompañar etnográficamente a través del contacto consentido con colectivos de activismo 
urbano. Realizando una antropología de los procesos en contradicción tuve la investigación y la 
producción de imágenes como elementos metodológicos importantes en la construcción de 
narrativas visuales. A través de las imágenes podemos percibir que la oposición frente a la 
revitalización del Muelle Mauá emerge no sólo con el establecimiento de planes, proyectos y 
propuestas alternativas, sino también como una confrontación de modelos de ciudad en el siglo 
XXI.
Palabras clave: Área portuaria; Narrativa visual; Revitalización urbana; Activismo 
urbano; Imágenes urbanas.
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1Introdução

Em um dos meus primeiros contatos com coletivos de ativismo que 
se mobilizavam contra a proposta de requalificação do Cais Mauá, em 
Porto Alegre, conheci Jacqueline. Trata-se de uma ativista que tem uma 
trajetória histórica nos movimentos de luta pelo patrimônio na cidade. O 
fato de sermos colecionadores de imagens do antigo porto foi um amigável 
elemento que deu-me acesso ao tema que viria a se tornar minha 
dissertação de mestrado. Neste momento, fez-se presente o entendimento 
da ideia de restituição (ECKERT&ROCHA, 2014) como algo que está 
inserido do início ao fim do trabalho de campo, não somente como a 
entrega de um resultado de uma pesquisa etnográfica. 

Este compartilhamento de “visualidades portuárias” teve como 
produto uma exposição com imagens do antigo porto e teve por objetivo 
ser uma ferramenta de sensibilização social para as transformações 
portuárias na orla de Porto Alegre. Dada a ideia de “reestabelecimento de 
uma relação dos habitantes da cidade com o porto”, apontada pelo 
empreendimento responsável pela revitalização do Cais Mauá, quais são as 
contradições políticas presentes neste processo de transformação urbana? 
Um acompanhamento de contradições políticas marcadas por 
visualidades de conflito é o que proponho apresentar neste artigo.

Tendo as mudanças paisagísticas na cidade como elementos de 
curiosidade na pesquisa etnográfica com imagens, optei pelos coletivos de 
ativismo urbano como sujeitos do meu interesse empírico. O objetivo 
deste trabalho é entender a questão da “qualificação urbana da área 
portuária” por meio de uma escuta atenta aos contrassensos. Assim, outra 
finalidade é dar espaço às incompatibilidades visuais ente os modelos de 
cidade almejados pelos movimentos e pelos planejadores urbanos de um 
“novo porto”.

Em um primeiro momento, trago um relato etnográfico no qual 
estão presentes imagens de eventos políticos que tive oportunidade de 
acompanhar durante o trabalho de campo. Logo após, trago narrativas 
imagéticas históricas que dialogam com o tema do Cais do Porto como um 
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 gesto geracional do meio urbano de Porto Alegre. Finalizo com algumas 
considerações sobre o papel do antropólogo na pesquisa com imagens e na 
cidade em transformação.

  
O Cais Mauá do Brasil: antropologia de processos políticos em 
contradição

Dentro de uma proposta de dar conta de realizar um 
acompanhamento etnográfico com coletivos de ativismo urbano, posso 
dizer que a criação de novos coletivos foi aumentando gradativamente no 
processo de inserção etnográfica. É na etnografia em eventos públicos que 
baseio-me, sendo que a participação consentida na produção destes 
eventos sempre foi um ideal a ser alcançado. Reflito sobre as narrativas 
destes sujeitos envolvidos nos coletivos que acompanham politicamente 
os processos de transformação urbana, tendo pelo Cais Mauá um espaço 
significativo para suas mobilizações. Podemos pensar que o projeto de 
revitalização do Cais Mauá se insere dentro de uma política mais ampla, na 
qual os impactos urbanísticos oriundos das políticas públicas urbanas 

2geram conflitos ambientais e territoriais .
A transformação do Cais Mauá sempre esteve presente como pauta 

3no jogo político da capital gaúcha . O entendimento de que o cais do porto 
faz parte das ações geracionais da cidade, dos movimentos simbólicos de 
seu surgimento enquanto vila, cidade e metrópole, nos leva a pensar não 
só em um traçado histórico do porto enquanto espaço físico, mas também 
como espaço fantástico catalizador de um cotidiano de lutas que diz muito 
sobre Porto Alegre. 

Podemos pensar uma pluralidade de atores que fazem parte de 
coletivos de ativismo. Delineio três atores com formações distintas que 
creio dizerem muito sobre a articulação dos movimentos na cidade: 
preservacionistas, ambientalistas e comunicadores. Iniciei este artigo 
comentando meu primeiro contato com Jacqueline e ela é uma das 
representantes vinculadas à área de patrimônio. Disse-me que

A luta pela proteção do patrimônio cultural é uma meta e o 
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 envolvimento com a cultura, de um modo em geral, tem sido a 
tônica da minha atuação. Antes de me engajar na luta pela 
proteção do Cais Mauá, já vinha participando do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental 
(CMDUA), auxiliando, inclusive juridicamente, os 
conselheiros de a Região de Planejamento 6. Eram tentativas 
de sustar a construção de empreendimentos que iriam, de 
alguma forma, alterar as características da Zona Sul. Tenho 
que confessar que poucas foram às vezes que conseguimos 
algum ganho significativo.

Em parceria com outros colegas, a ativista criou o blog "Chega de 
Demolir Porto Alegre" que, posteriormente, deu nome a um coletivo. Foi 
através de algumas conversas que tivemos que tive a curiosidade de realizar 
uma pesquisa histórica sobre o Cais Mauá. Foi o contato com os temas do 
patrimônio histórico, obtido através de uma experiência de campo, que 
fomentou um interesse na investigação da memória da área portuária da 
cidade. A partir do ano de 2008, quando o projeto de revitalização da área 
do porto “saiu dos papéis”, que Jacqueline começou a mobilizar-se 
enquanto coletivo em contato com outros sujeitos atuantes por causas 
urbanas.  

Outra ativista importante com quem dialogo é Vanessa, 
profissional com formação publicitária e comprometida com as causas 
ambientais na cidade, é inspirada pelo trabalho desenvolvido por Jose 

4Lutzenberger . O seu desenvolvimento ambientalista foi influenciado por 
ONGs como a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural 
(AGAPAN), fundada em 1971. O ambientalismo, enquanto forma de 
ativismo urbano, foi o que inspirou Vanessa a participar dos debates sobre 
a revitalização do Cais Mauá.

A questão do Cais estava meio parada, na mídia e tudo, já no 
caso do Pontal do Estaleiro a gente viu que começou a 
repercutir as notícias do Cais, e lá no IAB tinha essas palestras 
sobre o Cais. Como nenhuma ONG queria pegar essa 
questão e então formamos esse grupo do Cais Mauá. Quando 
derrubaram aquelas 18 árvores, era quase Carnaval e a cidade 
estava quase vazia. Aí tinha um colega, o César, e encontrou o 
Felipe em cima de uma árvore, e aí mais dois subiram. E eles já 
tinham cortado quase todas. Aí o Cesar foi até a Câmara do 
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 Município, chamou a Melchiona, o Sgarbossa, a Sofia 
Cavedon para barrarem isso. Era uma obra da Copa. 
Estragaram toda aquela parte da Orla, os carros agora passam 
muito mais rápido. Também começou o movimento pela 
tarifa do ônibus, e todos os movimentos se juntaram e 
começou os movimentos de junho de 2013. Era o transporte e 
as árvores.

Vanessa é a representante mais ligada às causas ambientais que 
compõe o coletivo Cais Mauá de Todos. Em praticamente todos os eventos 
que participei a encontrei e sempre foi uma ótima interlocutora. Passou-
me informações importantes quanto ao andamento do grupo. Convidou-
me para eventos que não saberia que aconteceriam. Apresentou-me para 
outros ativistas envolvidos no coletivo. Certo dia me perguntou “onde 
entra a questão política no teu trabalho?”. Desde então percebi o quanto 
era importante para os atores e para os grupos que estavam em contato 
com a minha posição frente ao processo de revitalização que estava 
acontecendo. Em pesquisa com ativismo urbano, dei-me conta de uma 
premissa etnográfica básica, a de que não há consentimento sem 
alinhamento.

Na esteira do debate sobre a influência dos meios de comunicação 
nas mobilizações em defesa de espaços públicos, conheci outra ativista: 
Katia. Como comunicadora, esteve atenta aos debates relativos às 
transformações em Porto Alegre, mas sua ação como militante das causas 
da cidade ocorreu “a partir da retirada das árvores na frente da Usina, 
onde foi montado um acampamento”. A partir de então, criou o programa 

5“Cidade Elétrica” na “Rádio Elétrica” , rádio virtual criada a partir “da 
vontade, quase necessidade, de pensar o mundo, de dialogar”. Além de 
música, a programação apresenta debates sobre questões ligadas à 
sustentabilidade, consumo, comportamento, leis, política, ativismo, 
urbanismo.

Conforme a radialista, o processo de amadurecimento e 
conscientização que leva os sujeitos a se mobilizarem por causas urbanas é 
variável, e o dela tem muito a ver com a questão da comunicação. Reflete 
que esse trabalho, que alguns consideram romântico, “é um trabalho 
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 movido a idealismo, a ideia de que se pode construir um mundo melhor”. 
Sobre a questão da proposta de revitalização do Cais Mauá, discorre que

Acho que as pessoas de um modo geral estão de saco cheio 
dessa conversa que não se resolve nunca. Ouço muito a frase: 
qualquer coisa é melhor do que nada. Porque as pessoas 
querem usar o ambiente da orla, querem estar ali. E a lentidão 
do processo é exasperante e ninguém aguenta mais. Eu 
também quero usar a orla, eu também quero aquele espaço 
devo lv ido  à  c idade .  Mas  shopping  a l i ?  Torre s , 
estacionamentos? Isto é muito atrasado. Concordo muito 
com o Jorge Furtado que escreveu: “Para começar, 4000 carros 
estacionados no melhor lugar da cidade parece um erro grave, 
e um erro grave de concreto e com vários andares, difícil de ser 
corrigido. Veja aquele murinho de nada, um erro de concreto 
desde 1970, como é difícil tirá-lo de lá (Entrevista apresentada 
no site “Culturíssima”, setembro de 2015). 

Foi através do contato com Katia que preocupei-me em estar atento 
às programações de debates, sejam em espaços da cidade ou nos meios de 
comunicação, sobre o Cais Mauá. Desde então, comecei a ouvir seu 
programa na Rádio Elétrica assiduamente. Por meio dele conheci e entrei 
em contato com alguns urbanistas que participavam dos debates sobre as 

6mudanças urbanas que estão acontecendo em Porto Alegre . O 
acompanhamento cotidiano desta programação fez-me tornar a escuta 
sobre as contradições de projetos urbanísticos proposta para cidade uma 
instigante rotina. 

Estas três ativistas, conjuntamente a outros colegas, construíram o 
coletivo “Cais Mauá de Todos”. O surgimento de muitos desses coletivos 
de luta pelos espaços da cidade teve como elemento disparador as 

7manifestações de 2013, que invadiram as ruas do Brasil e de Porto Alegre . 
A atuação do movimento, por meio de uma mídia alternativa, levou ao 
surgimento de outros movimentos no Estado. A “Frente Parlamentar a 
favor do Cais Mauá”, o “Manifesto UFRGS a favor do Cais Mauá” e a 
“Rede Minha Porto Alegre” são alguns exemplos desses coletivos, com os 
quais também obtive contato. 

O primeiro evento do qual me propus a realizar um trabalho de 
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 caráter etnográfico foi a "Assembleia Popular em prol do Cais Mauá", 
8realizado no início de Abril de 2015 . Muitas notícias que eram veiculadas 

pela mídia, em jornais e redes sociais, informando o avanço do processo 
licitatório, que ocorrera no final do ano de 2010. Este evento foi previsto 
em forma de contraposição à “Assembleia Pública”, chamada pelo 
consórcio que viria a acontecer em um espaço elitizado da cidade. A Praça 
Brigadeiro Sampaio foi um local simbólico para realização do evento, 
tanto pelo histórico dela com os movimentos negros da cidade, quanto 
pela previsão da construção de uma passarela que ligaria este espaço a um 
futuro shopping, projetado ao lado do Gasômetro. Neste momento, o 
primeiro contato com meus futuros interlocutores transcorreu da seguinte 
forma, descrita no diário de campo 

Em uma tarde de sábado, apesar no clima frio e chuvoso do 
agosto portoalegrense, me desloquei de casa até a Praça 
Brigadeiro Sampaio, no bairro Centro Histórico. No decorrer 
do caminho, conferi as baterias e o cartão de memória da 
câmera e do gravador. Estava ansioso por ter um primeiro 
contato com os integrantes do movimento. Já ocorreram 
trocas de e-mails, mas nada tão significativo como um bate 
papo pessoal.  Chegando na praça, me deparei com uma 
exposição de imagens que demonstrava um projeto 
alternativo à revitalização do Cais Mauá. Conversei com as 
pessoas que a montavam, me apresentei e disponibilizei 
minha ajuda na montagem dos painéis. Jacqueline era uma 
das pessoas que montavam e me explicou do que se tratava a 
proposta alternativa. Enquanto falava, gesticulava muito com 
as mãos, e tinha certo brilho no olhar que retratava a 
indignação pelas propostas do empreendimento e o sonho de 
um porto mais democrático. 

 Integrantes do coletivo “Cais Mauá de Todos” com Jacqueline, 
Vanessa e Katia, constituíam um movimento integrando pessoas com 
formações acadêmicas no direito, comunicação, sociologia, urbanismo e 
história. As duas narrativas visuais que prosseguem fazem parte de um 
banco de imagens que construí durante o trabalho de campo. Os eventos 
acompanhados constituem narrativas visuais de ação política na qual 
busco associar o tema da imagem e da cidade. 
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Fotos: Jose Luis Abalos Junior

A “Assembleia Pública Popular” 
foi chamada pelo coletivo Cais 

Mauá de Todos para realizar uma 
oposição à assembleia pública 

convocada pelo empreendimento.

Diferente da assembleia oficial 
acontecida no Grêmio Náutico 
União no Bairro Moinhos de 
Vento, este evento se deu na 
Praça Brigadeiro Sampaio, 

próxima ao Gasômetro, e onde se 
projetava construir uma passarela 

para o novo Shopping.

No evento, foram apresentadas 
imagens do projeto alternativo 

“Cais Mauá: uma costura 
urbana” e muitos intelectuais que 

simpatizam com a pauta do 
movimento se fizeram presentes.

Um microfone foi 
disponibilizado para quem se 

prontificasse a emitir sua opinião 
sobre o processo de 

transformação do Cais Mauá. 
Muitas contradições do projeto 
foram apontadas e foi falado da 
necessidade de dialogar “fora da 
bolha”, levando essa pauta para 

os simpatizantes das obras 
propostas pelo empreendimento.
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O Abraço no Cais Mauá

Era nítida a referência ao que já havia 
acontecido em Porto Alegre, anos atrás, 

com a questão que envolvia o 
desaparecimento do Gasômetro. O 

abraço, em um espaço público 
marcado para ser transformado, 

emergiu como ferramenta para uma 
sensibilização da sociedade civil.

Diferentemente da década de oitenta e 
noventa, as mobilizações organizadas 

pelo coletivo Cais Mauá de Todos eram 
fartas de câmeras e possibilidades de 

registro do acontecido. Um evento com 
cerca de 100 pessoas não foi pensado 
somente para o sábado chuvoso que 
ocorreu, mas também desejado para 

produção e circulação de imagens em 
um futuro próximo.

Assim, o “desejo de imagens” se faz 
presente e é elemento significativo em 

todo saber fazer do ativista urbano, que 
já não o é sem ser ativista digital. “Nas 

ruas e nas redes” surge como uma 
premissa básica para uma nova geração 

que propõe esse modelo de 
mobilização.
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 A imagem criadora da cidade e a imagem como construção do mundo: 
caminhos para a etnografia da duração

Neste trabalho etnográfico, busco utilizar a imagem como forma 
integrante do processo de produção da pesquisa de campo. O que me 
proponho é realizar um passeio por questões principais, caras a esta 
pesquisa, e relacioná-las com a temática do trabalho em Etnografia da 
Duração (ECKERT&ROCHA, 2013). A pesquisa antropológica em 
sociedades complexas passa por alguns parâmetros como o sentido autoral 

9da figura do antropólogo como narrador e o método da convergência  
como ferramenta de produção, acervo e disponibilização de imagens. A 
imaginação criadora como integrante da construção do pensamento 
científico intelectual e a formação de conceitos e formas de pensar através 
dos processos das constelações de imagens são questões caras a esta 
pesquisa. 

O presente etnográfico, marcado pela presença em eventos, foi o 
que me levou à construção de coleções etnográficas e à pesquisa em 
acervos. Em verdade, a tensão entre etnografia e historiografia se coloca ao 
etnógrafo que se debruça sobre as transformações de paisagens urbanas de 
formas diferenciadas. No caso desta produção foi o trabalho de campo, no 
qual muitos sujeitos falavam de imagens do passado, de momentos 
significativos, do acesso da população ao porto, das formas de 
sociabilidade e da memória de um cotidiano de trabalho. Assim, a 
etnografia da duração leva em conta a não linearidade temporal da cidade 
que, repleta de imagens, se apresenta em sobreposição do tempo. 

Posto isso, creio ser interessante trazer a parte histórica do Cais 
Mauá como elemento mobilizador dos coletivos de ativismo urbano. As 
imagens do presente, do passado e do futuro se articulam nas narrativas 
destes sujeitos, em uma tríplice mimese (RICOEUR, 2007). A cidade é 
vista, aqui, como uma epifania de fluídos sob o olhar do antropólogo, e se 
traduz em diversidade de tempos coexistentes, épocas passadas, presentes e 
futuras, substancializadas em lugares de memória.

Walter Benjamim (1989), afetado pelo tema do surgimento das 
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 grandes metrópoles, encara a memória enquanto construção do 
conhecimento na sociedade moderna. Sob o olhar desterritorializado do 
Flanêur, personagem de uma cidade em transformação, surge a epifania de 
fluidos, espaços e tempos acumulados na cidade moderna. O desejo de 
colecionar e trabalhar com imagens é o que nos interessa neste autor que 
sugere que uma relação entre passado e o presente se faria aparente através 
constelações de imagens que contivessem momentos diferentes 
simultaneamente. Sendo assim, não objetivava uma mediação entre 
realidade objetiva e suas representações de passado e presente, mas uma 
mediação das tensões entre as imagens existentes.

Cabe pensar como a etnografia da duração e os estudos de memória 
podem ajudar como bases teóricas na construção de uma pesquisa sobre o 
processo de revitalização urbana que passa o Cais Mauá. O conceito de 
“memória” é construído no “tempo narrado” e na “identidade narrativa”. 
Qual é o tempo vivido por estes coletivos de ativismo urbano que desejo 
pesquisar? A partir de que experiências temporais se representam a 
memória destes sujeitos? Com o desenvolvimento da pesquisa, o conceito 
tempo aparece, para essa produção, representado na “memória 
situacional” ou “memória do presente”, ligada a escolhas de estilos de vida 
(VELHO, 1992).

O que o faz durar espaços significativos da cidade? A importância do 
espaço do porto, para os habitantes, é marcada por seu caráter histórico e 
conflitivo. Cabe aqui pensar como se deu, nas suas pluralidades de 
tempos, esta relação, e como o Cais Mauá se vincula a uma motivação 
simbólica que dura na estética urbana da cidade. A partir da pesquisa com 
memória coletiva e do ato de estranhamento e admiração durante o 
trabalho de campo, “é possível interpretar as metrópoles contemporâneas 
através dos subterfúgios dos seus habitantes” (ECKERT&ROCHA, 
2013), e o ativista urbano como um personagem da cidade, que flexibiliza 
preceitos que são racionais e impessoais e que vão além da estrutura formal 
do cotidiano. O estudo sobre as mobilizações em prol de uma 
“revitalização mais humana” do Cais Mauá é entendido, aqui, como ação 
política no contexto urbano, e demonstra a imaginação criadora que a 
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 cidade oferece aos seus habitantes (ECKERT&ROCHA, 2006). 
O Cais Mauá, como feição material e edificada na cidade, é visto 

aqui como produto do trajeto antropológico do imaginário, fruto lento da 
“assimilação e acomodação dos gestos e motivações de seus habitantes em 
face do meio cósmico e social” (DURAND, 1983). Espaço poético e 
histórico, produto de uma acumulação de tempos na sociedade porto 
alegrense, o porto se liga a uma função geográfica fantástica articulada à 
memória coletiva dos habitantes da cidade. Assim, a cidade não pode ser 
vista como simplesmente uma solidez material, mas como “espaço 
fantástico onde se manifesta um perpétuo recomeçar de um querer-viver 
coletivo” (ECKERT&ROCHA, 2013).

Entre amarguras provincianas e devaneios progressistas: memórias 
visuais dos portos de Porto Alegre-RS

Como tudo está tão diferente, como tudo mudou. Os navios 
já não mais permanecem ao largo, impossibilitados de atracar; 
já não há mais trapiches, os pequenos e confortáveis botes 
desapareceram e os carros de tração animal foram 
substituídos pelos velozes, ágeis e ambiciosos taxis dos nossos 
dias. Não tenho dúvidas: Porto Alegre progrediu muito 
(FORTINI, Archymedes. Histórias de nossa história, 1996).

Sandra Pesavento (1999), principal referência para um 
mapeamento histórico da cidade, por sua aproximação entre história e 
urbanismo, reflete que os mitos fundadores dos meios urbanos são 
fundamentais para a representação de um pertencimento que construa 
uma comunidade simbólica de sentido. Porto Alegre, mesmo que 
tardiamente em comparação a outras cidades brasileiras, também teve sua 
versão de origem primeira, num tempo mais recuado. A “guerra, a estância 
e ordem” eram os grandes eixos de sentido, presentes primeiramente nos 
Campos de Viamão, estâncias de gado, nos arrendamentos de Jerônimo 
de Ornelas. A posição geográfica estratégica deste espaço localizado na 
Região do Prata e ainda marcado pelas seguidas invasões espanholas, 
gerou necessidade de atenção do poder público por parte da colônia 
portuguesa. Sendo assim, em 1752, foram enviados sessenta casais de 
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 açorianos para fins de colonização no espaço à beira do rio, povoamento e 
marcação do território de colônia portuguesa. A nascente “Porto dos 
Casais”, posterior “São Francisco dos Casais” (1772), e “Madre de Deus de 
Porto Alegre” (1773), dão conta de uma quantidade de denominações que 
marcam a instabilidade política e territorial da região. A autora descreve as 
propostas urbanas inicias do governo português de abrigar as famílias ao 
lado do rio:

As primeiras áreas de ruas, delimitadas segundo o edital 
português de 1747, deveriam alinhar-se regularmente, ter 40 
palmos de largura, demarcando-se os lotes com extensão de ¼ 
légua para cada casal, prevendo-se o espaço para quintais entre 
as casas. Apesar de determinações e intenções de um 
ordenamento, o resultado foi um tanto anárquico e desviado 
das intenções originais pelos acidentes do terreno: uma colina 
que atravessava a península de leste a oeste e os inúmeros 
riachos e córregos que cortava as ruas nascentes 
(PESAVENTO, 1999, p. 249).

As imagens que trago tem foco temático no desenvolvimento do 
porto da cidade. Estes grupos de imagens são contextualizados em uma 
cidade que passou por momentos de efervescência política no início do 

10século XX. Os antigos intelectuais do Parthenon Literário  provindo de 
uma classe intelectualiza da burguesia porto alegrense na virada do século 
XIX, já se contrapunham, através de jornais de uma imprensa nascente, à 
perspectiva republicana positivista que visava instaurar a ordem e o 
progresso em uma sociedade onde vigorava a “hegemonia simbólica do 
campo” (PESAVENTO, 1999).

Um caráter marcante na formação das cidades brasileiras, onde 
Porto Alegre se inclui, é a estética da desordem agregadora de uma 
polifonia das formas temporais. Esta característica advém, 
principalmente, de uma contraposição às formas de consolidação dos 
conjuntos civilizacionais na Europa. Marcada pela deformidade, 
monstruosidade e desordenamento, a “formação das cidades nos tristes 
trópicos” (ROCHA, 1994) se confronta com um modelo autocentrado na 
constituição das cidades europeias. Ligado a um gesto geracional da 
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 história de Porto Alegre, o porto da cidade diz respeito ao nascimento de 
uma comunidade urbana agregadora de uma ambiência de harmonia 
conflitual (ECKERT&ROCHA, 2008).

Quando falamos em mito de origem, podemos associar este 
discurso sobre o nascimento de Porto Alegre aos representantes do 
movimento romântico no Brasil na capital gaúcha: o Parthenon Literário 
e, posteriormente, uma gama de intelectuais que escreviam suas crônicas 
no Correio do Povo, entre outros jornais de época. Nota-se, nessas 
posições, o que Sandra Pesavento denominou de “hegemonia simbólica 
do campo” (PESAVENTO, 1999), marcada pela superioridade da vida 
rural sobre a urbana, pelas especialidades dos costumes, tradições e 
socialidades da vida campeira. O passado era o espaço simbólico de feitos 
gloriosos no qual havia um delineamento do personagem símbolo do 
gaúcho. Assim, o homem dos pampas e a positividade do passado 
demarcavam a decadência simbólica de uma perspectiva de cidade 
urbanizada que se aproximava, e isso se dava pelo fato dela não fazer 
sentido dentro de uma articulação de identidade desejada. Esta “Porto 
Alegre/Paisagem” (PESAVENTO, 1999) resistente à cidade modernizada, 
era manifestada pelo fantasma do rural e do mito das origens do gaúcho, 
que teimava em apagar o brilho das inovações urbanas. 

O debate sobre as questões culturais e ambientais da cidade que se 
transformara já tomavam sua forma através de jocosidades entre açorianos 
e espanhóis presentes em um meio urbano destinado a ser fronteira de 

11impérios ibéricos. Nas revistas e jornais o Correio do Povo e A Federação , 
em uma disputa entre provincianos e progressistas. Na cidade que se 

12industrializava – e tinha porto como sua principal área comercial urbana  
–, as discussões sobre a higienização do centro histórico presente na cidade 
alta e a remoção de população para a cidade baixa, já era um processo 
político presente. 
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Carreteiros gaúchos chimarreando, 1911. Pedro Weingärtner. Fonte: 
Pinacoteca Aldo Locatelli

Vista de Porto Alegre. Aquarela, 1852. 
Hermann Rudolf Wendroth. Fonte: 

Pinacoteca Aldo Locatelli

Doca das Flores, 1880. Athayde d'Avila. 
Fonte: Acervo do Museu Júlio de Castilhos

A Porto Alegre antiga, na qual 
havia uma proeminência 

simbólica do campo. A cidade 
não só estava na fronteira 

geográfica que dividia portugueses 
e espanhóis, mas também estava 

localizada em um embate político 
entre provincianos e positivistas, 

que representavam diferentes 
modelos de desenvolvimento 

urbano. Assim, a história do Cais 
Mauá, porto da cidade que surgia, 
se entrelaça e se confunde com a 

história de Porto Alegre.
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  O crescimento econômico proveniente do processo migratório do 
13início do século XX  fez aumentar as atividades do porto da capital, que se 

tornou o centro de escoamento dos produtos oriundos daquela zona. 
Porto Alegre já abrigava cerca de 52.421 habitantes em 1890 e já era 
possível identificar novas construções que mudavam a fisionomia da 
cidade, como o Mercado Público, que teve sua primeira construção em 

141842 e sua ampliação em 1870 . A chaminé das fábricas localizadas ao lado 
da orla de uma cidade de industrialização recente marcavam a importância 
da atividade portuária nesse processo de desenvolvimento urbano.

Doca Mercado Quiosque Pé Rapado 
1897. Fonte: Fototeca Sioma Breitman

Porto Alegre Doca e barcos atual Praça 
Parobé S/D. Fonte: Fototeca Sioma 

Breitman

Partida de pólo aquático disputado no 
Guaíba, em frente ao Mercado Público, 

em 1927. À direita, as cúpulas dos 
prédios do Memorial do RS e MARGS. 

Fonte: Museu do Grêmio Náutico União 
(GNU)

O processo de desenvolvimento do 
meio urbano de Porto Alegre passa por 

uma relação intima com a região 
portuária. As imagens das docas do 

Mercado, do Carvão, da Praça Parobé 
são algumas referências deste contexto 
urbano da época. O uso das aguas do 
Guaíba para esportes e outras formas 

de sociabilidades, como mostra a 
imagem 7, também se faz presente nos 

modos de uso do espaço.
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Mesmo com o avanço comercial de seu porto e a crescente 
diversidade étnica da sua população, a antiga Porto dos Casais não era 
caracterizada como Metrópole. Contradições entre perspectivas que viam 
o mito de origem da cidade ligado à colonialidade urbana e as que visavam 
o progresso como eixo principal da modernização, entravam em choque e 
se manifestavam em um imprensa nascente que realizava um cabo de força 
entre a Porto dos Casais, marcada pela ruralidade, e a Porto Alegre 
moderna, sedenta dos sonhos da modernidade. Assim, a natureza de 
constituição da cidade metropolitana, portadora do ideal da 
modernidade, não passou ilesa às resistências de quem tinha com a estética 
urbana do passado um vínculo identitário. Importante tanto para os 
provincianos quanto para os progressistas, o espaço do porto vai além 
destas perspectivas e se mantém, até os dias atuais, como espaço em que se 
sonharam projetos de cidade.

A instauração da república, associada à perspectiva política 
positivista que acessa o poder político no Rio Grande do Sul (através de 
Julio de Castilhos e Borges de Medeiros), tem em Porto Alegre seu grande 
centro com a administração de Jose Montaury de Aguiar Leitão. 
Partidários da visão coetânea de progresso e evolução social, os políticos do 
PRR (Partido Republicano Rio-grandense) tiveram como principais ideias 
de cidade Paris, Rio de Janeiro e Buenos Aires. Em 1900, Porto Alegre já 
contava com cerca de 64.647 habitantes, e o caminho para uma Porto 
Alegre/Metrópole passava pela difícil modificação dos hábitos, 
remodelação urbana dos becos e casas coloniais cercados do rio. 

Como romper com a visão romântica de cidade? Como construir a 
modernidade urbana numa província tradicionalmente rural e com forte 
identidade regional apoiada no campo? Estes eram alguns dos desafios da 
elite cultural e política, que tinha no combate a tais aspectos uma questão 
estética, sanitária e moral. Nesta renovação cultural do estado, que 
implicou em mudanças na estética urbana, havia um esforço em construir 
uma representação de Porto Alegre, antítese da cidade colonial e açoriana, 
pacata e sonolenta.  Conforme Pesavento, para tais intelectuais amantes 
do progressismo, a revista “Kodak” foi um espaço de expressão da postura 
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 moderna de cidade

Portanto, neste início de república, a cidade que se queria 
bela, higiênica e ordenada, empreendia um surto de 
construções modernas, de acordo com os novos tempos que se 
inspiravam na palavra chave do progresso tão cara à república. 
Porto Alegre, a cidade colonial que se ensaiava burguesa e 
moderna, fornecia condições para que se continuasse um 
projeto e se perseguisse um ideal (PESAVENTO, 1999).

O desejo do cosmopolitismo se expressa nos debates e nos sonhos já 
que, visto de Porto Alegre, que tinha como epicentro simbólico o campo, 
são muito escassos os pontos de referência identitária na modernidade. O 
porto surge como um atravessamento não só mercantil, por sua 
importância portuária na cidade, mas também simbólico, no sentido de, 
por um lado, ser um espaço de trabalho negro ligado à subalternidade 
estética e valorativa urbana, e por outro se vincular a um valor paisagístico 
admirado pelos habitantes. Como relata a autora, Porto Alegre “é uma 
cidade de contrastes, onde criolos a caminho da estiva, no porto, cruzam 
com mulheres brancas, belas e elegantes, trajadas pelo figurino de última 
moda, todavia os novos armazéns e a vista do rio expõe o cenário do 
progresso do porto, entre máquinas, guindastes, trapiches, ascensores, 
mercadorias e barcos” (PESAVENTO, 1999, p.  356).

15Dentro de uma perspectiva de planejamento haussmaniana  
sonhada pelos positivistas, o primeiro projeto para a área portuária da 
cidade se denominou “Porto Alegre, porto de mar”, e estava articulado a 
um plano nacional de desenvolvimento de área portuárias pelo Brasil. As 
iniciativas para a reconfiguração da costa foram encabeçadas pelos 
engenheiros Cândido José de Godoy e João Luiz de Faria Santos, que 
tinham como objetivo colocar Porto Alegre nos circuitos das navegações 
transoceânicas, por meio da construção de um porto moderno e 
equipado. Segundo os relatórios da diretoria de viação fluvial, Faria 
Santos se manifestava sobre este sonho de modernização.

Me parece incontestável a útilidade deste empreendimento, 
de fácil realização e ao alcance dos recursos materiais do 
Estado. Ele assegurará a supremacia comercial de Porto 
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Alegre, cuja posição topográfica a destina a ser um vasto 
entreposto de produção de uma grande parte de nosso 
Estado. Com efeito, situado na confluência dos rios Jacuhy, 
Cahy, Sinos e Gravatahy, todos navegáveis (...) Porto Alegre 
tem e continuará a ter por intermédio deles transporte barato 
para a região por ele banhada. Esta é extensa e regularmente 
cultivada. As pequenas embarcações que navegam nestes rios 
interiores, não podendo sem risco atravessar a Lagoa dos 
Patos nem competir em frete com os grandes navios que os 
canais do Guaíba e da lagoa admitem, serão sempre obrigados 
a descarregar nesta capital (Faria Santos, Relatório, 1904, p. 
159). 

 A metrópole nascente era marcada pela uniformidade. Apoiado em 
um aparato técnico que pensou circulação, saneamento e habitação, a 
preponderância da linha reta através da abertura de grandes vias que 
ligassem a cidade ao seu rio caracterizou esse desejo dos primórdios do 

16planejamento urbano em Porto Alegre . A uniformidade desejada 
transmitiria um sentido de unidade urbana através da arquitetura, visando 
uma identidade necessária. Esta identidade, baseada no progresso e na 
modernização em Porto Alegre, já sofria, desde tão logo, uma resistência 
por parte dos ditos provincianos, que viam na cidade positivista idealizada 
uma ruptura com “hegemonia simbólica do campo” que balizada a 
identidade do homem guerreiro campeiro. Neste sentido, a Porto Alegre 
como metrópole sonhada teve que vencer uma luta simbólica com a Porto 
Alegre real, notadamente baseada em uma estética urbana de cunho ainda 
rural. 

Planta - Plano Geral de Melhoramentos ou Plano 
Moreira Maciel 1914
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Projetos para o porto antes da chegada dos armazéns e inauguração. 
Fonte: Fototeca Sioma Breitman

Os primeiros projetos de criação de um porto na cidade demoraram a sair do papel.  

A construção de um porto representava o progresso do meio urbano porto 

alegrense e contextualizava-se numa política nacional que investia na construção de 

portos pelo Brasil no período da república velha. Nas imagens, algumas 

visualizações dos primeiros projetos para o Cais Mauá e sua inauguração, em 1922.

Fonte: Fototeca Sioma Breitman Fonte: Fototeca Sioma Breitman

Fonte: Fototeca Sioma BreitmanFonte: Fototeca Sioma Breitman
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Outros planos de desenvolvimento urbano se prosseguiram 
durante o século XX e marcaram o período de industrialização na capital 
gaúcha. O Cais Mauá fez parte desse momento de vida da cidade, sendo a 
porta de entrada de mercadorias, migrantes e outras culturas que vieram 
compor o Rio Grande do Sul e Porto Alegre como espacialidades 
marcadas pela modernidade. Uma nova fase na história do urbanismo em 
Porto Alegre surgiria com a Metropolização (SOUZA&MULLER, 2007).  
A extensão de funções ligadas à indústria, ao setor terciário e ao 
crescimento da região metropolitana são alguns dos sintomas de que a “a 
capital gaúcha deveria se comunicar de maneira mais rápida e eficaz com 
sua região de abrangência” (CUTY, 2012).
          A decadência econômica das áreas portuárias e de seus arredores, a 
partir da década de oitenta, não é uma especificidade da capital gaúcha. O 
processo de degradação dos portos é um fenômeno global ocorrido a partir 
da metade do século XX, que ocasionou gradativamente a 

17desfuncionalização dos armazéns e docas dos portos . Assim como muitos 
dos portos localizados próximos das áreas centrais que sofreram a 
desvalorização do território, o Cais Mauá passou por um processo de 
deterioração urbana ao longo do tempo, devido à perda da atividade 
portuária, estando associado a grandes instalações de armazenagem e 
localizadas próximas ao centro urbano.
         Além de um processo global de desfuncionalização de áreas 

18portuárias , associo o foco do investimento do estado no porto de Rio 
Grande e a globalização das tecnologias para áreas portuárias como 
elementos centrais no processo de desutilização do Cais Mauá. Na década 
de oitenta, com a crescente tecnologização de navios de transportes de 
cargas, o porto de Porto Alegre, por sua estrutura física de baixa 
profundidade, já não dava mais conta de receber investimentos 
direcionados ao porto de Rio Grande. A criação dos portos de Marcílio 
Dias e Navegantes, na orla, fizeram parte das tentativas de manter o 
transporte aquaviário ativo na cidade. 

 O primeiro “Plano de desenvolvimento urbano de Porto Alegre” 
data de 1959, e se articulava em torno da “Lei de Zoneamento”, para 
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solução da desordem na ocupação da cidade, da verticalização do centro 
histórico para maior aproveitamento do espaço, e da flexibilização do 
regime urbanístico que previu uma “desertificação anunciada” (CUTY, 
2012). Isto porque grandes metrópoles tiveram os centros históricos 
pensados pelos planos diretores nascentes como espaços propícios para o 
maior aproveitamento do espaço através da verticalização. Sem 
planejamento necessário, as áreas se valorizaram, acolhendo uma elite 
urbana a partir da década de quarenta, porém este aumento populacional 
das áreas centrais causou a falta de espaço e dificuldade na mobilidade 

19 urbana .

A construção da Ponte do Guaíba, que ligou Porto Alegre à região 
metropolitana, em 1959, em dia de festa de navegantes. A 

inauguração desta conexão liga-se ao processo de desindustrialização e 
metropolização de Porto Alegre. Fonte: José Abraham/Acervo de 

Alfonso Abraham.
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Fonte: Arquivo SPH
Fonte: Arquivo SPH

Fonte: Arquivo SPHFonte: Arquivo SPH

As imagens acima representam o cotidiano de trabalho no Cais Mauá, 
que viveu seu tempo áureo no período de industrialização da cidade, que 
girou do início do século XX até a década de setenta.  Os procedimentos 
de carga e descarga de mercadorias pelas mãos de homens “estivadores” 

foram, gradativamente, substituídos por guindastes e outros aportes 
tecnológicos que se faziam presentes na área portuária.
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Pracinhas que integrariam a força da ONU na Guerra da Paz em Gaza 
embarcam no cais do porto da capital gaúcha em abril de 1959. Fonte: 

Acervo Correio do Povo.

Fonte: Acervo Correio do Povo Fonte: Acervo Correio do Povo

Conclusão

As décadas de oitenta e noventa foram marcadas por projetos de 
revitalização da área. Mas a “Revitalização do Cais Mauá” enquanto 
denominação de projeto foi proposta em 2004, após inúmeras tentativas 
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de consenso político para as transformações na área. Um grupo técnico, 
com integrantes da prefeitura e do Estado, prevê espaços comerciais, 
culturais e empresariais no local, e prédios residenciais são incluídos na 
proposta. Este projeto foi o princípio do projeto atual, vencedor do 
processo licitatório de 2010 e a divisão em três setores do cais é desta época. 
Porém, após mais de 10 anos de sua elaboração, o projeto Porto dos Casais 
é descartado em definitivo. Novos estudos começam a ser feitos para a 
área, o que inclui um novo plano diretor a ser definido em conjunto com a 
iniciativa privada, através de licitação específica.

O acompanhamento etnográfico junto aos movimentos de 
ativismo urbano nos debates sobre o armazém, o shopping, os grandes 
prédios, o muro, as águas, a licitação, entre outros que denomino de 
etnografia de processos político em contradição. A aposta de dar aos 
contrassensos um espaço nesta produção partiu do trabalho de campo, no 
sentido de que as incompatibilidades entre as ideias dos movimentos e do 
consórcio empreendedor eram reladas por interlocutores, 
constantemente.

Busquei demonstrar, no decorrer deste trabalho, que a sentença de 
que há um “reestabelecimento de uma relação dos habitantes da cidade 
com o porto”, através do projeto atual de revitalização do Cais Mauá, não é 
consensual. Ela aglutina inúmeras contradições políticas que procurei 
acompanhar, etnograficamente, através do contato com coletivos de 
ativismo urbano. Também, ao dispor-me a dar conta de conviver com estes 
grupos, percebi como o consentimento na pesquisa etnográfica está 
inexoravelmente atrelado ao alinhamento político.

Tive por objetivos demonstrar o quanto as transformações urbanas 
na cidade, especificamente as ligadas à área portuária porto alegrense, 
resultam da memória política. Através da pesquisa histórica em acervos e 
com imagem, pude perceber que a (re)qualificação da área portuária é tão 
histórica quanto as suas resistências. Como procurei demonstrar na 
pesquisa, a característica rural da antiga Porto dos Casais era pleiteada por 
organizações como a do Parthenon Literário, que contrapunham a visão 
progressista de cidade desejada por uma administração de perspectiva 
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 política positivista.
Esta pesquisa sobre o processo político de requalificação do Cais 

Mauá, que teve os coletivos de ativismo urbano como objeto empírico, teve 
duas dimensões principais: a histórica e a do conflito. A pesquisa histórica 
sobre esta área foi importante por permitir apontar algumas consonâncias 
fundamentais na apresentação de características e contrassensos desta 
proposta de transformação dá área portuária. Podemos dizer que o que 
resulta deste processo são conflitos territoriais e de imposição de uma 
imagem do porto. Neste sentido, o empreendimento etnográfico teve a 
missão de mapear as disputas e contradições nas imposições de sentido do 
lugar.

No momento da inserção em campo, tive a consciência de estar em 
meio a um turbilhão de informações em forma de notícias, documentos e 
opiniões, que ainda estavam sem nenhuma organização. Neste sentido, 
produzir um capítulo histórico sobre o Cais Mauá foi muito mais uma 
tentativa de organização do material coletado relativo à problemática 
durante a pesquisa do que um “não partir do campo”. As memórias dos 
planos diretores da capital gaúcha, constantemente comentados pelos 
ativistas em campo, fomentaram tanto minha participação nos eventos, 
quanto na consulta nos acervos. 

O tema que tratamos aqui teve sua origem em um debate, segundo o 
qual o Cais Mauá emerge como um patrimônio, como um símbolo do 
início deste meio urbano que permanece no cotidiano da cidade moderna. 
Os sujeitos desses discursos, além de serem ativistas urbanos formados em 
diversas áreas do conhecimento, são representantes do poder público e 
produtores das políticas que modelam o meio urbano. Participando de 
algumas produções de eventos públicos organizados pelos coletivos que 
acompanhei, entendo que o destino das ideias para um futuro espaço do 
porto não são consensuais, longe disso, remetem a um arsenal de atores, 
projetos e possibilidades que se tensionam no ato de planejar o meio 
urbano. 

A área portuária é um campo fértil para a visibilidade tanto da 
complexa negociação de consensos políticos em Porto Alegre, quanto da 
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 trama dos conflitos decorrentes entre atores públicos e privados. O 
projeto de requalificação urbana, entretanto, passa pela atuação 
hegemônica de um empresariado, em princípio preocupado também com 
questões sociais ligadas à cidadania, mas que em determinados momentos 
cruciais, tem optado por apoiar intervenções urbanas que dialogam 
bastante com interesses mais gerais de mercado. Essa relação entre 
cidadania e mercado constitui aqui um campo de tensões bastante 
problemático.

Enfim, o que é a cidade se não um palco de constantes 
transformações, onde seus habitantes constroem a paisagem e o cenário 
constrói os atores? Nessa dialética do viver urbano, o ambiente biológico, 
econômico e sócio cultural do Cais Mauá, é permanentemente 
reconstruído. As persistências de certos traços paisagísticos e de relação 
dos habitantes da cidade com o rio indicam a relação da pluralidade 
existente entre o tempo e o espaço do porto. 

O que esse trabalho propõe-se apontar é que toda análise que 
indique uma concepção de cultura política homogênea no meio urbano é 
enganadora. O contato com interlocutores como Jacqueline, Vanessa e 
Katia, entre outros, trouxe à tona a inquietude e o desacordo sobre 
questões usualmente vistas como consensuais pelas autoridades públicas. 

Durante nossa formação como antropólogos, somos formados para 
entender como a cultura pode ser pensada como um campo de disputas, e 
a minha experiência empírica de realização de trabalho de campo junto a 
ativistas urbanos evidenciou-me este processo de entendimento. Assim 
como a memória, que possui caráter de negociação, mediante os "jogos" 
temporais cotidianos dos sujeitos, a cultura e a política aparecem 
enquanto campos de tensão.

No ano de 2017, o avanço e licenciamento do projeto de 
revitalização do Cais Mauá em múltiplas dimensões do cotidiano político 
do estado é visto de forma plural pelos atores que realizam resistência a este 
processo. Como disse Jacqueline, ao falar do histórico dos movimentos 
que participou, “tenho que confessar que poucas foram as vezes que 
conseguimos algum ganho significativo”. Em contraponto a isso, surgem 
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 reafirmações sobre o desejo da cidade e do porto. O que se questiona neste 
percurso é a possibilidade das políticas públicas que transformam o meio 
urbano assentarem o que é mais rico na área do Cais Mauá – a relação 
entre as pessoas, as sociabilidades e a abertura do espaço para a 
comunidade porto alegrense. 

A ideia de crise e cansaço nos coletivos de mobilização é 
representada por avanços desenfreados nos grandes projetos de 
especulação imobiliária, nas progressões das políticas que geram a 
gentrificação e alinhamentos políticos cada vez maiores dos representantes 
de pautas conservadoras na cidade. O ano de 2016 ficará marcado na 
história da política brasileira, e a revitalização do Cais Mauá foi mais um 
elemento em disputa.  

Neste cenário de perdas, novas iniciativas como a da criação da 
associação “Ama Cais” – da qual me inteirei enquanto escrevo – revigoram 
a presença do ativismo urbano na cidade. As ocupações nas escolas e na 
universidade também fazem parte desses modelos de resistências e surgem 
como ferramentas importantes dos atores sociais que buscam construir 
uma cidade “mais humana”. 

O processo de revitalização do porto da capital gaúcha, como ficou 
demonstrado, foi um campo de variadas lutas: de acesso à antiga Porto dos 
Casais, do século XIX, espaço de negócios do século XXI, um novo espaço 
de convivência social e um local histórico, onde desenvolveram-se 
inúmeras atividades ligadas ao Rio Guaíba. Os projetos de transformação 
e resistência sobre o presente e o futuro do Cais do Porto seguem em 
disputa. Cada geração construirá uma imagem ideal desse espaço, o que 
comprova o dinamismo da cidade e o impacto das transformações urbanas 
e culturais, advindas do passar do tempo e do contato com outras culturas. 

A certeza da continuidade dos projetos de transformação e 
resistência é o que sobra no final deste trabalho. São instigantes as formas 
de ação política nas grandes metrópoles. Torná-las um eixo principal para 
nossas reflexões faz também com que nós tenhamos que filiar-nos ao devir 
temporal e aos processos de transformação nos grupos aos quais nos 
apegamos.
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Notas

1. Esse texto é uma versão resumida da minha dissertação de mestrado em 
Antropologia Social realizada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
que teve como título “Um porto em contradição: memória política, 
engajamento e revitalização urbana na proposta de requalificação do Cais 
Mauá em Porto Alegre-RS”.

2. Uma etnografia destes conflitos, através do acesso consentido aos movimentos 
que realizam oposição a estes grandes projetos, é o que contextualiza este 
trabalho dentro da Antropologia Urbana, associado aos estudos de memória e 
imagem.

3. O Cais Mauá compõe uma orla de cerca de 70 km. Ele tem sido motivo de 
muitos projetos de revitalização, formulados pelo poder público e por diversos 
atores sociais, com o objetivo de restabelecer a “relação entre a cidade e o rio”. 
Estes projetos, na busca de uma nova relação entre os habitantes da cidade e as 
águas do Guaíba, tem sido objeto de diversas pesquisas nas áreas de urbanismo, 
biologia, geografia, sociologia e antropologia urbana associada à memória 
coletiva.

4. Jose Lutzenberger foi um importante ambientalista brasileiro nascido em 
Porto Alegre, conseguindo, através de suas reivindicações coletivas, 
importantes conquistas em uma época em que o ambientalismo ainda era coisa 
desconhecida pela maioria. Foi um dos fundadores da AGAPAN, que fez e faz 
uma oposição a grandes projetos imobiliários que não respeitam o ambiente 
natural no estado e na capital gaúcha.

5. A rádio elétrica é uma rádio web que funciona através do link 
http://www.radioeletrica.com/

6. O Cais Mauá, o Pontal do Estaleiro e a orla da cidade de Porto Alegre têm sido 
considerados espaços propícios para receber grandes projetos urbanísticos. 
Eles têm sido apresentados, pelas empresas proponentes, como espaços 
favoráveis para a requalificação urbana e a melhoria da cidade.  Os projetos que 
privilegiam o consumo são o padrão ideal dos gestores urbanos para a 
transformação urbana e a regulação do espaço, alterando a estética da orla da 
cidade. A narrativa comum entre os atores empresariais, pois, está centrada nos 
negócios e não na necessidade de “resgate de uma relação perdida com o rio”. 
Tal não é a concepção dos grupos de ativistas urbanos que, de imediato, deram 
início a movimentos contrários a esses projetos, centrados em interesses 
comerciais.

7. No ano de 2013 teve início um processo de politização da sociedade porto-
alegrense. E eventos memoráveis, como a derrubada de arvores na região da 
orla e o aumento do preço da passagem de ônibus, associaram-se e fomentaram 
as ações coletivas de novos grupos de ativismo urbano.

8. A organização de todo o material, passado tanto verbalmente quanto através de 
dossiês de reportagens, foi um problema de difícil solução. Nesse momento, 
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 tomei consciência de estar em meio a um turbilhão de informações em forma 
de notícias, documentos e opiniões, que ainda estavam sem nenhuma 
organização, pois a revitalização do Cais Mauá não estava acontecendo; ainda 
estava-se na etapa dos discursos, relatos de memórias e articulação de uma série 
de movimentos e sujeitos.

9. Não busco aqui realizar uma descrição aprofundada de temas importantes e 
complexos como o estruturalismo figurativo e o método da convergência 
postulados por Gilbert Durand (1983). Essa proposta de relação conceitual já 
foi, repetidas vezes trazidas em textos das professoras Ana Luiza Carvalho da 
Rocha e Cornelia Eckert, cabendo a mim sintetizar alguns pontos principais.

10.  Composto pelos irmãos Apolinário, Achyles e Apelles Porto Alegre fundaram 
esta sociedade cultura em 1868. Durante pelo menos 10 anos fez parte da vida 
cultural da província (GONZAGA, 1944).  

11.  A “geração Correio do Povo”, nascida entre 1860 e 1880, viveu em uma Porto 
Alegre na qual nascia a questão urbana através das propostas modernizadoras 
da cidade positivista.

12. Em 1911 houve a publicação de edital para construção do primeiro trecho de 
140 metros de cais em frente à Praça da Alfândega. A proposta vencedora foi do 
engenheiro Rudolf Ahrons, que iniciou as obras no mesmo ano. Em julho de 
1913 foi concluída a primeira parte do porto de frente à Praça da Alfandega 
com as construções de docas.

13.  Em um contexto de fomento da imigração alemã e italiana para o estado Porto 
Alegre, novamente se via numa posição geográfica estratégica de trânsito de 
novos imigrantes que por aqui passavam e afetavam a estética urbana, como na 
construção do Caminho do Meio (atual Protásio Alves) e do Dilúvio (Atual 
Bento Gonçalves).  Os caminhos para as regiões do Vale dos Sinos representam 
a abertura de vias como o “Caminho Novo” (atual Voluntários da Pátria), 
costeando o Guaíba e dando acesso a tão belas paisagens que eram 
proporcionadas aos viajantes (PORTO ALEGRE, A. 1906).  

14.  Anuário estatístico do Brasil 1930-1940.
15. Entre em 1853 e 1880 o Barão Georges-Eugène Haussman, figura proeminente 

na transformação de Paris, que liderou uma grande transformação urbana que 
tornou a cidade metrópole. A chamada “haussmanização” nos modos de 
construção do meio urbano chegou a Porto Alegre como ideia de cidade no 
início do século junto a gestão positivista que buscava seus referências no 
modelo francês.  A realização de grandes trabalhos urbanos, capazes de 
metamorfosear uma cidade, ou mesmo a possibilidade de integrar numa rede 
um centro histórico e novas avenidas fez parte do ato de projetar a capital 
gaúcha expresso no primeiro “Plano de Melhoramentos”.

16. A Porto Alegre sonhada pelos positivistas é a cidade da mudança gradual e 
segura. O surgimento das fábricas e chaminés no “caminho do meio” que se 
industrializara, e a movimentação de mercadorias, objetos e pessoas no porto 
que se modernizara, fizeram parte do Plano de Melhoramentos que visou à 
inovação urbana através da área portuária como uma referência estratégica na 
construção do tecido urbano, e simbólica na constituição de um espaço mito 
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 que fez parte das intenções geracionais da cidade.
17. O projeto pioneiro de revitalização portuária ocorreu no porto Inner Harbour, 

na cidade de Baltimore, Estados Unidos, realizado em 1966. O projeto obteve 
êxito em revitalizar o território, tais como produzir novas atividades de 
comércio, serviços e escritórios (VIEIRA, 2011).

18.  Diversas cidades implementaram, em suas áreas centrais, intervenções pós-
fordistas, buscando requalificação urbana através de recentralização 
econômica. Nas cidades portuárias, essas políticas espaciais do estado 
pretendem transformar o porto em um polo multifuncional e integrá-lo à 
dinâmica do núcleo central. Podemos perceber isso no trabalho “A utopia da 
pequena África: os espaços do patrimônio na Zona Portuária carioca” (2011), 
tese de doutorado de Roberta Sampaio Guimarães, que busca refletir sobre a 
inter-relação da requalificação com a formação de cidades-espetáculo, 
metrópoles com uma nova estética afirmada pelo complexo cultural e turístico.

19. Tais aspectos influenciaram para um êxodo das classes altas destas 
espacialidades, criação de outros bairros de acolhida, tornando o centro 
histórico um espaço diurno de serviços e noturno de deserto. Na década de 
setenta, os espaços do centro das grandes cidades passam pelo processo de 
periferização, no qual grandes espaços já marcados pelo trabalho do tempo são 
ocupados por habitantes que migram das regiões mais pobres da cidade, em 
busca de alugueis mais baratos e possibilidades de emprego. 
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Paisagens Itinerantes: um Projeto 
Antropológico e Visual entre os Bairros da 

Cidade Velha e da Cidade Nova, em Belém, 
PA
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Resumo: O presente trabalho apresenta um recorte de dados do projeto Paisagens Itinerantes: 
Varais Etnográficos entre os Bairros da Cidade Velha e da Cidade Nova, em Belém, PA, 
coordenado por John Fletcher e Hugo Menezes. Estes dados se relacionam com os bairros citados e 
buscaram, por meio de uma etnografia de campo e da antropologia visual, apresentar uma 
narrativa expográfica sob o formato de fotos varais em praças públicas de Belém e de 
Ananindeua. O referencial teórico aqui utilizado faz uso de nomes da antropologia, caso de José 
Guilherme Cantor Magnani, Nestor García-Canclini, Jesús Martín-Barbero, Flavio Leonel 
Abreu, bem como dos estudos da imagem, caso de Etienne Samain, Arlindo Machado, Anne 
Cauquelin, Georges Didi-Huberman, Jacques Rancière, dentre outros. Sua tônica reflete sobre o 
quanto necessitamos, continuamente, de diálogos críticos com a paisagem para a construção de 
interpretações mais complexas e conscientes dos diversos níveis de significados existentes entre 
bens materiais e indivíduos.
Palavras-chave: Varais Etnográficos; Antropologia Visual; Sociedade.
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Itinerant Landscape: An Antropolologic and 
Visual Project Between the Neighborhoods 

Cidade Velha and Cidade Nova, in Belém, 
Pa

Abstract: This paper presents data from the project cut Itinerant Landscapes: Ethnographic 
Clothes Lines between the neighborhoods of the Old Town and the New Town in Belém, PA, 
coordinated by John Fletcher and Hugo Menezes. These data relate to the above neighborhoods 
and sought, through a field ethnography and the visual anthropology, to present an expographic 
narrative in the form of staves photos in public squares of Belém and Ananindeua. The 
theoretical framework used here makes use of anthropology names, such as José Guilherme 
Cantor Magnani, Nestor García-Canclini, , Jesús Martín-Barbero,Flavio Leonel Abreu, as well 
as from the image studies, case of Etienne Samain, Arlindo Machado, Anne Cauquelin, Georges 
Didi-Huberman, Jacques Rancière, among others. Its tonic reflects on how much we need, 
continually, critical dialogues with the landscape to build more complex interpretations, aware of 
different levels of meanings existing between material goods and individuals.
Keywords: Ethnographic Clothes Lines; Visual Anthropology; Society.

v. 03 | n. 01 | 2017 | pp. 165-179 
ISSN: 2446-8290  



Paisajes Itinerantes: Un Proyecto 
Antropologico y Visual entre los barrios de la 

Ciudade Vieja y de la Ciudad Nueva, em 
Belém, Pa.

Resumen: El presente trabajo presenta un recorte de datos del proyecto Paisajes Itinerantes: 
Varales Etnográficos entre los Barrios de la Ciudad Vieja y de la Ciudad Nueva, en Belém, PA, 
coordinado por John Fletcher y Hugo Menezes. Estos datos se relacionan con los barrios citados y 
buscaron, por medio de una etnografía de campo y de la antropología visual, presentar una 
narrativa expográfica bajo el formato de fotos varales en plazas públicas de Belém y de 
Ananindeua. El referencial teórico aquí utilizado hace uso de nombres de la antropología, caso de 
José Guilherme Cantor Magnani, Nestor García-Canclini, Jesús Martín-Barbero, Flavio Leonel 
Abreu, así como de los estudios de la imagen, caso de Etienne Samain, Arlindo Machado, Anne 
Cauquelin , Georges Didi-Huberman, Jacques Rancière, entre otros. Su tónica refleja lo que 
necesitamos continuamente de diálogos críticos con el paisaje para la construcción de 
interpretaciones más complejas y conscientes de los diversos niveles de significados existentes entre 
bienes materiales e individuos.
Palavras clave: Varal etnográfico; antropologia visual; sociedade.
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1Considerações Iniciais

Os bairros da Cidade Nova e da Cidade Velha, dois territórios 
constituintes da Grande Belém, apresentam modos de ocupação sócio 
históricos distintos. Embora encontrados na mesma área metropolitana, a 
distância relevante entre os mesmos ressalta ecologias específicas para cada 
uma das paisagens em questão (ver SILVEIRA & LIMA FILHO, 2005), 
principalmente quando consideramos o surgimento de ambas localidades 
em períodos de ocupação territorial diversos. 

A Cidade Velha está ligada ao nascimento de Belém no início do 
século XVII e sofreu contínuas reconfigurações com diversos tipos formais 
arquitetônicos, como é o caso do neoclássico, do eclético e do possível 
(MIRANDA, 2006). A Cidade Nova, por outro lado, é considerada um 
dos marcos do crescimento urbano do município de Ananindeua. Esta 
última, apesar de ter sido idealizada na década de 1970 como um projeto 
habitacional (COHAB) para o bairro do Coqueiro (período este da 
Ditadura Militar), com ruídos formais de uma arquitetura de influência 
da Bauhaus, teve seu desmembramento e inclusão ao município 
supracitado, passando a representar quase a metade de toda a população 
deste.
� É nesse sentido que, em face aos argumentos expostos, o presente 
trabalho pontua certo desenvolvimento e execução do projeto Paisagens 
Itinerantes: Varais Etnográficos entre os Bairros da Cidade Velha e da Cidade 

 2Nova, em Belém, PA , sob coordenação minha, de John Fletcher (FAV/ 
UFPA), e vice coordenação de Hugo Menezes (FAV/UFPA). Com base em 
entrevistas realizadas em seu decurso, nos dados visuais capturados por 
seus integrantes, busca-se visibilizar vozes e lugares alocados nestes 
territórios, bem como propõem-se algumas relações antropológicas e 
visuais pertinentes aos dados adquiridos.

Uma vez que este projeto possui uma lógica interdisciplinar 
(Antropologia, Arte, Museologia e História), os eixos de pesquisa ajudam 
na construção de realidades mais completas (RICOEUR, 2010); 
relacionam diferenças, saberes, práticas populares, relatos menores (mas 
não menos importantes) e particularidades às porções das paisagens que 
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compõem nossas metrópoles globalizadas (SELIGMANN-SILVA, 2006); 
bem como exemplificam em que medida o Estado, a sociedade civil e o 
capital têm tratado a dinâmica da cultura e da paisagem diante da fusão 
destas com as experiências emergenciais dos novos tempos (CRUZ, 2008).

Varais Etnográficos entre a Fala e a Imagem

Tem-se evidenciado como as nossas representações são formuladas 
por um conjunto de referências não estáveis, pelo reconhecimento de 
projeções simbólicas (ou signos) e as chamadas práticas do cotidiano 
agregados aos fatores decorrentes da globalização (GARCÉA-CANCLINI, 
2003; MARTÉN-BARBERO, 2000; MOITA LOPES & BASTOS, 2010). É 
nessa abordagem que se pode validar o papel da linguagem e seu crescente 
exercício, uma vez que ela possibilita desvelar o nível tecnológico no qual 
se reconhece uma sociedade e a unidade dos grupos sociais em vias de 
desagregação (CAUQUELIN, 2006).

Neste caso particular do projeto Paisagens Itinerantes, as imagens 
surgem como linguagens convergentes à da fala, pois, em grande medida, 
foram criadas e impulsionadas por um processo de entrevistas com 
moradores e sujeitos recorrentes nos próprios bairros da Cidade Nova e da 
Cidade Velha (caso de moradores antigos e novos, vendedores de coco, 
engraxates, barbeiros, colecionadores de carros, taxistas, donos de 
estabelecimentos comerciais, artistas, líderes de bairro e religiosos, dentre 
outros), a ponto de buscar tecer diálogos de reconhecimento e 
fortalecimento cultural e identitário (ver também SAMAIN, 2010).

3Essas falas, captadas para revelar vínculos simbólicos e afetivos  com 
lugares e edificações nas suas respectivas cercanias, também puderam 
trazer uma tônica crítica para se pensar: a presença de categorias 

4 5 6antropológicas como pedaço , mancha  e trajeto ; o estado de abandono das 
políticas públicas municipais (Belém e Ananindeua), com sua inépcia para 
a educação patrimonial e para a preservação e manutenção dos bairros 
(Figura 01); diálogos por meio de intervenções urbanas para se visibilizar 
estas assimetrias visuais e sociais da paisagem (Figura 02); aspectos 
relacionados à baixa falta segurança; e, dentre inúmeros outros elementos, 

169



170

discursos conscientes quanto à conivência e/ ou atuação independente, 
em muitos casos, dos próprios moradores com o estado de ingerência e/ 
ou emergência de suas localidades. 

Figura 01. Fachada de casa abandonada com intervenções 
urbanas localizada na Travessa Joaquin Távora, no bairro da 

Cidade Velha. Foto: John Fletcher.

Figura 02: Intervenção urbana/ grafite de Michelle Cunha na 
Rua Dr. Assis, esquina com a Travessa Alenquer. Foto: Hugo 

Menezes.
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Em termos de exemplificação, podemos citar um trecho da fala de 
um colecionador de carros antigos, Rogério B., de 49 anos, entrevistado 
pelas discentes Aymee Marçal e Rayana Alexandra, quanto a sua relação 
com o bairro da Cidade Velha:

Eu era do quartel do exército e meu irmão trabalhou aí 
[referência ao Forte do Presépio] durante três anos e eu vinha 
às vezes visitar meu irmão aí. Então minha relação com o 
bairro da Cidade Velha já vem desde essa época e hoje é o 
pessoal que gosta de carro antigo, antigo automobilismo, eles 
se reúnem aqui também nessa praça que é um local agradável, 
tem sombra, é ventilado, é agradável. A gente tá um pouco 
mais afastado daquele burburinho do centro urbano, mas ao 
mesmo tempo está na cidade e a gente consegue aqui fazer essa 
reunião do grupo do pessoal que gosta de carro antigo. Então 
essas são as minhas motivações de gostar aqui da Cidade 
Velha, além de ser um ambiente extremamente agradável 
(Rogério B., colecionador de carros antigos entrevistado por 
Aymee Marçal e Rayana Alexandra).

� Muito mais elogioso quanto à realidade do bairro, uma vez que sua 
atuação é pontual e de necessidade livre (e aqui podemos pensar na sua 
ação dentro de uma categoria antropológica como pedaço), o 
posicionamento de Rogério B. mostra-se inverso ao de Manoel dos Santos, 

7engraxate de 83 anos, entrevistado pela discente Carlena Anjos  quanto a 
esta mesma ordem de relação com o supracitado bairro:

[...] aqui, já teve coisas bunita minha filha, agora tá tudo levado 
à breca, tudo desprezado. [...] Por aqui é tudo, tô te falando, 
uma coisa que é tudo, tudo desprezado... num tem uma coisa 
que ter... pra li tem ali, tem aquele castelo ali, tem umas, umas 
passagens bunitas, mas é porque [...] a coisa anda perigoso 
(Manoel dos Santos, engraxate, entrevistado por Carlena 
Anjos).
�

Manoel dos Santos, sujeito com maior tempo de permanência e de 
trabalho na localidade, não se mostra satisfeito com as políticas de 

8conservação do bairro, de forma a destacar as áreas gentrificadas  no seu 
entorno (ou seja, áreas replanejadas para um acesso a sujeitos com maior 
poder aquisitivo), porém não representativas para toda uma realidade mais 
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 ampla, violentada por diversos tipos de abandono público e 
governamental. Seu relato, analogamente corrente entre os mais de 40 
sujeitos entrevistados, mostra uma cidade viva, em permanente diálogo 
com seus atores sociais (diálogos, muitas vezes, críticos, nada pacíficos, 
desiludidos, ingênuos, ou seja, das mais variadas modalidades de 
posicionamentos discursivos e impermanentes).
� Em meio a esta teia diversa de opiniões e realidades que os sujeitos 
participantes dos mencionados bairros possuem, é relevante também 
destacar a pró-atividade de tantos outros e/ou instituições para traçar 
modos de solidariedade social e atuação independente. Este apontamento 
último, mais especificamente, pode ser lido por um trecho da fala de Irmã 
Séfora, da Irmandade O Caminho, localizada na Travessa Joaquin Távora, 
em frente à Praça do Carmo, a qual foi entrevistada pelo discente João 
Vitor Diniz:

A gente trabalha com os moradores de rua. É... homens e 
mulheres em situação de prostituição, dependentes químicos. 
A gente tem uma chácara de recuperação para dependentes 
químicos! Lá em Benevides. Aí no caso, quando eles querem 
sair da rua, que a gente vai ao encontro deles nas pastorais. [...] 
a gente sempre age muito na liberdade da pessoa, então a gente 
não fala: vão! Assim, não obriga ninguém a ir, mas quando eles 
querem, que pedem ajuda, a gente leva, né? É gratuito (Irmã 
Séfora, religiosa, entrevistada por João Vitor Diniz).

� Irmã Séfora, junto de muitos outros líderes religiosos e de bairro 
(caso mesmo de Dona Dulce, também na Cidade Velha, e de Dona Lúcia 
Araújo, na Cidade Nova) são atuantes para responder ativamente e de 
forma independente aos problemas sociais gerados por um modelo 
econômico baseado, muitas vezes, na exclusão e por um sistema social 
precário, tantas vezes segregacionista e negociado com interesses 
hegemônicos. E não somente trazem um feedback pela falência de uma 
política de saúde pública e/ ou de reintegração social, como congregam, 
organizam e defendem direitos mínimos para os moradores de seus 
bairros, ainda que, em alguns casos, gerem controvérsias.
� De qualquer forma, por estes breves trechos selecionados, temos 

Paisagens Itinerantes: um Projeto Antropológico e Visual
 entre os Bairros da Cidade Velha e da Cidade Nova, em Belém, PA

v. 03 | n. 01 | 2017 | pp. 165-179 
ISSN: 2446-8290  



ruídos para o que Silveira & Lima Filho (2005) compreende pela memória 
em seu estatuto elástico e reformulador. Esta está transversalizada nas 
coisas, nos seres; é sempre prenhe de simbolismos quando articulada ao 
objeto/ sujeito imerso no vivido. É este mesmo princípio que atribui à 
memória um papel de discurso, uma vez que ao seu caráter construtivo 
podem convergir princípios técnicos, estéticos, literários, filosóficos, 
psicanalíticos, semiológicos, sociológicos e antropológicos (SAMAIN, 
2010), não sendo possível de tomar qualquer forma de memória como a 
realidade própria (se não, uma ótica) (RICOEUR, 2010).
� E a imagem, tal qual a memória, também não pode ser 
compreendida se não nos territórios do discurso, da recriação e do vir-a-ser 
(GEERTZ, 2008; SAMAIN, 2010; MACHADO, 2010; RANCIÈRE, 
2012). Como bem destacou Georges Didi-Huberman (2013, p. 277), “a 
graça da imagem provoca, além do presente que ela nos oferece, uma dupla 
tensão: com respeito ao futuro, pelos desejos que convoca, e com respeito 
ao passado, pelas sobrevivências que evoca”, particularidades estas muito 

9relevantes para se pensar na atuação multivocalizada  e dialógica do projeto 
Paisagens Itinerantes.
� Uma visualização possível dessa dupla tensão entre futuro e 
passado, pelo menos para a presente reflexão, pode ser evocada com uma 
imagem feita na própria Cidade Nova, na Praça da Bíblia, onde um 
complexo de estruturas mostram tentativas municipais ainda modernas e 
alienantes de construção, sem levar em consideração condições climáticas 
e mesmo de satisfação visual (Figura 03). Estas estruturas foram e são 
constantemente apropriadas para os mais diversos usos das populações 
que lá se encontram, com destaque, neste caso, para as pichações 
territoriais e o estabelecimento de dormitórios/residências temporários 
por moradores de rua.
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Figura 03: Detalhe da Praça da Bíblia, localizada na Cidade 
Nova. Foto: John Fletcher.

 Outro exemplo característico dessa relação entre desejos e 
sobrevivências instaurados na imagem pode ser percebido na Figura 04, 
onde um pequeno parque, localizado na Avenida Dom Vicente Zico em 
frente à filial da loja de departamentos e supermercado Yamada, encontra-
se. Este parque infantil, mistura de depósito de lixo a céu aberto e banheiro 
público, é também utilizado para guardar carrinhos de ambulantes, de 
maneira que seu projeto recreativo se destaca improcedente para as altas 
temperaturas do dia (e o mesmo não possui abrigo algum para o sol 
intenso, permanecendo quase sempre deserto).

Figura 04: Parque localizado na Avenida Dom Vicente Zico. 
Foto: John Fletcher.
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Seja como for, as diferentes centralidades e os múltiplos 
ordenamentos que ocorrem na cidade, bem destacou Magnani (2002, p. 
16), não podem não ser problematizados como uma “ferramenta para se 
pensar na possibilidade de sistemas de trocas de outras escalas, com 
parceiros até então impensáveis, permitindo arranjos, iniciativas e 
experiências de diversas matizes”. Tais experiências vivenciadas pela 
urbanidade bem poderiam passar despercebidas caso o enfoque das visões 
privilegiasse o macro, em vez, inclusive, das experiências das margens, por 
assim dizer, as quais buscam modos dinâmicos de se relacionar com a 
paisagem e seus conflitos.
� Diferente de posicionamentos mais generalistas, a etnografia como 
modo de acercamento e apreensão, busca evitar “reproduzir, no plano de 
um discurso interpretativo, a fragmentação pela qual as grandes 
metrópoles são muitas vezes representadas na mídia, nas artes plásticas, na 
fotografia e em intervenções artísticas no espaço público” (MAGNANI, 
2002, p. 18). Tal caso foi o buscado pelos presentes projeto e texto, uma vez 
que foi seu intuito o de buscar a perspectiva como princípio de 
entendimento mais denso de sujeitos com relações de durações variáveis e 
estruturas estruturadas estruturantes nos limites do contemporâneo.

Considerações Finais

� Os dados levantados por este primeiro artigo de toda trajetória do 
projeto (iniciados em setembro de 2014, com sua apresentação em praças 
públicas em outubro e novembro de 2015, chegando até fevereiro de 
2016), mais do que verificar a existência de perspectivas diversas no tecido 
social, tanto em termos de imagem quanto de discurso falado, destaca que 
continuamente necessitamos de posicionamentos críticos com a 
sociedade para a construção de leituras mais complexas, compartilhadas e 
conscientes dos diversos níveis de significados existentes (GEERTZ, 
2008).
� Didi-Huberman (2013) bem ressalta como recortes temporais pela 
imagem ou pelo discurso se constroem e desmoronam, desagregam-se e se 
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 transformam, deslizam, caem, renascem, encerram-se, ressurgem, 
decompõem-se e recompõem-se em outros lugares e de outras maneiras, 
em tensões ou em latências, em polaridades ou ambivalências, em tempos 
musicais ou em contratempos. É, portanto, nessa teia intertextual de 
repertórios vistos e reprocessados que Paisagens Itinerantes ressalta seu 
enunciado localizado, polifônico e aberto a novas tramas interpretativas e 
quiçá contra pontuais.
� A questão que se coloca diante de nós, nesses tempos em que 
lidamos e operamos com bens simbólicos e materiais em uma intensidade 
cada vez crescente, talvez seja a de que, mais do que constatar a existência 
de conflitos e segregações, diversidade de cidadanias, direitos e acessos ao 
ir e vir no espaço tido por público, é a de que somos integrantes de uma 
rede e fomentadores de consciências críticas e dialógicas do tecido social. 
Esta consciência bem pode ser disseminada pelos diversos dispositivos e 
mídias disponíveis com um intuito potencial de deslocamento da 
experiência para a transformação política concreta.

Notas

1. Uma versão inicial deste trabalho foi apresentada no VII Fórum Bienal de 
Pesquisa em Artes, realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Artes 
(PPGARTES/ UFPA).

2. O projeto, premiado pelo edital do Proex 2014 de Arte e Cultura, visou à 
apresentação visual dos dois bairros em formato de foto varal em seis praças de 
grande circulação de Belém e de Ananindeua. Também contou com a 
participação de nove (09) alunos egressos do Programa de Graduação em 
Museologia: Leonardo de Souza Silva, José Augusto Pinto da Silva, Andrey 
Manoel Leão de Leão, Aymee Larisssa Lisboa Marçal, Sônia Regina Silva do 
Nascimento, Silmara Pereira Sousa, João Vitor Corrêa Diniz, Carlena Anjos 
Sousa e Rayana Alexandra Sousa da Silva. Além deles, há a vice-coordenação 
do Prof. Dr. Hugo Menezes (FAV/ UFPA), a participação da Prof. Dra. Flavia 
Olegario Palacios (FAV/ UFPA), da Prof. Dra. Sue Costa (FAV/UFPA) e da 
Prof. Christiane Santos (FAV/UFPA).

3. Essa expressão se refere à dimensão na qual sujeito e experiência se ligam ao 
mundo e o vivem, codificam e criam laços de historicidade (SILVEIRA & 
LIMA FILHO, 2005).

4. A noção de pedaço, de acordo com Magnani (2002, p. 20) supõe “uma 
referência espacial com a presença regular de seus membros e um código de 
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 reconhecimento e comunicação entre eles”.
5. A mancha é uma categoria que “aglutina um ou mais estabelecimentos, 

apresenta uma implantação mais estável tanto na paisagem como no 
imaginário. [...] É um ponto de referência físico, visível e público para um 
número mais amplo de usuários” (MAGNANI, 2002, p. 23).

6. O trajeto como categoria antropológica “aplica-se a fluxos recorrentes no espaço 
mais abrangente da cidade e no interior das manchas urbanas” (MAGNANI, 
2002, p. 23).

7. Esta entrevista é parte integrante do projeto de bolsa PIBIC da aluna Carlena 
Anjos, orientada pelo Prof. Dr. Hugo Menezes, e foi concedido para a 
ampliação de dados sobre entrevistados. 

8. Segundo Magnani (2002, p. 13), a “gentrificação (enobrecimento, 
requalificação) propõe uma nova dinâmica, principalmente para o centro das 
cidades, pois, além de adequá-los como lugares de consumo, inaugura uma 
nova modalidade de consumo cultural, isto é, o consumo do lugar”.

9. A multivocalização parte da noção de que cada sujeito possui um 
posicionamento social contextual. Este posicionamento se reflete nas 
entrelinhas de seu discurso (BAKHTIN, 2003).
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 Anaíza Vergolino e Silva é uma daquelas pessoas que nos faz sentir orgulho em conhecer, 
em ser amigo. Sua importância e sapiência só não são maiores que sua polidez e caráter.
 Historiadora e antropóloga. Ela é responsável pela formação do alicerce e pela 
consolidação da antropologia na Universidade Federal do Pará, ao lado de Arthur Napoleão 
Figueiredo. Sua importância para a antropologia na Amazônia vai muito além de citações em 
obras e quadros pendurados em paredes. Nestes quase 50 anos de vida acadêmica, ela não apenas 
levou o Terreiro e o Povo de Santo para a academia, mas a academia para dentro dos Terreiros, 
numa relação sensível e profunda de respeito e admiração mútuos que dura até hoje.
 Ela é graduada em História (UFPA). Foi bolsista de Arthur Napoleão Figueiredo, seu 
grande amigo e incentivador para o campo antropológico e com quem desenvolveu vários projetos 
e pesquisas, inclusive a formação da Reserva Técnica do Laboratório de Antropologia Arthur 
Napoleão Figueiredo: um imenso acervo com centenas de artefatos da cultura material das 
religiões de matriz africana na cidade, além da cultura indígena de várias etnias e da vida 
interiorana.
 Ela é a pioneira nos estudos sobre a população afro-amazônica na região, especialmente 
sobre sua religião, tão fascinante e particular, inaugurando esta linha de pesquisa na UFPA, 
ainda nos anos de 1960.
 É mestre em antropologia, sob orientação de Peter Fry, pela UNICAMP. Professora 
aposentada, mas nunca parada, pela UFPA. Está sempre cercada de alunos e amigos, nunca 
nega orientação e uma boa conversa recheada de palavras doces e sábias. Possui uma vasta obra e 
coleciona títulos e honrarias. Atualmente é a presidente do Instituto Histórico e Geográfico do 
Estado do Pará.
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Foram aproximadamente cinco anos de pesquisa, a contar do 
contato inicial ao fechamento dos estudos sobre as jornadas de Reis. Neste 
longo período de contato, foi inevitável a aproximação afetiva e o 
desenvolvimento de um olhar e um ouvir específico a respeito da tradição 
de Reis e seus produtores.

Neste conjunto fotográfico, compartilharei quinze fotografias de 
minha fase de campo – entre caminhadas, apresentações e terços de saídas 
e chegadas de bandeiras. Essas imagens foram registradas entre 2007 e 
2009, nas jornadas da Companhia de Reis Santa Luzia, nos meses de 
dezembro e janeiro, em sua maioria na região norte do município de 
Londrina (PR).

A tradição em questão: a Companhia de Reis Santa Luzia

Forma de expressão de um catolicismo tradicional popular 
brasileiro, a Folia de Reis é uma das celebrações do ciclo natalino, e tem na 
tradição oral o movimento da transmissão de sua prática ritualística e 
simbólica. As Companhias de Reis se caracterizam por serem grupos 
peditórios de cantores e instrumentistas, que percorrem as áreas 
periféricas de algumas cidades, em diversas regiões do Brasil, visitando as 
casas de moradores devotos, levando-lhes a benção dos Três Reis Santos e 
anunciando o nascimento de Jesus.

Assim como outras práticas no catolicismo tradicional popular 
brasileiro, a Folia de Reis se organiza, em geral, em consequência de 
promessa assumida por seu embaixador (ou por algum parente ou amigo), 
na qual o mesmo se dispõe a tirar a sua bandeira por um período de sete 
anos, a fim de agradecer a graça alcançada. 

Na sua composição atual, a Companhia de Reis Santa Luzia tem 
treze componentes, sendo cinco destes, mulheres que auxiliam no 
transporte das prendas e no coro da requinta. Os instrumentos são 
portados por sete dos oito homens que compõem a Companhia. De 
acordo com o embaixador, ocorre um trânsito constante de foliões em sua 
Companhia, tendo em vista (como ocorre em muitos casos), que os 
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compromissos de trabalho impedem os foliões de acompanharem a 
jornada, afastando-os; ou em casos de falecimento. As principais funções 
da Companhia competem aos foliões permanentes, a divisão das tarefas de 
controle da Companhia (a gerência e a tesouraria), enquanto que aos 
demais as funções estão atreladas somente à execução do rito. É o 
embaixador quem decide que o folião apto ou não a sair por sua bandeira, 
e também é ele o responsável direto pelo comportamento de seus foliões, 
tanto na rua quanto na execução ritual dentro das residências. 

Figura 01: Altar preparado para o Terço de Saída da Companhia de Reis 
Santa Luzia, casa de dona Marinalva, Conjunto Vivi Xavier, dezembro de 
2007. A Companhia de Reis Santa Luzia promove a sua saída de bandeira no 
dia treze de dezembro, dia de Santa Luzia, santa padroeira do grupo que tem 
sua imagem e nome registrados na bandeira do grupo e em seu uniforme. 
Neste dia parte do grupo se reuniu pelo período da tarde para a preparação 
da decoração da garagem da residência de um dos foliões onde seria rezado o 
terço de saída da bandeira.
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Figura 02: Tarde de ensaio da Companhia de Reis Santa Luzia, em casa de 
dona Marinalva, Conjunto Vivi Xavier, Londrina (PR), dezembro de 2007.

Figura 03: Terço de saída de bandeira da Companhia de Reis Santa Luiza, 
casa de dona Marinalva, conjunto Vivi Xavier, dezembro de 2007. Deu-se 
início a uma queima de fogos, rojões anunciavam o terço e a saída da 
bandeira. Os rojões em meio à queima serviam de convite à vizinhança. 
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Figura 04: Terço de saída de bandeira da Companhia de Reis Santa 
Luiza, casa de dona Marinalva, conjunto Vivi Xavier, dezembro de 
2007. Em seguida foi realizada uma saída simbólica da bandeira, 
pois esta só foi colocada em giro no sábado seguinte, dia em que a 
maioria dos foliões poderiam participar da jornada. A bandeira foi 
retirada da casa do terço para a casa de uma moradora próxima, 
local em que a bandeira ficou até o sábado de jornada. Todos os 
presentes no terço participaram do ritual de saída da bandeira que 
se iniciou com uma cantoria embaixada por mestre Antônio.

Figura 05: Detalhes da bandeira da Companhia de Reis Santa 
Luzia, dezembro de 2007. A bandeira da Companhia de Reis, do 
embaixador Antônio Francisco, carrega consigo uma miscelânea 
de santos de sua devoção (Nossa Senhora Aparecida; a Sagrada 
Família; Santa Luzia; os Três Reis Santos.
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Figura 06: Giro da bandeira da Companhia de Reis Santa Luzia, fundos do Conjunto 
Maria Cecília, dezembro de 2007. Esse expressão (giro) corresponde, no rito, à jornada 
ou percurso da bandeira entre as residências que a recebem, nos bairros; é expressão 
utilizada pelos foliões para definir o deslocamento diário ou total da bandeira, ao 
longo do período de jornada.

Figura 07: Cantiga para finado, embaixada de Antônio Francisco, residência no 
Conjunto Aquiles Stenghel, dezembro de 2007. Dentre os momentos diferenciados na 
jornada de Reis, a cantoria para finado é um dos momentos que exige posturas 
diferenciadas de todos os participantes do ritual, numa espécie de contrato que envolve 
a todos no espaço em um ambiente de “irmandade”. O rito se divide em duas partes; na 
primeira, o falecido é saudado pela Companhia com uma cantoria (ao longo dessa 
cantoria, pandeiro e caixa são silenciados). Durante esta cantoria a pessoa que solicitou 
a saudação se mantém de joelhos, com a bandeira em mãos, até o momento em que o 
embaixador a mande levantar. A segunda parte do rito envolve uma oração coletiva, 
onde geralmente é rezado um Pai Nosso e uma Ave Maria em memória do falecido.

186Cantigas de Reis: 
a tradição de Folia de Reis em Londrina (PR)

v. 03 | n. 01 | 2017 | pp. 181-191 
ISSN: 2446-8290  



Figura 08: Contramestre Lauro executando a embaixada, durante cantoria 
em residência no assentamento aos fundos do Conjunto Luiz de Sá, 
Londrina, dezembro de 2007.

Figura 09: Cantoria da Companhia de Reis Santa Luzia, em residência no 
assentamento, aos fundos do Conjunto Luiz de Sá, Londrina, dezembro de 
2007. 
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Figura 10: Recebendo a bandeira. Companhia de Reis Santa 
Luzia, em residência no conjunto Luiz de Sá, dezembro de 2007. 
As adaptações são inevitáveis dentro das Folias de Reis. Nesta cena 
o embaixador da Companhia desempenha dois papeis, de 
palhaço e de embaixador. Essas adaptações refletem as lacunas na 
manutenção desta tradição nas últimas décadas.

Figura 11: Devota com a bandeira da Companhia de Reis Santa 
Luzia, Jardim Ouro Verde, Londrina, dezembro de 2007. Os 
devotos, em sua maioria, procuram receber a bandeira da forma 
mais cordial possível, com lanches e refrigerantes, além de vastos 
momentos de conversas entre todos os envolvidos no ritual.  
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Figura 12: Chegada de bandeira da Companhia de Reis Santa Luzia, Centro 
Comunitário do Conjunto Maria Cecilia, 06 de janeiro de 2008. A chegada da 
bandeira é o momento solene de toda a jornada ritual, pois esta representa para os 
participante do ritual envolvidos, o cumprimento do crédito constituído entre os 
devotos e os santos, é a socialização da promessa.
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Figura 13: Chegada de bandeira da Companhia de Reis Santa Luzia, Jardim 
Porto Seguro, 06 de janeiro de 2009. Estruturalmente, a chegada da bandeira se 
divide em sete ciclos que se completam dentro da ação ritualística, firmando o 
contrato (ou contradom) entre as partes (santos e devotos): Consagração no 
primeiro arco (cantam as profecias que movem a bandeira); Consagração do 
segundo arco (cantam louvando ao nascimento do Menino Deus); Consagração 
do terceiro arco (consagram a bandeira); Em procissão para o altar da bandeira, 
Companhia e foliões (pedidos e afirmações dos milagres dos santos); Reza do 
Terço; Corte das fitas; Festa.
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Figura 14: Terço de chegada de bandeira. Jardim Porto Seguro, 06 de janeiro 
de 2009.

Figura 15: Terço de chegada de bandeira da Companhia de Reis Santa Luzia, 
Jardim Porto Seguro, 06 de janeiro de 2009.
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O Suriname, um pequeno “Oriente” encravado no “Ocidente”, 
apresenta características singulares e instigantes. Com manifesta 
diversidade étnica e religiosa, o país se destaca dos seus vizinhos latino-
americanos.

Suas características orientais com ampla diversidade cultural são 
resultado da maneira de colonização neerlandesa. Originalmente 
habitado por ameríndios de língua aruaques e caraíbas, a colônia ampliou 
sua diversidade com a aquisição de escravos do oeste da África para o 
trabalho na agricultura de exportação (açúcar e cacau, principalmente), na 
qual estava baseada sua economia. Com o fim da escravidão, em 1863, os 
colonizadores optaram por contratar trabalhadores da China, da Éndia 

1Britânica  e das Éndias Orientais Neerlandesas, principalmente de sua ilha 
mais populosa, Java. Essa mudança no modelo de regime de trabalho 
proporcionou ao Suriname uma configuração populacional inovadora no 
continente americano: atualmente quase a metade da população têm 
origem asiática.

O resultado desse processo de colonização conferiu à Guiana e ao 
Suriname perfil diferenciado do contexto sul-americano: estão muito mais 
próximos do ambiente cultural caribenho. Eles integram a Comunidade 

2do Caribe (Caricom) , mas também a Organização da Conferência 
Islâmica, que congrega os países com expressiva população muçulmana.

Atualmente, entre 13 e 20% dos surinameses são muçulmanos, o 
que representa o maior índice no Continente Americano, havendo mais 
de 100 mesquitas no país. Os muçulmanos seguem, majoritariamente, o 
sunismo, e há significativa comunidade Ahmadiyya e minoria xiita; no 
entanto, a diferença mais manifesta é que praticamente todas as mesquitas 
estão organizadas em comunidades de origem javanesa ou de origem indo-
paquistanesa (localmente chamados de Hindustanis), os quais preservam, 
em níveis diferenciados, as tradições oriundas daqueles países.
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Foto: John da Silva Araujo (2011).
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Foto: John da Silva Araujo (2011).
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Foto: John da Silva Araujo (2011).
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Foto: John da Silva Araujo (2011).

Foto: John da Silva Araujo (2011).
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Foto: John da Silva Araujo (2011).

Foto: John da Silva Araujo (2012).
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Foto: John da Silva Araujo (2012).

Foto: John da Silva Araujo (2012).
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Foto: John da Silva Araujo (2012).

Foto: John da Silva Araujo (2012).
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Foto: John da Silva Araujo (2012).

Foto: John da Silva Araujo (2012).
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Foto: John da Silva Araujo (2012).

Foto: John da Silva Araujo (2012).
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Foto: John da Silva Araujo (2012).

Foto: John da Silva Araujo (2012).

Notas

1. Éndia Britânica foi a denominação genérica das colônias do Império Britânico 
no subcontinente indiano, entre os anos de 1858 e 1947, que incluía os 
territórios atuais do Paquistão, da Éndia, de Bangladesh e de Mianmar.

2. Bloco de cooperação econômica e política dos países da região caribenha, 
anteriormente denominado “Comunidade e Mercado Comum do Caribe”.
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Esta pesquisa começou apenas como uma curiosidade. Foi feita 
durante dois momentos meus em que me deparava com o descobrimento 
dos métodos técnicos da fotografia digital. No meio desse processo, tive a 
oportunidade de lançar um olhar um pouco mais apurado e crítico diante 
do espaço onde estávamos fotografando naquelas manhãs e tardes de 

1domingo . Questionei-me, principalmente, sobre o abandono da 
memória física da cidade de Belém. Era como se eu estivesse num túnel do 
tempo, e toda vez que olho para as fotografias a sensação continua sendo a 
mesma. Viajo no tempo e tento me colocar na Belém antiga, onde os locais 
eram preservados e estavam em sua mais plena forma. Diante disso, vejo a 
beleza e a importância de se pensar em cima dessas fotografias, por 
acreditar que servem atualmente para nossa própria reflexão sobre como 
cuidamos e preservamos a história da nossa cidade.
 Reunindo estas fotografias e analisando-as, consegui fazer um 
pequeno recorte sobre como pensar o patrimônio material da cidade de 
Belém. As fotos foram tiradas entre os bairros da Campina, Cidade Velha 
e Comércio. Áreas onde estão vários pontos históricos que recebem pouco 
ou nenhum cuidado de seus proprietários, ou até mesmo da prefeitura da 
cidade. Neste ensaio tento mostrar o atual estado físico de alguns pontos, 
as transformações sofridas por eles e como foram ocupados pelo avanço da 
cidade (prédios e ruas).
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Notas

1. Fotos retiradas durante passeios fotográficos com os coletivos Capture e 
Retrago. Ambos de Belém do Pará
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1 A performance corpore et tempvs  surge a partir de pesquisa realizada 
com o objetivo de analisar a  forma como os espaços urbanos da cidade são 
percebidos pela população, sendo o centro histórico o foco da ação 
performática. O local escolhido foi a Capela de Nosso Senhor dos Passos 
(Capela Pombo), localizada no bairro do Comércio. O local é cercado por 
lojas, pequenos comércios, trabalhadores autônomos, e se enche de 
movimento durante os dias úteis; os fluxos do cotidiano urbano 
contemporâneo engolem a capela, que há anos se encontra fechada; sua 
utilidade fundamental, a fé, o culto e rito foram eclipsados pelo fluxo 
intenso da cidade e pelo fato de a capela possuir donos, ser um lugar 
privado, fechado; a fé foi trancafiada, o símbolo disso é um grande cadeado 
que sela a porta. A performance surge com forma de atravessar o cotidiano 
daqueles que transitam pelo local, na tentativa de fazê-los perceber que a 
Capela ainda (r)existe.
� A performance faz o jogo simbólico entre Performers, maçãs e a 
capela. Unindo estes elementos é possível perceber a ligação deles com o 
mito de origem cristão e a forma com que estes, quando imersos no 
cotidiano, são eclipsados, principalmente a Capela e a maçã. A 
performance possui duas Performers, mulheres com funções diferentes; a 
primeira veste uma mortalha branca e vaga entre os bairros Campina e 
Comercio, até chegar à Capela Pombo, onde encontra a outra Performer 
vestida como maitre, que lhe serve uma maçã, então a Performer pega a maçã, 
a morde e joga o fruto na porta da Capela. A seguir a Performer oferece 
maçãs a quem passa em frente à Capela. A maçã é o símbolo mediador, 
amplamente ligado a diversos segmentos religiosos, sendo o símbolo a 
menor unidade de um ritual (performance).
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Notas

1. A Performance ocorreu dia 14 de junho de 2015, vinculada, na ocasião, ao Espaço 
Oficina Assim, junto ao Projeto Circular.
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 Tambor de crioula, convencionalmente, é o nome que designa a 
manifestação afro-maranhense que inclui dança frequentemente 
protagonizada por mulheres (coureiras) e acompanhadas por grupo 
percussivo de tambores, palmas e matracas, tocados na maioria das vezes 
por homens (coureiros). Via de regra, a realização da dança envolve 
pagamento de promessa. Os grupos de tambor de crioula não possuem 
calendário fixo de apresentação. Em Alcântara, por exemplo, dança-se no 
mês de agosto em louvor a São Benedito, agregando grupos de vários 
povoados e quilombos do município. Desde os registros fotográficos do 
francês Marcel Gautherot, realizados durante a primeira metade do século 
XX acerca das rodas de tambor de crioula em Cururupu e nas regiões 
vizinhas à Baixada Maranhense até os dias atuais, a fotografia assumiu-se 
como dispositivo de subsidio para a verificação da (re) invenção dessa 
manifestação. Fortemente influenciada pelas conjunturas históricas 
socioculturais que marcaram todo o século XX, essas modificações se 
expressam nos figurinos; antes roupas bem alinhadas, mas sem qualquer 
padronização, hoje fardamentos uniformizados. Tambores feitos de 
madeira substituídos por canos de PVC (policloreto de vinila) e por que 
não mulheres tocando tambor? Esse ensaio fotográfico reúne um conjunto 
de imagens coletadas em 2015 durante a festa de São Benedito do 
município de Alcântara no Maranhão. O objetivo do trabalho é evidenciar 
através da experiência visual (subsidiada pelo tratamento da imagem em 
preto e branco), as especificidades de uma manifestação historicamente 
registrada e tombada em 2007 como Patrimônio Cultural Imaterial pelo 
IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e as suas 
implicações concernentes aos tempos atuais onde a palavra de ordem é: 
"salvaguardar". 
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 O uso do grafite, como manifestação urbana, tem maior visibilidade 
a partir do descontentamento dos jovens, em New York (USA), na década 
de 70 do século passado, com a situação sociopolítica vigente no 
momento. Hoje seu espaço, além das ruas e lugares públicos no ambiente 
urbano, vem agora se visibilizando nos espaços de transição entre o urbano 
e o rural. Paulatinamente, com técnicas e desenhos que construíram estilos 
diferenciados, refletindo a realidade das ruas, dos menos favorecidos e de 
traços da cultura locais.

Em São Caetano de Odivelas, munícipio  a 113km de localizado
Belém do Pará,  o artista Anderson Santos, AndSantos, destaca-se no 
universo do grafismo, apesar de não se considerar um grafiteiro, mas um 
muralista. Denomina-se, dessa forma, por duas questões: uma por 
acreditar que o grafite caracteriza-se pelo uso da tinta spray, e ele faz uso de 
spray e pincéis, ponderação também compartilhada por SILVA e SILVA 
(2011), para quem “... o conceito de 'grafite urbano contemporâneo' diz 
respeito a um tipo específico que é realizado tendo por material a tinta 
spray aerossol”; e outra questão pelo espaço de seus desenhos, nos muros 
públicos da cidade. Seus murais estão presentes pela sede do município e 
em um distrito, em espaços públicos (portal da cidade, muros do fórum, 
escola), bares e alguns espaços privados. Murais que chamam atenção pelos 
traçados marcantes e cores vibrantes, prioritariamente direcionados a 
elementos da cultura local, com um toque sutil para as questões sociais de 
alguns segmentos excluídos na sociedade odivelense. Cultura marcada 
pela manifestação de características carnavalescas, boi de máscaras, 
constituído principalmente das personagens, pirô (pierot), cabeçudo e o 
boi propriamente dito; este, diferente do boi bumbá (denominado no 
munícipio como boi galinha, por ter só dois pés), tem as quatro pernas. 
Manifestação preponderantemente junina, mas que já aparece em outros 
momentos, como no carnaval.
            O mural, a arte na qual Anderson Santos prefere inserir-se, esteve 
muito presente nas áreas rurais, em bares, restaurantes e no interior de 
algumas casas. Em São Caetano de Odivelas, também em áreas privadas, 
sempre esteve relacionado a elementos da natureza, como o manguezal, 
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guarás, caranguejos, pescadores, entre outros, referências aos elementos 
mais fortes da cultura local. O que faz dos murais de Anderson Santos um 
mix entre o chamado grafite urbano e o que ele denomina mural. 

Por urbano entenda-se ruas e praças públicas das cidades. Ao sair da 
rua perde as características, funções e todas as qualidades 
proporcionadas pelo urbano e passa a ser outra coisa, por exemplo, 
grafite de banheiro mais conhecido por escrita latrinária. A rua é sua 
condição a priori (SILVA E SILVA, 2011). 

Anderson explica que a escolha do local para seus murais pode ser 
aleatória e a pedido. Mas prefere pintar em lugares que deem maior 
visibilidade à questão cultural odivelense e suas denúncias sociais veladas, 
o que provoca reflexões nas pessoas que olham os murais, tornando sua 
construção artística a possibilidade de entendermos que “crescemos com 
diferentes imagens que se vão tornando familiares. Ao longo da vida outras 
imagens vão emergindo, inauguradas por novos utensílios e 
procedimentos, renovando linguagens e protagonistas culturais” 
(CAMPOS, 2007).
 O que pode possibilitar que as práticas do muralismo de Anderson 
Santos provoquem posicionamentos do poder público em relação ao uso 
do mural no município como uma forma de expressão artística e 
visibilidade da cultura local. Com apoio a práticas de estímulo, a 
criatividade artística, a inclusão de artistas que se encontram excluídos e o 
aparecimento de novos artistas, desmistificando a noção do uso do muro 
como expressão grosseira e incômoda à paisagem comunitária.
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 A performance, linguagem artística na rua, que utiliza-se de técnicas 
teatrais, dialoga movimentos fluidos entre planos e mundos, altera o 
espaço-tempo tido como realidade-padrão, constrói outros universos e 
implode firmamentos estruturados. SOPHIA são manifestações artístico-
performáticas, processos coletivos de improviso, imersões colaborativas, 
narrativa textual-imagética de interações corporais e energéticas, ocorridas 
desde quando propus à Sophia realizar uma performance na feira e no 
mercado de Bragança-PA até “hoje”. “Sophia Flaneur: Em Busca da Aura 
Perdida” é a performance que sophia compartilha na segunda-feira na 
feira, dia e local de Nzila. Mavambo. Exu. Laroyê! Nkissi dos caminhos 
que, na perspectiva etnocêntrica da ideologia de Europa "Ocidental" 
"Moderna", foi associado ao mal e demonizado; porém, assim como Jesus 
da tradição judaico-cristã, O Senhor dos Caminhos da tradição Banto é 
Protetor e Guia, LUZ, O Caminho, A Verdade e A Vida, Aquele que nos 
conduz e guia. Ou seja, em ambas as culturas há uma cosmologia que 
enfatiza a existência de um ser-humano-deus relacionado ao "caminho" 
entre o plano celeste e o terreno, e Este Caminho, na tradição da cultura de 
povos africanos e afrodescendentes, é conhecido popularmente como 
ESÚ.
� A performance imersiva na feira bragantina se inicia a partir das 
provocações do Prof. Daniel Fernandes, durante a disciplina “Linguagem 
Através da Imagem”, compartilhada com alunos e amigos no PPLSA, 
quando dialogamos sobre o texto "Pequena História da Fotografia" 
(BENJAMIN, 1987), em que o autor afirma que no "período de declínio" 
(p. 99) da fotografia, o objeto está liberto de sua “aura”. E na atualidade, 
com o crescente "aperfeiçoamento das técnicas de reprodução" (p. 104), 
qualquer pessoa pode fazer uma fotografia de boa qualidade a partir da 
câmera de celular, com aplicativos que imitam técnicas manuais de edição 
de fotografias analógicas. A edição e produção de imagens digitais 
cotidianas na web é popular e habitual, o bombardeamentos de selfies é 
constante e criam-se vários aplicativos e redes sociais especificamente para 
compartilhamentos de momentos digitalizados. E nesta segunda-feira, 
com Sophia Flaneur nos flashs e lúmens virtuais, quantos perfis nas redes 
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compartilham estes instantes únicos de dobraduras do tempo? Sophia tira 
quantos selfies? Sophia Flaneur ganha quantos "likes" ?
� Performances são ousadias. Um objeto-signo atribuído por certo 
grupo de pessoas com usos e costumes padrões possui valores 
performativos cotidianos. E atribuir outros valores performativos ao 
objeto-signo que já tem um significado cotidiano muito contundente é 
traduzir códigos-fontes normatizados para diferentes linguagens e 
possibilidades identificáveis que conversam entre si. Assim como a 
tradução, resignificar objeto-signos aproxima o diálogo entre universos 
paralelos que momentaneamente vibram na mesma frequência; e o 
universo de Flaneur flui por entre espaços-tempos universais e individuais, 
e os dobra: o cabelo da rede de pescaria e a saia-escama de CD's trançados 
em arame atraem os clientes para próximo do seu corpo, porque ao mesmo 
tempo que estes objetos são facilmente reconhecidos por um feirante ou 
um cliente, estes mesmos objetos tão comuns estão fetichizados como 
desejo-fantasia, realidade-mágica, em um corpo que às vezes parece ser 
feminino, que não é masculino, que é gente e não é gente, rede-cabelo que 
transmuta Sophia Flaneur, deforma rosto vira-bicho pescada sereia 
piranha, cabelo-rede que atrai-prende-pesca trabalhador das margens do 
rio Caeté. Como nem tudo são boas pescarias, os olhares e comentários de 
reprovação também ameaçam o jogo estabelecido, porém os dribles 
acordados socialmente se estabelecem, de forma que os espaços-tempos de 
cada um são respeitados e não há choques-quebras desnecessários. Sophia 
consegue perceber o limite-território do espaço do outro, no qual não se 
deve entrar, e isto é algo próprio da Sophia, que eu costumeiramente não 
tenho como qualidade. 
� Na segunda-feira, na feira, uns entendiam que a ação era para um 
programa televisivo, outros entendiam que era aquilo mesmo: uma garota 
perdida atrás de sua amiga Aura; e eu entendi, dos momentos de choque-
doce, quatro mil mundos, quatro mil fontes de emanação estreitas em 
quatro ações: o toque da mãe preocupada com a maquiagem borrada de 
sua filha Sophia; o toque na rede como se toca a pele aveludada de uma 
donzela; o toque da benção do irmão; e o desejo no olhar-desejo. 
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� Jogo cênico estabelecido para um estado corpóreo de troca com 
pessoas comuns do cotidiano da feira, uma pesquisa sobre corpos não-
binários em ambientes padronizados heteronormativamente. Neste 
ensaio etnofotográfico há muitos risos: de simpatia, de nervoso, de medo, 
de desdém, de piada jocosa, o riso de entrega depois de fazer a linha 
machão heteronormativo. A conquista cativa a pesca das fantasias abissais.
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Partindo do olhar a respeito do marketing turístico e imagético que 
ostenta e explora as belezas naturais de Florianópolis, Ilha de Santa 
Catarina, lançando a ideia de “Ilha da Magia” para sua projeção nacional e 
internacional, como nos conta Alicia Castells (2014) em sua reflexão sobre 
as revitalizações e transformações urbanas na cidade, o ensaio fotográfico 
que aqui se apresenta destaca um contexto urbano na mira de 
especulações, estratégias e transformações impulsionadas pelas demandas 
da máquina imobiliária e do turismo mainstream.

Com isso, estas reflexões se desenham a partir da incursão 
etnográfica aos caminhos percorridos e observados pela região da Luz, no 
centro da Ilha de Florianópolis/SC. A região à qual me refiro compreende 
a cabeceira insular da interditada Ponte Hercílio Luz, o Mirante e Praça 
Hercílio Luz, e também o Parque da Luz e seus contornos e arredores, e 
atualmente tem presenciado significativas mudanças em sua estrutura 
física e em seu cotidiano, apresentando-se, desse modo, como um campo 
frutífero a análise sobre as dinâmicas urbanas atravessadas por colisões e 
tensões presentes na área em questão e inerentes aos espaços urbanos 
contemporâneos (JACQUES, 2010).

A observação da paisagem da Luz por meio de saídas de campo e 
pesquisa bibliográfica realizada durante o ano de 2014 e 2015. me orienta 
e posiciona diante de elucidações sobre as transformações no tecido 
urbano, ocorridas em uma região da cidade historicamente localizada 
como um espaço de trânsito de corpos e práticas abjetas e desviantes 
(LOSSO, 2010), uma vez que o espaço também é praticado (DE 
CERTEAU, 2014) por vivências ordinárias e marginalizadas, como de 
prostitutas, michês, usuárixs de drogas, flanelinhas e moradorxs de rua.

 Essa região tem como marca em suas memórias significativas 
limpezas urbanas e “embelezamentos estratégicos”, orientados pelos 
fluxos do enobrecimento e da urbanização e modernização da cidade. 
Portanto, as sobreposições e camadas de histórias e caminhos onde, na 
atualidade, as demolições, construções e revitalizações que rodeiam a 
região da Luz, nos levam a compreender essa região pela configuração de 
uma paisagem urbana em movimento e transformação, impulsionada 
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pelas expectativas do consumo urbano e adequação da cidade a padrões 
estéticos que muitas vezes promovem exclusões e pretendem pasteurizar as 
paisagens urbanas e usos citadinos, imprimindo-os em formato cartão-
postal e catálogo imobiliário.
 As mudanças observadas no espaço em questão caminham de 
encontro às reflexões acerca do processo de gentrificação da cidade (LEITE, 
2010), elucidando, por exemplo, sob quais discursos, expectativas e 
dilemas o espaço urbano tem sido (re)construído, modificado ou 
reinventado, e ainda quais agentes envolvidos nestes enredos. Assim, a 
partir da recomposição de caminhos percorridos pela Luz, por sua 
contextualização, suas memórias, e sua notória inserção em uma área da 
cidade que vem tendo seu cotidiano alterado pelas demandas da 
gentrificação, abre-se espaço para que se questione as políticas urbanísticas 
em sua dimensão imobiliária, turística e cenográfica.
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Tarde de um domingo de junho no Mercado do Ver o Peso, a mais 
conhecida e querida feira da capital paraense, que reúne hortifrútis, 
alimentos diversos, ervas medicinais e um setor de bares e restaurantes, 
que atrai um grande público, seja para as refeições diárias ou para 
confraternizar, bebendo uma cerveja com os amigos, às margens da Baía 
do Guajará. Dentre os diversos produtos e serviços encontrados na feira, 
um sempre me chamou atenção: o tatuador, que diariamente trabalha na 
feira, próximo ao setor de restaurantes e bares do mercado. 

Neste dia, por coincidência, levava comigo a câmera fotográfica e 
passando pela feira, percebi um grande movimento junto ao tatuador, 
formando inclusive uma pequena fila de espera e também um aglomerado 
de curiosos que estavam ali, simplesmente assistindo o tatuador fazendo 
seu trabalho, enquanto conversavam, comiam e bebiam. 

Me aproximei, ainda sem a câmera, apenas para observar, e logo fui 
abordada pelo tatuador: “E aí, já escolheu teu desenho? ”, “Não, tô apenas 
dando uma olhada”, respondi. Peguei minha câmera e fiquei 
discretamente esperando a oportunidade de falar com ele novamente e 
explicar o que queria fazer ali. De repente, ele pausa a tatuagem que fazia e 
me pede para ajuda-lo, escrevendo a frase escolhida por uma das clientes, 
em um pedaço de papel. Enquanto isso, pedi para fazer as fotos. Recebi um 
sim, apressado e até um pouco a contragosto, como quem queria que eu 
terminasse logo. 
 Nesse breve tempo, 3 clientes passaram por lá, contaram suas 
histórias e motivações para fazer a tatuagem: homenagens para filhas, 
mães, esposas. Uma mulher do interior do estado, recém divorciada após 
um tempo em Belém se recuperando de uma fratura na mão; a cozinheira 
de uma das barracas, que iria concluir em 10 minutos uma tatuagem 
iniciada dias antes; um homem que estava bebendo com amigos e decidiu 
fazer a primeira tatuagem. Todas estas histórias, contadas ao tatuador e o 
curioso público ao redor, de uma pequena banqueta de plástico que 
acomodava os clientes. Tudo isso, sob o sol quente da tarde de Belém, no 
meio da efervescência da feira, que no domingo, passa de espaço de 
trabalho, para espaço de lazer e sociabilidade, que reúne histórias de vida 
das mais diversas possíveis.
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A cidade de Belém do Pará transforma-se, totalmente, na manhã do 
segundo domingo de outubro, em função do Círio de Nossa Senhora de 
Nazaré. A procissão tem como ponto de partida a Igreja da Sé, às 6 h da 
manhã, e ponto de chegada a Basílica de Nazaré, entre 11 e 12h, ou mesmo 
no inicio da tarde, em um intervalo de tempo que pode variar entre e 5 e 8 
horas para completar um percurso de 3,6 Km.

As fotografias apresentadas a seguir foram captadas no dia 12 de 
outubro de 2014, e fazem parte da pesquisa de doutorado de Luiz de Jesus 
Dias da Silva, sob orientação da Professora Carmem Izabel Rodrigues, 
intitulada “Pedra, Redes e Malha na Circulação do Pescado do Ver-o-Peso 
ao Meio Urbano de Belém do Pará”, defendida em março de 2016; 
apresentam uma sequência de imagens da procissão do Círio, vista da 

1Pedra do Peixe ou simplesmente Pedra . No domingo do Círio, os 
trabalhadores da captura, recepção e distribuição do pescado, seus 
familiares e convidados, reúnem-se para homenagear a Santa de sua 
devoção, a padroeira dos paraenses.

O registro fotográfico tem início às 5h, quando a área do Ver-o-Peso 
está totalmente fechada para o público em geral, por tropa do Exército 
Brasileiro, que forma um cordão humano, inicialmente para isolar a área 
dos que circulam antes do inicio da procissão e, em seguida, para organizar 
o fluxo de romeiros que, ao fim da missa campal, seguem o trajeto 
predefinido da procissão; no momento da passagem da Berlinda da Santa,  
o mesmo cordão humano muda de posição e direção para seguir 
acompanhando a romaria, protegendo a Berlinda. Antes de a procissão 
chegar ao local, só é permitida a presença de pessoas devidamente 
identificadas com crachás específicos, além de repórteres, policiais, 
bombeiros e prestadores de primeiros socorros, de plantão no local, ou de 
promesseiros em penitências radicais, que acompanham o trajeto 
carregando pesadas cruzes de madeira ou se deslocando de joelhos, 
ajudados por parentes e outras pessoas que se compadecem do sacrifício 
empreendido.
 � A espera pela passagem da Santa é premiada pelo momento de 
demonstração de fé, quando a imagem, toda enfeitada de flores, em uma 
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berlinda, chega até esse local, por volta de 6h30, e há uma homenagem 
com fogos de estampido, com duração de cerca de 30 minutos. A procissão 
segue caminhando, prolongando-se em frente à Pedra do Peixe até por 
volta de 8h da manhã, momento em que os trabalhadores se retiram da 
Pedra e seguem, na sua maioria, para seus lares ou para as duas festas de 
aparelhagem por eles organizadas para esse dia, ambas com consumo de 
comidas típicas, acompanhadas de bebidas diversificadas, sendo uma na 
sede da Associação dos Balanceiros, na Avenida Boulevard Castilhos 
França, e outra no interior do Mercado de Peixe, tendo início logo após a 
passagem da Santa, e se prolongando até por volta de 14 ou 15 h, embora o 
registro fotográfico tenha sido concluído às12h, quando o trânsito volta ao 
normal no entorno do Complexo Ver-o-Peso. 
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Notas

1. A Pedra do Peixe fica localizada na margem da Doca do Ver-o-Peso, em frente ao 
Mercado de Peixe, na confluência da Avenida Boulevard Castilhos França com 
Avenida Portugal. É uma calçada que delineia o limite entre o rio e a cidade. É o 
único entreposto pesqueiro oficial da cidade, aberto à comercialização todos os 
dias da semana, exceto aos domingos. Tradicionalmente a comercialização do 
peixe na pedra ocorria todos os dias da semana, com exceção do domingo do 
Círio. A partir de 2013, um Decreto Municipal estabeleceu o fechamento aos 
domingos, como dia de descanso dos trabalhadores locais.
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 Seção Vídeos

Eneida Assis
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 Eneida Assis, uma excelente etnóloga. Uma das principais pesquisadoras dos povos 
indígenas da Amazônia. E, acima de tudo, ela era uma pessoa amiga e sonhadora. Formada em 
História (UFPA) e Antropologia (UNB) teve a oportunidade, ainda como estudante, de conhecer 
e interagir com pesquisadores renomados do Museu Goeldi e da Universidade Federal do Pará, 
isso lhe possibilitou tornar-se uma antropóloga idealista e que mantinha, ao mesmo tempo, o 
senso crítico refinado e a lucidez para agir com cautela e ousadia.
 Foi líder do GEPI - Grupo de Pesquisa sobre Populações Indígenas e coordenou o OEEI - 
Observatório de Educação Escolar Indígena do Territórios Etnoeducacionais Amazônicos.
 Eneida era também uma política não apenas na teoria, mas principalmente na prática. 
Seu doutoramento em Ciência Política (IUPERJ) permitiu-lhe o aprimoramento teórico do que já 
fazia e conhecia empiricamente. Eticamente tornou-se uma das grandes pesquisadoras e 
apoiadoras das causas indígenas. Uma grande guerreira. Por conta desse comprometimento as 
lideranças destes povos reconhecem o quão importante ela foi nas suas conquistas. Foi batizada 
de Kiavnu por estes povos, que a respeitavam e a admiravam.
 Era uma excelente contadora de histórias e suas narrativas recheadas de misuras e 
caretas, imitando as pessoas ao relatar uma conversa ou episódio. Sua voz e seu corpo se 
transformavam nesse instante. Gostava de usar expressões populares ao mesmo tempo em que 
citava autores e autoras clássicos e contemporâneos das ciências humanas. Citava ainda 
exemplos de áreas de conhecimento aparentemente díspares.
 Eneida Assis dava conselhos, usando exemplo de vivências de outras pessoas ou aquilo 
que fora vivenciado em seu trabalho de campo. Sua mente era ágil e estava sempre disposta a 
aprender e a ensinar. Quando não sabia e não conhecia algo, colocava “os cachorros no mato” 
para não “ser lesa” em suas estratégias e ações. E observava, ouvia, aprendia com todos e com 
tudo. Nunca desistia de lutar e conseguia suportar as adversidades e adversários.
 Eneida deixa saudade. Mas também ensinamentos, lições, iniciados e iniciadas que a 
manterão viva pra sempre em nossas pesquisas e em nossos corações.

Texto: Denise Cardoso



286

v. 03 | n. 01 | 2017 | pp. 286-288
ISSN: 2446-8290  

Pare, olhe e escute

Coletivo NÓDOA
  

mailto:lotamyres.19@gmail.com
mailto:amandacrsearch@hotmail.com
mailto:renatabeckmann@gmail.com


287

A Comunidade do Cajueiro fica localizada na área rural da capital 
maranhense, São Luís. Hoje, aproximadamente 200 famílias habitam a 
comunidade, a maioria delas se constitui de pescadores artesanais e 
extrativistas. Há aproximadamente três anos vivem sob constante ameaça 
de remoção ocasionada pela expansão do Complexo Portuário do Itaqui. 
Caminhando pela comunidade, não é difícil se deparar com escombros de 
casas que se entrelaçam ao verde da vegetação. Os relatos dos moradores 
convergem, apontando que: durante o natal de 2014, a empresa WPR 
Gestão de Portos e Terminais Ltda, derrubou cerca de 20 casas de maneira 
ilegal. Em meio a esse cenário, Jagunços travestidos de funcionários de 
empresas de segurança privada acuam moradores.

Ao final do ano de 2016 e inicio de 2017, os conflitos se acentuaram, 
gerando uma série de ameaças por parte da empresa responsável pela 
construção do porto, a todos aqueles que se posicionam de maneira 
contrária à construção do empreendimento. Enfatizam-se nessa 
conjuntura, elaborações e reelaborações das disputas e interesses sobre o 
território. 

Essa produção fílmica tenta evidenciar através da experiência 
audiovisual, a idiossincrasia de uma comunidade que resiste 
coletivamente, resgatando em cenas do cotidiano, a sua própria forma de 
pertencimento.

Realizador: Coletivo NÓDOA
Imagens e montagem: Pablo Monteiro 
Captação de Som: Andressa Zumpano 
Ano de produção: 08 novembro de 2016 (todas as imagens utilizadas no 
vídeo são desse único dia).
Tempo de duração: 06'42''
Link de acesso: h�ps://www.youtube.com/watch?v=uS71fBpY_4I

Notas

1. Criado em 2016, o Coletivo NODOA é formado por um grupo de 
universitários de distintas áreas de conhecimento e atuação. O coletivo atua 
dentro de comunidades tradicionais assediadas pelo grande capital. 
Atualmente desenvolvemos atividades na comunidade do Cajueiro localizada 

Coletivo NÓDOA
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na área rural da capital maranhense, São Luís. Essas atividades consistem na 
elaboração de oficinas a partir das demandas nascentes da própria 
comunidade.  Concomitante às oficinas, também  são realizados projetos 
ligados às audiovisualidades, tais como a produção e exibição fílmica da/na 
comunidade.
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O Homem da Meia-Noite no Terreiro da 
Xambá em Olinda

Glauco Machado

Oswaldo Giovannini Junior
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Esse filme interativo trata de um texto imagético em 360 graus a 
respeito do encontro histórico ocorrido na terça-feira (31) de janeiro de 
2017 d'OHomem da Meia-Noite, Patrimônio Vivo de Pernambuco, e da 
calunga da Mãe Biu. Na ocasião, o boneco carnavalesco em uma 
cerimônia em Olinda, cidade do estado Pernambuco, recebeu o uniforme 
oficial do desfile de 2017, confeccionado pela comunidade da Xambá. Na 
Nação Xambá, destaca-se a atuação do Grupo Bongar, formado por 
percussionistas e cantores que divulgam a cultura, a religião e o Memorial 
da Xambá (em homenagem a Mãe Biu). É importante mencionar que  O 
Homem da Meia-Noite é um dos bonecos de Olinda mais antigos e 
famoso. A experiência de registrar em 360 graus os acontecimentos, as 
roupas, os padrões, os gestos, as abrangências, as fronteiras, os grupos, os 
fogos e se registrar abre possibilidades de diálogos teóricos/metodológicos 
no campo da Antropologia Visual com essa nova maneira de lidar com 
essa transformação tecnológica do registro imagético, da imersão, da 
experiência com a imagem e da etnografia.

Direção: Glauco Machado e Oswaldo Giovannini Junior
Câmera: Glauco Fernandes Machado
Tempo de filme: 6min31s
Ano: 2017
Local: Olinda – Pernambuco
Link de acesso: www.youtube.com/watch?v=PnyyQ3AqnVA&t=18s
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Narradores urbanos, antropologia urbana e 
etnografia nas cidades brasileiras: José G. 

Magnani

Ana Luiza Carvalho da Rocha

Cornelia Eckert  
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Série documental que apresenta as cidades brasileiras a partir do 
olhar de antropólogos que consolidaram a pesquisa em antropologia 
urbana no Brasil. A trajetória intelectual de José Guilherme Magnani é 
narrada como uma forma de pensar as transformações na paisagem e na 
dinâmica da vida urbana em São Paulo.

Produção: Banco de Imagens e Efeitos Visuais/BIEV
Duração: 20 min.
Formato: DV – NTSC
Direção: Ana Luiza Carvalho da Rocha e Cornelia Eckert
Imagens: Rafael Devos
Imagens sonoras: Viviane Vedana
Edição: Rafael Devos, Viviane Vedana, Anelise Gutterres, Rafael Lopo.
Ano: 2008
Link de acesso: https://vimeo.com/82383771
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Cartograffias do Mof X

Lucia Marapodi

Lu Brasil
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Sinopse do vídeo

Cartograffias do Mof X é uma experiência etnográfica e faz parte da 
pesquisa de Mestrado "Meeting of favela - grafitando subjetivações na Vila 
Operária do látex às cores digitais" tornando-se assim, o  resultado de 
registros de imagens sobre o maior mutirão de graffiti da América Latina 
chamado de Meeting of Favela (Mof). O mutirão é realizado anualmente 
na favela da Vila Operária localizada em Duque de Caxias na Baixada 
Fluminense.

Nesse documentário os organizadores do evento narram como o 
Mof se iniciou e suas impressões do que o evento se tornou em dez anos de 
história, assim como o intercambio cultural que o evento proporciona aos 
moradores. As imagens produzidas de forma independente foram 
gravadas e editadas através do olhar da pesquisadora e moradora da Vila 
Operária Lu Brasil entre os anos de 2011 e 2015, sendo o vídeo finalizado 
no ano de 2016.

Formato: Mp4
Duração: 23'48''
País: Brasil
Estado: RJ- Rio de Janeiro
Ano de finalização: 2016
Gênero: Documentário
Direção, Produção, Pesquisa e Roteiro: Lu Brasil.
Animação: Lucia Marapodi e Lu Brasil

Câmera por ano: 
· 2011-Lu Brasil;
· 2012- Lu Brasil, Mauricio Vieira, Tiago Ribeiro,
· 2013- Lu Brasil;
· 2014- Bernardo Simbalista, Lu Brasil, Lucas Lima Silva, Mauricio 
Vieira,
· 2015- Lu Brasil.

Edição: Lu Brasil

Cartograffias do Mof X
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Videografismo: Lu Brasil
Som indireto: Lu Brasil
Músicas tocadas: Bloco De Viçosa, Freestyle Mc Napô e Matias Gla Jun, 
Palhaço Pablo Anibal 
Gravado em: Vila Operária- Duque de Caxias.
Entrevistados nesse documentário: Aquilas Mano Beiço, Carlos Bobi, 
Christiano HMP, Criz Silva, Cesar Schwenck, Combone, Kajaman, 
Klebert Black, Marcio Bunys, Noia, Rafael Cruz.
Agradecimentos especiais: Criz Silva, Adriana Ornelas, Antonio Carlos 
de Oliveira, Alita Sá Rego, Ana Paula Alves Ribeiro, Beatriz Fazolo, 
Clarissa Pivetta; Gianne Neves, Henrique Sobreira, Liliane Leroux, Lúcia 
Marapodi, Luiz Carlos Lima, Marcia Rocha, Roberta Mathias e Equipe 
Laborav. 
Apoio: CAPES, Caxias Cultura Digital, Espaço Rabisco, FEBF, 
LABORAV, MOF, NUVISU, PPGECC, UERJ.

Arquivos por ordem de aparição:
Mapa da Vila Operária - Google Maps.
Flyer (1) Mof alerta- Rede Social Facebook -Mof.
Foto MV Hemp - Arquivo pessoal Mv Hemp.
Flyer (2 e 3) : A Rede - Rede Social Facebook- Rede de Resistência 
Solidária.
Praça do Reggae, Pelourinho-Salvador- Bahia (Março/2006) - Fotolog 
Comando Selva.
Itacaré- Bahia (Março/2006) - Fotolog Comando Selva.
Recife (Abril/2006) - Fotolog Comando Selva.
Criz Silva em Arará-RJ (Jan/2006) - Arquivo pessoal Criz Silva.
Flyer (4) do primeiro mutirão em Bangu - Arquivo pessoal Criz Silva.
Foto do primeiro mutirão em Bangu - Arquivo pessoal Criz Silva.
Foto do Criz Silva no mutirão realizado na Vila Kennedy - Arquivo pessoal 
Criz Silva.
Flyer (5) Mutirão em Arará - Fotolog Comando Selva.
Flyer (6) Mutirão no Complexo do Alemão - Fotolog Comando Selva.
Flyer (7) Mutirão na Vila Kennedy - Fotolog Comando Selva.
Posse 471 no Morro do Alemão- RJ -- Fotolog Posse 471.
Vila Operária- Duque de Caxias - Arquivo pessoal Lu Brasil.
Vila Operária- Duque de Caxias -Arquivo pessoal Lu Brasil.
Prç Renato Teixeira- Vila Operária Mof 2006 - Arquivo pessoal Kajaman.

Lucia Marapodi e Lu Brasil
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Prç Renato Teixeira- Vila Operária Mof 2006 - Arquivo pessoal Kajaman.
Prç Renato Teixeira- Vila Operária Mof 2006 - Arquivo pessoal Kajaman.
Vila Operária Mof 2006 - Arquivo pessoal Kajaman.
Mochila com latas - Arquivo pessoal Adriana Ornelas.
Crianças com spray - Arquivo pessoal Adriana Ornelas.
Latas de Spray - Arquivo pessoal Adriana Ornelas.
Latas de Spray e mochila - Arquivo pessoal Adriana Ornelas.
Fotos Mof 2013 - Arquivo pessoal Lu Brasil.
Flyers (8) das edições 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 do Mof - Arquivo pessoal da 
Crew Posse 471.
Flyer (9) do Meeting of Styles 2006 - Arquivo do Site do Evento.
Flyer (10) da Posse 471 - Arquivo pessoal da Crew Posse 471.
Posse 471 2006 - Fotolog Posse 471.
Posse 471 2014 - Arquivo pessoal Lua Rodrigues
Graffiti : Black, Noia, Combo, Bunys e Hemp - Fotolog Posse 471.
Mof 2006 - Arquivo pessoal Kajaman.
Flyer (11) Mof+ 021 Crew - Rede Social Facebook -Mof.
Flyer (12) da décima edição do Mof - Arquivo pessoal Marcio Bunys

Realização: Coletivo Voz Urbana
Link de acesso: https://www.youtube.com/watch?v=lBo_C7GWvRw&t=25s
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Um Aflorar de vozes

Kamila Ramos de Paula

Lorena de Paula Souza Pinheiro

Thiago Guimarães Azevedo  
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Duas garotas, o olhar, a colônia, as pessoas e uma câmera, imergir 
para emergir uma história real. Registro cru e honesto das narrações de 
Maria, Eronilda, Agenor, e Manoel, todos internos na antiga Colônia do 
Prata, fundada em 1924 como a primeira grande colônia para isolamento 
de portadores de hanseníase. A doença, a chegada, o convívio, tudo 
narrado por quem realmente sabe o que aconteceu, cenas exclusivas do 
cenário atual e bombardeio de informações espontâneas sobre uma 
história que merece ser reconhecida e explorada.

Em 1873, na Noruega, o médico Hansen identifica o bacilo da 
lepra, também chamada de hanseníase com isso as forças da busca pela 
cura, logo aumenta a necessidade do governo tomar providencias. Com o 
passar dos anos a ideia de confinamento surge, juntamente com o 
conceito de leprosários, Micheli (1986) descreve: “Os leprosários ainda 
são cercados de arame farpado”.  

A partir destes aspectos mostrados acima o governo do Brasil sentiu 
a necessidade de tomar providências contra a hanseníase, a doença crescia 
consideravelmente, pois os doentes ainda viviam em conjunto com a 
sociedade, os métodos adotados eram insuficientes para controlar a 
hanseníase.  O método que mostrava ser mais eficaz contra a doença era o 
isolamento compulsório, pois o bacilo era transmitido através das vias 
respiratórias, isso facilitava o contagio rápido. Logo seria preciso, 
delimitar uma grande área, com estrutura estrategicamente planejada para 
se isolar e tratar desses doentes, foi a única opção idealizada pelo médico 
Araújo (1924).

De acordo com Araújo (1924), foram feitas pesquisas para a seleção 
do melhor espaço para se implantar o futuro leprosário. O primeiro local a 
ser visitado pelo Dr H. C Araújo ficava nas proximidades do asilo 
Tocunduba, este já abrigava alguns infectados pela hanseníase, a primeira 
impressão do local foi favorável o mesmo localizava-se próximo da capital 
tendo assim facilidade de comunicação e se encontrava seco e firme. 

No correr, porém, da estação das grandes chuvas, de 
dezembro a abril, verifiquei reiteradas vezes que o terreno 
aludido ficava inundado e que o transito era quase impossível.
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Além desse grave inconveniente notei também que o local 
escolhido para sede do novo leprosário estava muito perto da 
cidade e já quase cercado de moradores (ARAÚJO, 1924, 
p.13).

Esses dois pontos negativos foram cruciais para julgar que o local 
não era tão apropriado para se ter uma grande colônia de isolamento, para 
portadores de hanseníase. Além de o governo precisar gastar R$ 
100,000,000 para indenizar os moradores que viviam próximos ao local. 
Segundo Araújo (1924) com essa quantia poderia o governo adquirir um 
terreno longe de Belém, sendo mais apropriado para a instalação de uma 
colônia.

O segundo local a ser visitado era a então colônia correcional do rio 
Prata, sua estrutura era formada por 6 pavilhões em perfeito estado, 
podendo abrigar 300 leprosos, obtendo um amplo terreno para novas 
instalações, além de ser interligada a capital por uma linha de trem que 
facilitaria o transporte de doente. A colônia do Prata se encontrava em 
perfeito estado, justamente por ter sido planejada no passado para abrigar 
e catequizar índios e outros que viviam a mercê, longe do sistema de 
socialização, servia também como espaço de correção para jovens 
delinquentes, sendo assim o melhor lugar atendendo a todos os pré-
requisitos para se implantar o primeiro leprosário do Brasil.

Encontrando o lugar apropriado, Dr. H. C Araújo transmite ao Dr. 
Belizário Penna (Diretor da Profilaxia Rural do Rio de Janeiro) um 
telegrama descrevendo o motivo pelo qual o primeiro local a ser visitado 
não poderia haver a implantação de  uma colônia de isolamento, e 
afirmando os motivos que fizeram a colônia do prata ser o local ideal, esses 
já expostos no decorrer da pesquisa.  

Após um período de negociações para a compra da colônia do 
Prata, a autorização para se adquirir a colônia chega então através de um 
comunicado do governador federal da época,  com os termos da lei nº 
2.128 de 7 de novembro de 1922. 

O Sr. Dr. João Luiz Alves, ministro da justiça e negócios 
interiores, por telegramma n. 997.900, de 23 de dezembro do 

Kamila R. Paula, Lorena S. Pinheiro e Thiago G. Azevedo
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mesmo anno, dirigido ao delegado ical do thesouro federal do 
Pará, mandou lavrar e assignar a escriptura de compra do 
prata e dar quitação ao estado da quantia de 200:000$000 de 
seu compromisso de entrar com tal importância para a 
construção do leprosário neste estado, nos termos da clausula 
XI do accôrdo firmado em 30 de dezembro de 1920, entre o 
estado do Pará e o departamento Nacional de Saúde publica. 
(ARAUJO, 1924, p. 42)

Com a compra do imóvel o Dr. H. C. Araújo se mobilizou para dar 
andamento ao processo de adaptação nas instalações existentes, e também 
a novas construções que serviriam para dar conforto aos doentes. A 
colônia idealizada pelo médico contava com um sistema de controle bem 
rigoroso para os internos, sua organização se dava através de pessoas que 
não possuíam a doença em conjunto com os internos. Para que as pessoas 
que não tinha a doença não tivesse contato com o bacilo da hanseníase, foi 
feito dois tipos de administração, a externa que se encontrava a uma 
distância da colônia.

A sede da administração ficara a duzentos metros da ponte do 
rio prata, que será a entrada do leprosário, e compreenderá os 
seguintes prédios: a casa da administração, que será 
residência permanente dos médicos, do farmacêutico, do 
microcopista e do enfermeiro chefe; a portaria; o 
almoxarifado e o deposito de viveres; a creche onde serão 
recolhidos e aleitados artificialmente os filhos de leprosos que 
nascerem no leprosario; o internato, com uma escola e 
oficinas de artes e ofícios  destinados aos filhos de leprosos 
isolados.( ARAUJO, 1924, p.58.)

A administração externa era composta por um médico com o titulo 
de diretor e dois funcionários sendo um administrador e o outro 
superintendente agrícola. Em conjunto com administração funcionava 
um posto sanitário rural, este podendo ser transferido para futura 
povoação de S. Jorge.  Aos arredores do prédio da administração foi 
planejado um espaço para a implantação de comerciantes para abastecer o 
leprosário. Segundo Araújo (1924) o médico diretor era o único 
intermédio entre a colônia e as autoridades locais, o mesmo relata que a 
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administração é responsável pelas finanças da colônia, pesquisando o 
mercado mais próximo para oferecer assim por um preço justo o que for 
produzido na colônia do Prata, nesta produção o doente terá uma 
porcentagem onde o mesmo poderá utilizar para melhorias nos seus 
domicílios ou repassar para seus familiares ficando a cargo do diretor 
encaminhá-lo, comprar e fazer as reformas nas habitações.

Já administração interna é formada por portadores da hanseníase, 
tanto seu governador quanto o conselho administrativo, de acordo com o 
Dr. H C Araújo esses cargos eram preenchidos através de eleições públicas, 
sendo obrigatório o voto dos maiores de 21 anos de ambos os sexos.  

4º O período de gestão de cada governador e conselheiros 
durará dois annos, sendo permittida sua reeleição.
5º O concelho elegerá o seu presidente, o qual substituirá o 
governador nos seus impedimentos.
6º Em caso de morte do governador ou de um dos 
conselheiros haverá eleição para preenchimento da vaga 
trinta dias após a data do falecimento.
7º Em caso de renuncia do governador ou de qualquer 
conselheiro será feito uma nova eleição oito dias depois. 
(ARAÚJO,1924, p. 60).

Se não houver nem um dos eventos citados, o Governador será 
responsável por Promover reuniões semestrais com o conselho, para expor 
como está sendo aplicado o dinheiro público, na profilaxia da hanseníase. 
O mesmo tinha por obrigação propor melhorias que beneficiasse o 
doente. De acordo com Araújo (1924) o Governador ficava a par das 
funções de fiscalizar, gerir, coordenar a colônia no período que o médico 
diretor não estiver presente no prédio de administração externa, 
repassando o que acontece na colônia através de ligações por telefone. 
Outra função que ficava delegada ao diretor interno, era fiscalizar o 
trabalho dos internos e armazenar suas produções no depósito geral da 
colônia, ali era dado o recibo, este seria utilizado depois pelo diretor 
interno para gratificar os internos pelos esforços do seu trabalho.

a) Organizar um corpo de segurança publica de segurança 
publica e designar um conselho para a chefiar, nos 
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impedimentos do presidente;
b) Resolver de comum acoôrdo com o medico-director, os 
casos omissos;
c) aceitar as suggestões do chefe do serviço de Prophylaxia 
Rural, cujas ordens, de caracter moral, econômico ou 
sanitário, fará cumprir;
d) o Governador é responsavel pela manutenção da ordem e 
disciplina no estabelecimento. (ARAÚJO, 1924, p. 61).

Conforme Araújo (1924) as funções do Governador era de extrema 
importância para a colônia, seu papel ajudava a organizar os pavilhões e 
gerir as tarefas de maneira justa para que todos possam trabalhar de forma 
harmônica. Em conjunto com o governador trabalhava o conselho 
administrativo, estes auxiliavam em todas as decisões tomadas pelo 
Governador, o mesmo tinha funções específicas.

a) chefia do corpo de segurança publica competirá ao presente 
do conselho 
b) cada conselho é responsável pela bôa marcha do serviço 
que lhe for confiado, levando ao conhecimento do 
Governador e do Director todos os factos que reclamem a sua 
intervenção; 
c) os conselheiros deverão reunir-se nos dias 1 e 16 de cada 
mez, no salão que lhes fôr designado, no prédio da 
administração interna, para trocarem ideias e pôrem-se todos 
ao par da marcha dos differencias serviços informando ao 
Governador sobre as difficuldades acaso surgidas; (ARAÚJO 
1924, p. 62).

Além desses deveres o conselho administrativo, também é dotado 
do direito de propor providencias para aumentar a produção dos internos 
na agricultura, segurança e no equilíbrio dos estabelecimentos públicos. 
Os internos

Segundo Araújo (1924) a colônia do Prata não conseguiria suportar 
o número de portadores de hanseníase que existia no estado do Pará, por 
esse motivo o mesmo estipulou uns critérios, esses ajudariam na seleção 
dos internos.   De acordo com o Araújo (1924) candidato deve ser adulto 
de ambos os sexos, estando em um quadro clínico que possibilite o mesmo 
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a trabalhar, ou ter capacidade de ensinar ou administrar, também eram 
aceitos doentes de qualquer idade se estes não tivessem abrigo e nem 
proteção. Além desses, poderia ser apto a morar na colônia o indivíduo 
que oferecesse o perigo de transmissão; o último critério seria o portador 
que no seu estado orgânico conseguisse obter melhorias com os novos 
métodos de tratamentos.

Depois da seleção, os doentes tinham direitos e deveres a serem 
cumpridos, esses Araújo (1924) resume em onze tópicos, primeiro o 
interno está sujeito à administração em caráter econômico e sanitário, o 
próximo o mesmo tem que ter respeito pela administração interna e 
externa, ou seja, as administrações irão governá-los; aceitar o regime de 
trabalho, sendo empregado parte do seu tempo à administração, 
agricultura, pecuária ou aos cursos de arte e oficinas; os internos menores 
de 16 anos de ambos os sexos serão obrigados a frequentar a escola ou 
algum curso oferecido na colônia; os portadores da hanseníase maiores de 
16 anos que não possuíam  o estado civil de casado, teriam que respeitar a 
separação rigorosa de gênero; ficariam expressamente proibidos de 
negociar objetos pessoais entre eles ou a administração, sendo permitido 
apenas correspondência em dinheiro para seus familiares; se permitia a 
liberdade de religião, assim como o direito de confiar seus filhos aos seus 
parentes; todo interno que apresente alguma piora em seu quadro clínico 
tem o direito de um tratamento especial; os internos que apresentavam 
alguma deformação ou eram cegos teriam um pavilhão especial.

Camadas de autoria

Pesquisadoras (Graduação/Design/UEPA): Kamila Ramos de Paula e 
Lorena de Paula Souza Pinheiro
Orientador (Design/UEPA): Prof. Me. Thiago Guimarães Azevedo
Imagens: Cidade de Igarapé-Açu e Colônia do Prata
Montagens: Kamila Ramos de Paula e Lorena de Paula Souza Pinheiro
Duração: 24'07”
1a versão do filme: Novembro de 2016
Link de acesso: h�ps://www.youtube.com/watch?v=yJ3bafpKeJI

Kamila R. Paula, Lorena S. Pinheiro e Thiago G. Azevedo
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Mercados e Feiras de Belém do Pará 

Luiz de Jesus Dias

Carmem Izabel Rodrigues  
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O vídeo Mercados e Feiras – Belém do Pará tem o objetivo de 
divulgar o resultado da pesquisa do Projeto Mercados Interculturais: 
práticas, linguagens e identidades em contextos amazônicos (2013-
2016), financiado pelo CNPq e realizado no âmbito da Universidade 
Federal do Pará (FACS/PPGSA/IFCH-UFPA), no qual, em um recorte 
amostral, foram pesquisados cinco feiras e mercados da cidade: o 
Complexo do Ver-o-Peso, o Complexo do Jurunas, a feira do Guamá, a 
feira de São Braz e a feira da 25 de Setembro. O vídeo procura encontrar 
pontos e congruência entre esses equipamentos públicos locais e os 
demais espalhados pela cidade de Belém. 

Feiras e mercados são marcantes em qualquer cidade, em qualquer 
aglomerado urbano; são lugares e encontro entre pessoas para troca de 
bens e serviços, além de produtos de diversos tipos e procedências. 
Feirantes e consumidores estabelecem relações interpessoais que vão além 
da simples comercialização, passando pela amizade, confiança, chegando 
a uma rica sociabilidade resultante da convivência transigente diante das 
diferenças e da vontade própria de cada sujeito. 

A conclusão a que se chegou é que as relações construídas nesses 
espaços, mediadas por todos esses equipamentos urbanos, refletem, para 
além de suas funções mais explícitas, as características culturais da 
sociedade local, sob influência das diversas interações produzidas 
cotidianamente entre feirantes e consumidores locais ou de diversas 
procedências. Guardadas as devidas proporções e especificidades 
socioculturais, essas feiras e mercados representam as demais feiras e 
mercados da cidade de Belém, do estado do Pará, da Amazônia brasileira 
e, do ponto de vista da função socioeconômica, também as feiras de outros 
lugares do mundo. 

Créditos

Produção: Vídeo Mais
Direção: Márcio Silva
Roteiro: Luiz de Jesus Dias da Silva; Carmem Izabel Rodrigues
Assistente de Direção: José Maria Costa Silva
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Direção Geral: Luiz de Jesus Dias da Silva
Coordenação do Projeto: Carmem Izabel Rodrigues
Pesquisadores: Carmem Izabel Rodrigues; Voyner Ravena-Cañete; Luiz 
de Jesus Dias da Silva; José Maria Ferreira Costa Júnior; Benedito 
Walderlino de Souza Silva; Jakson Silva da Silva; Rogério da Costa Sousa; 
José Julierme Furtado dos Santos; Mayara Gonçalves Lima; Leandro 
Oliveira da Silva; Fabiano da Silva Medeiros; Flávio Henrique Souza 
Lobato
Roteiro Musical e Músicas: Leonardo Coelho de Souza e Luiz de Jesus 
Dias da Silva
Tempo de duração: 12'18''
Ano de produção: 2016
Link de acesso: h�ps://www.youtube.com/watch?v=uwE1OFznxnI

Luiz de Jesus Dias e Carmem Izabel Rodrigues

https://www.youtube.com/watch?v=uwE1OFznxnI
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 Seção Entrevistas

Samuel Sá

 Samuel Maria de Amorim e Sá. Antes de ser antropólogo, um ser humano, como um dia 
o ouvi afirmando. Também é metodólogo, porque diz ele que nestes tempos ter mais de um 
emprego pode ser interessante. Traz em sua bagagem acadêmica e cultural quase cinquenta anos 
de Antropologia na Amazônia, onde iniciou sua carreira na graduação em Ciências Sociais na 
UFPA. Neste período, foi bolsista orientado pelo Dr. Eduardo Galvão no Museu Paraense Emílio 
Goeldi e aluno do Prof. Dr. Orlando Sampaio e Silva. Depois, seguiu para o Rio de Janeiro, onde 
especializou-se em História Oral e trabalhou na Fundação Oswaldo Cruz. Estudou na Bélgica e 
na década de 70 foi convidado pelo Dr. Charles Wagley para cursar o mestrado e doutorado em 
Antropologia na Universidade do Sul da Flórida, campus de Gainsville (EUA), tornando-se, 
então, o primeiro antropólogo amazônida a realizar uma formação de pós-graduação strictu sensu 
completa fora do Brasil e posteriormente retornar a região para trabalhar. Sua tese de 
doutoramento versou sobre o processo de adaptação cultural e as barreiras vivenciadas pelos pós-
graduandos brasileiros nos Estados Unidos. Este não foi o seu primeiro estudo no campo da 
Antropologia da Educação, mas, sem dúvida, o mais denso. Estavam, então, abertas as portas 
para que ele fundasse o Projeto Extracurricular Temático (PET) em Ciências Sociais, grupo em 
que desenvolve um trabalho de “educação universitária”, principalmente entre os alunos de 
graduação da UFPA. Atualmente, continua colaborando com a formação de gerações de 
cientistas sociais. Aqui, nossa gratidão ao querido Professor Samuel.

Texto: Breno Sales 
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Marcela Alejandra Blanco Spadaro é Licenciada em Artes Plásticas 
e Visuais pelo Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes (2013). Possui 
mestrado em Arte e Cultura Visual pela Universidade Federal de Goiás 
(2017) Atualmente é professora na área de fotografía e cinema do Instituto 
Escuela Nacional de Bellas Artes. Tem experiência na área de Artes,  
atuando principalmente nos temas: fotografía, educação, cultura visual, e 
video.

Sua experiência na área de artes visuais se expressa principalmente 
nos seguintes temas: : fotografia, educacion cultura visual, social e video.

Marcela Alejandra Blanco Spadaro foi um dos nomes de destaque 
no ARNA 2017 que teve como tema “Participación y Democratización del 
Conocimiento: Nuevas Convergencias para la Reconciliación”, que 
ocorreu entre os dias 12 a 16 de junho de 2017 no Centro de convenções  
Cartagena das índias Julio César Turbay Ayala. Neste evento Marcela 
participou do “Simpósio: Fundamentos epistemológicos, éticos e estéticos 
e políticos na pesquisa participativa/colaborativa em artes e ciências” 
onde abordou temas de sua pesquisa no campo das artes visuais e de 
ressignificação de espaço.

Nesta entrevista Marcela Spadaro fala das motivações dos projetos, 
elaboração, dificuldades e efetivações das intervenções integrantes de 
alguns de seus projetos em ruas e locais públicos. Também explica o 
significado de algumas das intervenções como reconsfiguração do espaço 
habitual, levando os alvos dessas ações a repensar as estruturas que 
parecem estar sempre presentes.

Denise Cardoso: Su participación en el ARNA 2017 evidenció prácticas 
culturales y pedagógicas interdisciplinares en su trabajo junto con un 
equipo. Cuéntanos sobre las motivaciones de este proyecto.

Marcela Spadaro: El trabajo presentado en ARNA 2017, es un reflejo de la 
tarea que llevamos adelante con el “Núcleo de Investigación en Cultura 
Visual, Educación y Construcción de Identidad”, creado en el 2005.
El proyecto fue creado por el Coordinador del Núcleo, el Profesor 
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Fernando Miranda a partir de inquietudes pedagógicas y de producción 
colectivas de enseñanza implicando nuevos desafíos de producción 
contemporánea. Dejando atrás el rol de la enseñanza tradicional de 
transmisión de conocimientos, colocando especial énfasis en la pedagogía 
constructiva en cuanto a la conformación de innovadoras estructuras en 
relación a los viejos modelos educacionales. 
Y fue así que se conformo un equipo interdisciplinar para el desarrollo de 
esta disciplina que se llamo “Practicas de Intervención Interdisciplinaria 
en el Espacio Urbano” bajo la coordinación general del Pro. Fernando 
Miranda por el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes (Ienba), la Prof. 
Mariana Percovich coordinadora de la Escuela Nacional de Arte 
Dramático (Emad) y el Prof. Luis Oreggioni coordinador de la Facultad de 
Arquitectura (Farq) y que se imparte desde el año 2014

Denise Cardoso: ¿”Prácticas de intervención interdisciplinaria en espacio 
urbano" se procesó de qué modo? ¿Cuáles fueron los principales desafíos 
de estas acciones?

Marcela Spadaro: Los principales desafíos de esta propuesta se centraron 
en crear mecanismos de construcción en cuanto a las practicas 
pedagógicas formativas, produciendo conocimientos en base a  elementos 
colectivos, dejando atrás la individualidad. Buscando un camino de 
practicas colectivas acordes a la contemporaneidad desde los estudios de 
grado y la formación universitaria, creando métodos educacionales 
accesibles para la elaboración de un proyecto. 
El proceso sustancial se basó en relacionar componentes considerados  
habituales como el interés del trabajo colaborativo, junto a la formación 
de actores, artistas visuales, diseñadores teatrales o arquitectos, 
escogiendo entornos conceptuales de acercamiento beneficiosos para la 
producción. De esta manera el enfoque de las intervenciones practicas se 
ejecutaron sobre  una base de unidad entre el concepto de fragmento 
urbano tomando el espacio que admite la acción colectiva-productiva y de 
aprendizaje, incluyendo a los estudiantes comunes de las diferentes 

Denise Cardoso
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disciplinas que participan de la propuesta. Logrando un proceso de 
desarrollo, una investigación critica y una observación metódica, 
transformando esto en herramientas y en una consecuencia del transcurso 
del trabajo.

Denise Cardoso: Uno de los grupos de estudiantes realizó en el contexto 
del proyecto "Mi calle / tu calle” una interesante intervención en las calles. 
¿De qué modo se abordó la cuestión de la reconfiguración del espacio 
público?

Marcela Spadaro: En la intervención “Mi calle / Tu calle” realizada por un 
grupo de estudiantes en una calle de Montevideo, el espacio publico se 
reconfiguro desde una nueva visión de lo antiguo, en el sentido de 
resignificar el espacio haciéndolo propio. Logrando que los limites 
instaurados se desvanezcan a partir de componentes diferentes al entorno, 
colocando dispositivos que produzcan obstáculos en el pasaje callejero, 
borrando límites,  provocando el raciocinio de nuevas vías de circulación, 
descubriendo otras posibilidades que siempre estuvieron presentes, 
evidenciando diversas estructuras y funciones que ponen en manifiesto 
un entorno definido por los individuos que lo recorren. 
Los obstáculos que instituirían la intervención fueron producidos a partir 
de globos, estos globos en su interior contenían helio  y se colocaron 
agrupados a lo largo de la calle, generando un volumen, produciendo una 
percepción de obstrucción tanto para el peatón como para el que 
conduce. Partiendo de la idea de que un obstáculo no es algo agresivo, sino 
una estrategia que lleva a repensar ese contexto, volviendo ese espacio 
negociable, cuestionando las políticas sobre la urbanidad. Descubriendo 
un nuevo enfoque, invitando al transeúnte a la participación desde una 
perspectiva lúdica. Proyectando una subyacente significación poética, en 
un mismo espacio, en el cual anteriormente solo se producía el acto 
automático de circular. 

Denise Cardoso: ¿Qué destacaría en los resultados del proyecto "Pausa 
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dispersa", donde las personas se utilizan de espejos en las calles y delante 
de automóviles?

Marcela Spadaro: La propuesta “20 Pausas” fue el resultado de un trabajo 
sumamente enriquecedor, donde cada integrante del equipo era 
importante, ya que se necesitaba una ordenada organización al momento 
de la intervención.
Veinte espejos transportados por estudiantes se desplegaron en una 
esquina de una de las principales avenida de la ciudad de Montevideo. 
Esta intervención se producía  en el momento del comienzo de la luz verde  
de un semáforo donde habilitaba al cruce peatonal, culminado al inicio de 
la luz roja. 
La practica de la intervención se realizo veinte veces en esos escasos 
segundos donde los espejos  se introducían entre los automóviles y 
reflejaban a sus conductores  con sus propias miradas. 
Los resultados que acontecían al instante eran diversos, tanto de rechazo 
como de aceptación por parte de los conductores. Evidenciando 
claramente la dificultad que tiene el ser humano de enfrentar su propia 
imagen o mas bien la interpretación de su propia realidad. El espejo no 
altera, tan solo refleja una imagen visual coherente con la imagen física, 
duplica, reproduce,  indagando una relación entre la razón de la 
representación y aquello que representa. Evidentemente sabemos que hay 
una similitud de esa proyección que se manifiesta, pero la construcción de 
esa fantasía es lo que muchas veces impide ver la propia imagen, haciendo 
que apartemos la mirada.
En cuanto a los resultados colaborativos de esta practica se puede decir 
que fue beneficiosa, lograron la coordinación que se necesitaba para el 
desarrollo de la experiencia, ya que se contaba con poco tiempo para el 
desarrollo de la misma. Alcanzando un ajuste perfecto entre espejos 
diseminados entre los autos luz e imágenes reflejadas.

Denise Cardoso: ¿De qué manera el espacio urbano es tratado en relación 
a sus espacios invisibles u ocultos?

Denise Cardoso
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Marcela Spadaro: El espacio urbano se trabaja sobre la idea que admite un 
entorno a interpretar entre las relaciones producidas por los individuos y 
el espacio invisible, colectivizando acciones y originando aprendizaje. 
Colocando especial énfasis en las situaciones que ofrece el medio, dejando 
de lado la restringida visión arquitectónica de los objetos,  abriendo un 
abordaje a lo temporal y dimensional  implicando al cuerpo humano 
como portador de subjetividades que se relacionará de diferentes maneras 
con ese espacio. 
Tanto el espacio invisible u oculto produce nuevos medios para la 
transformación de la mirada, sobre un escenario que hasta el momento se 
deducía inmóvil por naturaleza o desestimado. Creando un acto  de 
interés determinado por la experiencia estética. 
En el transcurso del proceso de trabajo e investigación se crearon nuevos 
espacios, se investigó  en cuanto a las nuevas relaciones, se detectaron 
resistencias y se encontraron mecanismos de transformación ignorados. 
Las nuevas relaciones imponen practicas interdisciplinares y colectivas de 
acción logrando de esta forma brindar una interesante visibilidad a esos 
espacios hasta el momento olvidados. Consiguiendo que las calles de 
Montevideo se transformen en un laboratorio de experimentación e 
investigación, producto del proceso de trabajo planteado por los  talleres 
en su conformación heterogénea y multidisciplinar como  elemento 
fundamental de reflexión.

Cartagena das Índias, 23 de junho de 2017.
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A antropóloga Cornélia Eckert é, sem dúvida, na atualidade um dos 
grandes nomes quando se pensa em Antropologia Urbana e Antropologia 
Visual no Brasil e, também, fora dele. Ela é Professora Titular do 
Departamento de Antropologia e do Programa de Pós-graduação em 
Antropologia Social na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
Graduada em História, mestra em Antropologia pela UFRGS, doutora 
em Antropologia Social pela Paris V - Sorbonne, Université Renne. 
Realizou programa de pós-doutorado em Antropologia Sonora e Visual, 
Paris VII e programa de pós-doutorado no Institute for Latin American 
Studies na Freie Universität Berlin, Alemanha. 

Além da formação de grupos de discussão sobre Antropologia 
Audiovisual Urbana, participação em eventos nacionais e internacionais e 
ter uma vasta publicação na área, coordena o Banco de Imagens e Efeitos 
Visuais (BIEV) e o Núcleo de Antropologia Visual (NAVISUAL) e edita a 
Revista Eletrônica Iluminuras. 

Com muito orgulho apresentamos esta entrevista gentilmente 
concedida por ela, onde nos fala de sua formação acadêmica, sua parceria 
com Ana Luíza da Rocha, seus projetos – como “Narradores Urbanos”, 
Etnografia de Rua e o BIEV-, perspectivas acera da Antropologia Urbana e 
da dificuldade em empolgar alunos a fazer pesquisa no Brasil, frente ao 
cenário político sombrio que enfrentamos hoje nas universidades, e da 
necessidade de resistir e lutar sempre. 

Alessandro Campos: Fale um pouco sobre sua interessante e animada 
formação – que começa em História até a aproximação com a 
Antropologia Urbana e Visual – e suas referências mais importantes. 

Cornélia Eckert: Nossa, Alessandro, é uma pergunta sobre uma longa 
trajetória. Poderia te recomendar a leitura do meu memorial para o 
concurso Titular há dois anos. Vejamos como posso resumir. O curso de 
História era, para mim, um caminho para chegar à Arqueologia. O 
mestrado de Arqueologia só existia em São Paulo e eu não tinha condições 
para esse investimento. Na época não existiam bolsas como hoje. Havia a 
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ênfase em Arqueologia no Curso de Pós-Graduação em Antropologia, na 
UFRGS, e resolvi me inscrever. Mas ao tentar meu mestrado, minha 
monografia já tratou de uma vila de agroindústria que sofria com a crise do 
setor e vivia a dispersão da nova geração em busca de mercado de trabalho 
(Vila Marina, no município de Cachoeira do Sul, RS). A presença do 
professor Ruben George Oliven no curso foi fundamental (1981-1985). 
Logo após seu retorno do doutorado na Inglaterra, ele foi meu professor 
em várias disciplinas. Pedi para ele ser meu orientador. Ele leu meu 
projeto e respondeu que não poderia aceitar. Meu tema era sobre o 
movimento dos sem terra no RS. Mas me deu uma luz: se eu trouxesse os 
camponeses para a cidade, ele poderia me orientar. Mudei, então, 
totalmente de universo de pesquisa. Lendo Germinal de [Émile] Zola 
como inspiração e tendo alguma informação da situação da região 
carbonífera no Rio Grande do Sul, fiz um projeto que me aproximava da 
linha de pesquisa da antropologia de grupos trabalhadores para abordar a 
problemática de cidades industriais sujeitas às oscilações do mercado 
econômico. Ruben aceitou me orientar e desenvolvi, por quatro anos, 
uma pesquisa etnográfica na cidade carbonífera de Charqueadas, bem 
como na cidade de Arroio dos Ratos. Na primeira funcionava uma mina 
de carvão subterrânea, explorada por uma companhia privada. A segunda 
era uma cidade fantasma. Havia sido o local original da exploração no 
século XIX. Não existia mais esta vocação, que durava apenas na memória 
de seus habitantes, reminiscência renovada pelos traços dos tempos da 
Companhia: um monumento em homenagem ao mineiro de carvão, as 
antigas casas operárias, o patrimônio industrial tombado para ser cenário 
do Museu do Carvão. Posso dizer que, desde meu mestrado, me aproximei 
da antropologia urbana por este viés, cidades, em que predomina o 
trabalho industrial e o enfrentamento das crises de mercado. Na época, 
fotografei em preto e branco, mas as fotos só eram aceitas em anexo. No 
doutorado (1987-1992), desenvolvido na França, tive a oportunidade de 
conhecer a linha de pesquisa da antropologia visual. Ganhei uma câmera 
fotográfica da Cofecub (França) e pude fazer da imagem fotográfica uma 
aliada de vários processos da experiência de campo: reconhecimento e 
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registro do cenário, registro das situações de interação com os 
interlocutores, seja em entrevistas, seja em excursões de campo 
acompanhada pelos interlocutores e, sobretudo, pude partilhar todas as 
fotografias com eles e elas, momento em que solicitava consentimento da 
inserção deste material na tese. Assisti conferências e aulas sobre esta linha 
de pesquisa. Eu produzi um tomo da tese somente com imagens e figuras, 
com a mesma estrutura da tese escrita. Você pode, assim, ler o tomo 
somente de imagens, ou o tomo da escrita etnográfica, mas certamente 
meu desafio ao leitor era o de uma leitura relacional. Ao retornar ao Brasil 
em 1992, o Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da 
UFRGS havia inaugurado o Laboratório de Antropologia Social e um dos 
projetos, em seu âmbito, era o de Antropologia Visual, tendo por bolsista 
o aluno de graduação em Ciências Sociais Nuno Godolphim. Eu logo me 
inseri neste projeto e organizei, junto com Nuno, a segunda Jornada de 
Antropologia Visual. Na ocasião, desenvolvemos cursos de formação em 
antropologia visual, ministradas por Marc Piault e Etienne Samain, e 
mesas redondas tendo por convidados Milton Guran, Susana Sel, 
Dominique Gallois, entre outros(as). Em 1994, o projeto foi transformado 

Etnografia de Rua, bairro Floresta, Porto 
Alegre, 19 de maio 2017. Foto 

automática. Equipe Navisual, presença do 
Prof. Ricardo Campos (Portugal)

em Núcleo de Antropologia Visual 
e pronto, não paramos mais, 
formando alunos e alunas de 
g r a d u a ç ã o ,  e s p e c i a l i z a ç ã o , 
mestrado, doutorado e, mais 
recentemente, de pós-doutorado. 
Também permaneci engajada na 
linha de pesquisa fundada pelo 
Ruben, Antropologia e grupos 
urbanos, que hoje se chama 
Urbanização, Sociedade e Cultura 
e, ao mesmo tempo, propus a 
Antropologia Visual e da Imagem, e 
sempre atuei nestas duas linhas de 
pesquisa.
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Alessandro Campos: Sua parceria com Ana Luíza da Rocha já dura muitos 
anos. Os trabalhos e pesquisas desenvolvidas com ela são inúmeros. 
Conte-nos como começa esta história em comum.

Cornélia Eckert: Ana Luiza e eu fomos colegas no mestrado, aqui em 
Porto Alegre. Criamos um grupo de estudos em antropologia simbólica 
(GEAS), uma espécie de curso paralelo, onde líamos e debatíamos o que 
era considerado de ponta na antropologia. Eu fui orientada por Ruben 
Oliven e Ana Luiza por Gilberto Velho (orientador externo). Para o 
doutorado, eu saí em 1987 e Ana Luiza em 1990. Assim, estivemos ainda 
dois anos juntas em Paris, e discutíamos muito nossas teses, objetivando 
uma forma colaborativa de trabalho. Em Paris, também participava de 
nossos debates Carmen Silvia Rial, que se tornou uma líder de 
antropologia visual na UFSC. Ela havia feito curso de antropologia e 
cinema na Universidade de Nanterre. Pois bem. Ana Luiza retornou em 
1994, ela era técnica de antropologia concursada na UFRGS e eu a 
convidei para participar do Navisual. Ana não quis e continuou a 
trabalhar no Museu da UFRGS. Em 1996, eu insisti mais uma vez e ela 
pediu transferência para o Laboratório de Antropologia Social. Passamos 
a produzir um projeto integrado, que enviamos para o CNPq. Não 
conseguimos. Insistimos e fomos contempladas com bolsas 
produtividade. O projeto era o Banco de Imagens e Efeitos Visuais. 
Enviamos o projeto para a Fapergs, que nos deu verbas para compra de 
equipamento, permitindo o início do desenvolvimento deste projeto 
sobre a memória coletiva dos habitantes em Porto Alegre. O projeto 
propunha a interface da Antropologia Urbana e da Antropologia da 
Imagem, tendo por objetivo a criação de um museu virtual com base em 
coleções etnográficas (de imagens) de fotografias, sons, vídeos, textos. Este 
projeto teve por sede o ILEA UFRGS, de 1997 a 2015. Agora tem por sede 
o laboratório de Antropologia Social no IFCH, UFRGS. Desde então, 
somos parceiras neste projeto com produção divulgada pelo 
www.biev.ufrgs.br

Alessandro Ricardo Campos
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Alessandro Campos: Um desses trabalhos conjuntos é o desenvolvimento 
da Etnografia de Rua para as pesquisas de Antropologia Urbana, inspirada 
em Walter Benjamim, onde se pratica a etnografia utilizando 
instrumentos audiovisuais como a câmera fotográfica e/ou a câmera de 
vídeo. Que contribuição a Etnografia de Rua pode trazer para se entender a 
sociedade atual?

Cornélia Eckert: Nossos exercícios etnográficos nas ruas de Porto Alegre, 
a partir de 1997, se intensificaram. Incentivamos uma bolsista de 
aperfeiçoamento e fotógrafa, Patrícia Rodolpho, a desenvolver 
caminhadas na rua do centro da cidade (conhecida por Rua da Praia), 
fotografando, sistematicamente, os arranjos e as formas da vida social. O 
resultado nos surpreendeu e orientamos Patrícia para apresentar seu 
exercício como uma etnografia de rua. No nosso pós-doutorado, na 
França, em 2001, prestamos mais atenção aos autores que haviam tratado 
dos espaços praticados, como Michel de Certeau, haviam incentivado o 
perambular e os deslocamentos nas ruas e bairros das cidades para 
reconhecer suas figuras, formas, habitantes típicos, sua fisionomia, etc. 
São tantos, mas certamente Walter Benjamin, Georg Simmel, Maurice 
Halbwachs, além dos romancistas do início do século XX, nos orientavam 
com suas reflexões sobre a cidade moderna. Na Antropologia, as reflexões 
de Claude Lévi-Strauss, descrevendo sua experiência nas cidades 
brasileiras, e Colette Petonnet, propondo uma observação flutuante no 
cemitério Père Lachaise, configuram uma comunidade de interpretação 
importante para este exercício. Sugeri para Ana Luiza que deveríamos 
escrever sobre esta prática vinculada ao que estávamos propondo no 
projeto BIEV: realizar etnografias nas ruas e nos bairros da cidade, com 
instrumentos audiovisuais (câmera fotográfica, câmera de vídeo e 
gravador de som), objetivando a produção de coleções (imagens) 
etnográficas, seguindo a metodologia da convergência de imagens de 
Gilbert Durand. Em Paris, fizemos exercícios de etnografia de rua para nos 
sensibilizarmos sobre o que deveríamos transmitir no texto, por isto nos 
referimos à prática da etnografia de rua no bairro onde morávamos 
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(Belleville) e também à experiência em Porto Alegre. As obras de Georges 
Perec (poeta concretista) e do antropólogo Pierre Sansot, também 
contribuíram muito para ensinarmos esta proposta. Organizamos uma 
coletânea sobre Etnografia de Rua para partilhar nossas experiências no 
BIEV e no Navisual.

Etnografia de rua,  2 de junho 2017, Bairro Floresta, Porto Alegre.
Foto de Marielen Baldissera

Alessandro Campos: Mais um projeto muito interessante é o “Narradores 
Urbanos”, que já produziu vídeos com muita gente boa que pesquisa a 
cidade. Como surgiu essa ideia e o que pensa ainda para este?

Cornélia Eckert: Mais uma ideia que nasceu no pós-doutorado. A 
perspectiva de uma antropologia da alteridade próxima havia sido lançada 
pela antropologia crítica e pós-moderna. Muitos intelectuais, 
influenciados por Michel Foucault e por esta onda interpretativa, 
passaram a se indagar sobre a trajetória da disciplina. Em Paris, na 
Biblioteca Nacional onde estávamos pesquisando, assisti entrevistas com 
intelectuais franceses como Bachelard, Foucault, Ricoeur, Sansot, 
Deleuze, Derrida, Bourdieu, etc. Também na televisão francesa, o canal de 
cultura exibia programas como Tous les Savoirs ou Universités Libres, 
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programas com entrevistas. Passei a estudar estes formatos e propus para 
Ana Luiza abrir esta linha de produção com os intelectuais brasileiros que 
nos eram fundamentais enquanto uma comunidade interpretativa. Fiz 
desta proposta em meu projeto Cnpq mas, claro, produzindo em parceria, 
pois não saberia agir diferente. Ana e eu produzimos um roteiro e 
começamos as gravações com Gilberto Velho. Nosso projeto previa nove 
entrevistas. Isto significava que nos interessava entrevistar a primeira 
geração que havia incentivado uma etnografia na cidade, e eu desenvolvi 
uma reflexão sobre esta linhagem: Eunice Durham, Ruth Cardoso, 
Gilberto Velho e Ruben Oliven eram os quatro primeiros. Depois, a 
geração dos orientados por estes primeiros: José Magnani, Alba Zaluar, 
Tereza Caldeira, Antônio Augusto Arantes. Conseguimos, inclusive, 
reunir todos em um evento, em 2011, sobre Etnografia e Cidade, aqui na 
UFRGS (com exceção de Tereza Caldeira, que residia em Los Angeles). 
Ainda entrevistamos Hélio R. Silva, cuja obra para nós é marcante. 
Pretendíamos continuar, mas resolvemos deixar para as próximas gerações 
este desafio. Ainda fizemos entrevistas biográficas (trajetória acadêmica) 
com Jean Arlaud, nosso orientador de pós-doutorado na França, 
intitulado O cinema como uma dança, e com Roberto Cardoso de 
Oliveira, homenageado em evento na Unesp, campus Marilia, evento 
organizado por Christina Rubim, que intitulamos Iluminando a face 
escura da lua, uma expressão do entrevistado. O projeto Os Narradores 
Urbanos foi financiado pelo CNPq e produzido pelo BIEV.

Alessandro Campos: Conte-nos sua experiência – inovadora e 
inspiradora – acerca da criação do BIEV - Banco de Imagens e Efeitos 
Visuais, ligado ao NUPECS/PPGAS-UFRGS.

Cornélia Eckert: Bem, já falei sobre isto resumidamente mais acima. E 
também escrevemos muitos artigos sobre esta iniciativa. Acho que, para 
encurtar, eu poderia indicar o livro A Preeminência da Imagem e do 
Imaginário nos Jogos da Memória Coletiva, em especial os capítulos 2 e 3, 
que contam toda esta trajetória de forma mais detalhada. O projeto é 

v. 03 | n. 01 | 2017 | pp. 317-328
ISSN: 2446-8290  

Entrevista com Cornélia Eckert 



325

acessível no portal que repito aqui, www.biev.ufrgs.br

Alessandro Campos: Por algum tempo, alguns (muitos) pesquisadores da 
área da Antropologia relegaram o uso da imagem a uma apropriação 
meramente instrumental. Hoje, ainda há alguma resistência dentro da 
comunidade acadêmica às pesquisas que têm a imagem como fonte 
primária de análise? 

Cornélia Eckert: Sim, penso que sim, mas sei disto mais por relatos. Na 
semana passada, por exemplo, um pesquisador argentino que fez um 
período de bolsa sanduíche conosco, me escreveu agradecendo o 
aprendizado no Navisual e BIEV. Disse que havia ficado muito 
entusiasmado mas que, para a elaboração de sua tese, ainda enfrentava o 
preconceito de sua instituição para produzir uma etnografia hipertextual. 
Como eu circulo em uma rede aberta e incentivadora destas novas formas 
de produção e circulação das pesquisas etnográficas, e como o PPGAS 
IFCH UFRGS foi sempre um lugar de muito estímulo para o 
desenvolvimento desta linha de pesquisa, estes confrontos e interdições 
não fazem parte da minha rotina. E, aliás, estou escrevendo um artigo que 
se chama Nunca em anexo. Você pode imaginar sobre o que se trata. O 
título é uma brincadeira com o título do filme Nunca aos domingos, ainda 
não sei se vai funcionar. Mas é um artigo simples, incentivando aos 
estudantes de graduação produzirem imagens em suas pesquisas e 
construírem os textos etnográficos com imagens. Claro, não é o caso de 
você convidar para a banca de avaliação alguém que não considera a 
antropologia visual uma produção séria e científica. Isto seria um tiro no 
pé.

Alessandro Campos: Quais são os grandes temas que a Antropologia 
Urbana têm se dedicado hoje no Brasil? E quais ainda precisam ser 
explorados?

Cornélia Eckert: No Navisual, desde 2013 estamos produzindo 
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intensamente os exercícios de etnografia de rua, de bairro, de territórios 
de memórias afetivas ou traumáticas. As intervenções urbanas e o debate 
sobre estas práticas em lugares públicos como grafite, pixo, colagens, etc, 
são super interessantes e sobretudo interessam aos alunos na graduação. 
Também as marcas corporais como tatuagem, estes estilos de ser nos 
contextos complexos entre hibridismos cosmopolíticos e protestos de toda 
ordem. O futuro das cidades é sempre um tema instigador, mas Ana e eu 
somos mais instigadas a perguntar, a partir do presente, sobre o passado e 
o futuro. Acho que a Antropologia Urbana segue um caminho muito fértil 
de desnaturalizar os discursos sobre a cultura urbana. Neste sentido, 
tenho trabalhado sobre os medos e os riscos enquanto discursos que 
povoam as mentes dos habitantes urbanos e orientam suas prática 
cotidianas. Mas penso que, no Brasil, a pesquisa sobre o urbano precisa 
estar atenta aos embates políticos, aos problemas que não são novos, como 
pobreza, fome, discriminação, racismo, violência, estigmas, exploração do 
outro, formas de humilhação e desrespeito. Penso que as teorias sobre 
descolonização e simetria das relações são interessantes para nos trazer 
novas perguntas sobre velhos problemas. Já é alguma coisa. Mas o 
sentimento de impotência no momento é muito forte (lembrando ao 
leitor que estamos em 2017 tendo que conviver com um governo ilegítimo, 
e isso já resume o estado de nossos sentimentos). Temos que dar atenção 
aos esforços coletivos por um mundo melhor e mais justo, tanto quanto 
seguir apontando projetos e propostas de políticas públicas, objetivando 
gestões de governo mais democráticas e abertas ao diálogo. 

Alessandro Campos: Qual a atualidade e a força da Antropologia Urbana 
na constituição do campo da Antropologia no contexto brasileiro e da 
América Latina?

Cornélia Eckert: Tchê, esta é uma pergunta para uma tese de doutorado, 
ou titular. Mas vejamos. Não acho que a antropologia urbana tenha uma 
força tal que possa impactar as gestões de governo, por exemplo. O que eu 
percebo, como eficaz, é a capacidade de diálogo com outras áreas, numa 
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perspectiva transdisciplinar, que a antropologia tem. Não que estejamos 
isentos de vaidades e medos de roubos intelectuais. Mas vejo como força 
da Antropologia Urbana esta busca de interconexões com áreas afins, 
agentes culturais, planejadores urbanos, geógrafos e ambientalistas, 
enfim, são muitas as áreas que propõem projetos oriundos de pesquisas 
universitárias para a construção de maior bem viver na cidade. Todavia, é 
bom seguir os conselhos de Gilberto Velho. O nome é bom, Antropologia 
Urbana, poderia ser outro nome, ele dizia, mas o importante é que seja 
uma prática que se abra para as múltiplas contribuições teóricas 
relacionadas aos fazeres etnográficos que revelam as complexas formas de 
viver nos contextos urbanos. Quanto ao diálogo entre a antropologia 
brasileira e a latino americana, sabemos que se revigora, com uma posição 
política em direção a uma perspectiva descolonizadora das cidades do eixo 
sul-sul. 

Etnografia de Rua na Avenida Padre Cacique, Porto Alegre, ano 2015. 
Foto de Ronaldo Correa

Alessandro Ricardo Campos
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Alessandro Campos: Quais os desafios/perspectivas da Antropologia 
Urbana hoje? 

Cornélia Eckert: Alessandro, está difícil entusiasmar a um jovem 
estudante a seguir o caminho da pesquisa, no nosso caso da antropologia 
urbana. O desmantelamento das universidades, como agora as Unilas 
estão sofrendo estas ameaças, são desanimadoras. Mas quem já passou 
pelos anos de chumbo, sabe que só nos sobra resistir e lutar. Os cortes de 
pesquisa são impactantes, em termos de bolsas de pesquisa, de incentivo a 
projetos, etc. Então, primeiramente, não Temer. Resistir em universidades 
sucateadas e sermos criativos na forma de ensino e pesquisa. É o que tenho 
feito no cotidiano, no projeto Navisual, em parceria com o BIEV. São 
experiências de afetação ao fazer etnografias nas ruas e bairros, ou de 
situações concretas. Produzir coletivamente, trabalhar em equipe, 
colocando em cheque o lugar do autor com seu poder absoluto. Aprender 
a construir de forma dialógica e adentrar os universos de pesquisa de 
forma consentida e refletida. Acho que estou dizendo, para ti, que o tema 
da ética é central, sem cair no moralismo. Recentemente, Ana e eu 
refletimos, em um artigo, sobre como temos orientado alunos e alunas 
que se engajaram em projetos colaborativos, ou o quanto suas profissões 
atuais resultaram das experiências de pesquisas colaborativas. Pronto, 
para resumir, vou ficar com esta mensagem mais da ordem afetiva pelo 
aprendizado. Aspectos que nos aproximam do ensinamento do grande 
mestre Henri Lefebvre, produzir em antropologia urbana tem por desafio 
reencantar os habitantes na luta pelos direitos às cidades. 

Belém/ PA e Porto Alegre / RS, 27 de junho de 2017
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 Seção Resenhas

Diana Antonaz

Atriz, engenheira, antropóloga, assessora sindical, ativista dos direitos humanos. Estas 

foram apenas algumas das muitas facetas representadas com perfeição por Diana Antonaz (in 

memorian) até 2012. Nascida no Rio de Janeiro, teve como primeira língua o idioma francês, que 

falava com tanta naturalidade ao ponto de confundi-lo com o português, ou quando sentia 

dificuldade em traduzir palavras e/ou expressões típicas de lá. Porém, sabia com a maestria de 

uma excelente antropóloga traduzir a cultura de países por onde passou ou dos quais estudou nas 

clássicas monografias antropológicas. Talvez a necessidade de compartilhar conhecimentos e 

experiências tenham-na levado a apreender línguas e culturas e quisesse assim transmitir esses 

aprendizados às/aos suas/seus alunas/os indicando, emprestando e fazendo-as/os ler em 

diversos idiomas nos cursos ministrados na graduação e na pós-graduação da Universidade 

Federal do Pará, desde 2003. Na infância, passou uma temporada longe do Brasil, sendo 

educada e, possivelmente, onde compreendeu os primeiros sentidos da alteridade. Durante a 

juventude, em 1967, atuou na montagem da peça “ Os doze gatinhos”, de Nelson Rodrigues. Na 

fase adulta, a partir da década de 1990, acompanhou os processos sociais devido a poluição 

química causada pelas siderúrgicas de Volta Redonda, a situação de trabalhadores industriais na 

Amazônia – tema da dissertação de mestrado defendida em 1995 – e a relação entre a dor e os 

sentidos da vida de trabalhadoras da antiga TELERJ, antes do processo de privatização, que 

resultou na tese de doutorado, defendida em 2001, no Museu Nacional/UFRJ, sob orientação de 

José Sérgio Leite Lopes, seu professor e amigo.

Texto: Milton Ribeiro  
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etnográficas e Etnografias visuais: 

experiências e caminhos na construção do 
“outro” nas imagens. 

José Alencar Viana de Araújo
 Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão 
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Jesus Marmanillo Pereira
 Universidade Federal do Maranhão
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O livro Antropologia Audiovisual na Prática, organizado pelos 
pesquisadores Alex Valitati, Matias Godio e Carmen Rial, é composto por 
textos de onze autores de instituições nacionais e argentinas, organizados 
em cinco seções que trazem um importante debate sobre temas como 
compartilhamento, reciprocidade, etnografia visual, a produção visual 
engajada e sobre a própria epistemologia do audiovisual na pesquisa 
etnográfica.

Para tanto, oferecem um rico aporte teórico composto por 
contribuições de diversas áreas, concordando e ressaltando a importância 
de antropólogos visuais como, por exemplo, Robert Flaherty, Jean Rouch, 
Jean Arlaud, Gregory Barteson, John Collier Junior; de sociólogos como 
Erving Goffman e Howard Becker, e de documentaristas como Dziga 
Vertov. Além de uma sintonia no aspecto teórico metodológico existente 
entre todos os autores, há também o debate com importantes nomes da 
sociologia clássica e urbana, filosofia, antropologia, teorias pós-coloniais, 
dentre outras. Nesse viés que provoca os limites das áreas de 
conhecimento, os artigos parecem ressaltar que o desenvolvimento da 
prática audiovisual na antropologia é diretamente condicionado ao 
diálogo entre os diversos saberes e atores sociais - nativos, 
documentaristas, cineastas antropólogos e outros.

A primeira seção, intitulada “Rastros de Etnografia”, contém os 
artigos de Matias Godio e Alex Vailati, ambos vinculados ao Núcleo de 
Antropologia Visualda Universidade Federal de Santa Catarina (NAVI-
UFSC), e pertencentes, respectivamente, à Universidade de Buenos Aires 
(UBA) e à Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Um ponto 
comum entre ambos é o diálogo envolvendo a produção de 
documentários e os preceitos teórico-metodológicos da etnografia, 
sugerindo que o ideal seja a produção de vídeos documentários que 
possuam rastros de etnografias.

Com o primeiro autor, temos o texto “El poder y la mirada en la 
experiência audiovisual”, que puxa para a Antropologia visual um debate 
clássico a respeito da alteridade, reciprocidade entre pesquisador e nativo. 
Assim, toma como parâmetro a questão do poder que, para ele, pode ser 

Jesus Marmanillo Pereira, José Alencar V. Araújo e Ana Paula P. Pinto  
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notada tanto nas produções de cineastas quanto nas relações hierárquicas 
estabelecidas entre pesquisador e nativo. Nesse viés desenvolve a noção de 
sociomontagem, que permite “desenhar” a pesquisa de acordo com as 
informações dos atores, cenários e discursos, colhidas durante os 
processos de imersão em campo. Como caso empírico, o autor traz a 
própria experiência na realização de um documentário sobre dirigentes de 
um clube de futebol profissional, que embora se trate de um grupo com 
características totalmente distintas em relação a “comunidades 
tradicionais” e grupos subalternizados, instiga o leitor a pensar sobre as 
relações de poder nas experiências de campo.

Já no texto “Documentário social”, Alex Giuliano Vailati inicia o 
texto explicando quais são os significados dos termos “documentários” e 
sociais”, enfatizando a produção desses saberes em relação aos 
antropólogos e documentaristas. Ele lança a provocação a respeito de uma 
produção híbrida e transcultural, pensada em termos de documentário 
pós-social. Outros pontos destacados são os locais da produção, ou seja, 
como se tem desenvolvido a relação entre pesquisadores e nativos; e uma 
breve história social dos festivais de cinema, difusão dos documentários e 
dos impactos quando as produções visuais são tomadas na perspectiva do 
ativismo social. Finaliza dando exemplos autoetnobiográficos, relatando 
suas dificuldades, avanços e aprendizados durante as produções de um 
vídeo participativo na província de ZwaZulu– Natal(RSA) em 2010; de um 

1documentário  sobre um estilo de dança e canto na cidade de Durban 
2(RSA) e de um filme chamado “Naufrágio ”, realizado em parceria com 

Matias Godio.
� Na segunda parte, intitulada “Um Método Compartilhado”, há 
reflexões teórico-metodológicas dos pesquisadores Gabriel Omar Alvarez 
e Carmen Silvia de Moraes Rial, respectivos coordenadores do 
Laboratório de Pesquisa Olhares Etnográficos da Universidade Federal de 
Goiás (LAPOE-UFG) e NAVI-UFSC. Grosso modo, tais autores estão 
alinhados tanto nodebate sobre a relação entre pesquisador e nativo, no 
âmbito do compartilhamento (também compreendido como restituição), 
quanto na reflexão da seção anterior a respeito das manifestações de poder 
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inerentes a essa relação.
No primeiro, o autor apresenta a importância de se pensar a 

questão do compartilhamento durante o processo de pesquisa, estratégia 
que só é possível quando há um “contato quase cúmplice entre 
pesquisador e nativo”. Ele explica que o antropólogo é uma espécie de 
intérprete, e, portanto, já edita suas apreensões visuais antes mesmo do 
processamento na mesa de montagem. Por conta disso se faz necessário 
uma constante autorreflexão sobre o itinerário da pesquisa, e a valorização 
do diálogo de vários tipos de dados, da vivência prolongada, do viés de 
compartilhamento e, consequentemente, da inclusão e empoderamento 
do “outro”. Para exemplificar uma estratégia de “puxar os atores para o 
jogo”, ele discorre sobre a própria experiência com grupos indígenas, 
quilombolas, ribeirinhos e seringueiros durante uma pesquisa do 
Ministério da Previdência Social realizada no Estado do Amazonas.

Já no texto de Carmen Silvia de Moraes Rial, o problema analisado 
é a questão das dificuldades de restituição. Ao mencionar a expressão 
“roubar a alma”, ela faz referência a toda coleta de dados que o 
pesquisador absorve dos seus interlocutores, inclusive suas imagens, e 
explica como a falta de sintonia e sincronia entre pesquisadores e nativos 
pode gerar dificuldades e contradições nas restituições. A autora explica 
alguns significados de restituição e toma como exemplo Jean Rouch e 
Robert Flaherty, demonstrando desde o caso mais radical de restituição ao 
de maior distanciamento. Grosso modo, compreende-se o ato de restituir 
como devolução dos dados coletados com os nativos sob outras formas, 
como artigos, livros ou filmes. Nesse viés, Carmen Rial problematiza a 
possibilidade de restituição, tomando como exemplos as distâncias 
culturais e geracionais explicitadas nos casos de Margaret Mead e Gregory 

3Bateson, e no vídeo Mauss, segundo suas alunas .
O bloco “Imagem e Som na Etnografia” possui os trabalhos de 

Micheline Ramos de Oliveira, da UFSC, Santiago e Fecundo Petit de 
Murad- ambos da Universidade de Buenos Aires (UBA). Nesse momento 
do livro, a continuidade com as partes anteriores ocorre no sentido da 
utilização de métodos visuais, especificamente com fotografias de 
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interações sociais em uma instituição total e registros de grafitagens nas ruas 
de Buenos Aires (AR). No entanto, como novos elementos para o debate 
sobre a pesquisa audiovisual, traz contribuições socioantropológicas, um 
exemplo de etnografia sonora em bairros de Buenos Aires (AR) e 
fundamentos epistemológicos do “ouvir”.
� O texto desenvolvido por Micheline Ramos de Oliveira faz uso de 
fotografias como dados etnográficos para registrar o cotidiano lúdico de 
um grupo de mulheres encarceradas. Esse trabalho, cuja autora denomina 
de etnofotográfico, mostra o tempo subjetivo dessas mulheres, entre a 
realização de tarefas e momentos de pose para a câmera, revelando a 
vivência de uma realidade pouco conhecida em um presídio feminino 
localizado no sul do país. 

Seguindo essa linha, Santiago Uliana demonstra como as 
fotografias de grafitagens, realizadas por torcedores de futebol, podem ser 
utilizadas como dado científico. Para tanto, explica que os muros pintados 
na cidade de Buenos Aires (AR), possuem uma codificação própria, com 
função social precisa tanto nos processos políticos de territorialização e 
construção de identidades, quanto nos marcos da história do futebol e dos 
times. Nesse âmbito, percebe-se que essa cultura “futebolesca” dialoga 
com outros discursos e simbologias que apontam para a complexidade do 
social e da cidade.  Utilizando um referencial de autores como Emile 
Durkheim, Pierre Bourdieu e Anthony Giddens, demonstra a eficácia da 
utilização de fotografias quando relacionadas a determinados aportes 
teóricos. 
� Já no texto seguinte, Facundo Petit de Murat problematiza o 
“ouvir” na pesquisa audiovisual e inicia explanando como, nas 
investigações sociais, os sons são ferramentas marginalizadas em 
detrimento da visão. Após citar uma série de trabalhos cuja antropologia 
da escuta fora utilizada, segue defendendo uma epistemologia da escuta a 
partir de conceitos-chave como paisagem sonora e ecologia acústica, a 
custimologia e a fenomenologia da escuta. Como exemplo de pesquisa 
nessa área, utiliza sua própria análise sonora no bairro Floresta em Buenos 
Aires (AR): a princípio diagnosticando a sonoridade do bairro Floresta e, 
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em um segundo momento, abordando seus habitantes, focando no 
processo da escuta.
� O quarto eixo do livro, intitulado “Entre Pesquisa e Ação”, é 
composto pelas contribuições de Marian Moya da Universidade Nacional 
de San Martín (UNSAM), Argentina; e do pesquisador Renato Monteiro 
Athias, que é coordenador do Laboratório de Antropologia Visual da 
UFPE.  No referido bloco, os textos propõem uma reflexão a respeito dos 
aspectos mais pragmáticos da Antropologia Visual, no campo da gestão 
pública e ação política. Nesse viés, trazem um interessante diálogo entre a 
produção audiovisual e o trabalho social de construção de representações 
e fachadas sobre determinados grupos, seja para empoderá-los, seja para 
estigmatizá-los.

No primeiro material, a autora inicia o texto abordando as 
concepções de ciência aplicada e, posteriormente, de antropologia visual, 
ressaltando que a fusão dessas duas perspectivas em uma única disciplina 
possui espaços legítimos no âmbito da gestão pública, já que pode 
produzir trabalhos que sejam frutos de pesquisas e de metodologias 
qualitativas, de reflexões e instrumentalização de conceitos vinculados a 
um “olhar cultural” que prioriza o ponto de vista do nativo. A autora 
demonstra uma série de aplicabilidades de imagens e sons e dá especial 
atenção aos conceitos “mediatización” e “mediacion intrumentalizada” 
para ressaltar a importância da tecnologia no diálogo com as dimensões 
subjetivas do pesquisador no contexto da pesquisa e com a forma de 
captação das imagens. Grosso modo, esclarece que se trata de uma 
perspectiva ancorada na mediação promovida pela tecnologia e na 
aplicabilidade da pesquisa, que podem ser transferidos para os nativos, 
resultando tanto no empoderamento quanto na exposição de pontos 
frágeis deles. Essa forma de se pensar a relação entre pesquisa pode servir 
na produção de denúncias, arquivos voltados para a gestão e, também, 
enquanto produtos a serem devolvidos para as comunidades.
� Já Renato Athias demonstra a potencialidade de pesquisas 
ancoradas em filmes sobre a cidade. Para tanto, parte do filme “O Rap do 
pequeno príncipe contra as almas sebosas” e traz um importante debate na 
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antropologia da imagem, enfatizando a questão da estética da periferia e 
do jogo de oposições construído em torno desse lugar-conceito. Defende 
que os filmes documentais ou de ficção podem ser importantes 
laboratórios onde é possível analisar e compreender os fenômenos sociais, 
utiliza o referido filme para demonstrar uma ruptura com a visão 
antagônica entre bem e mal. Enfim, problematiza a marginalidade 
representada nas imagens, tomando-as como produções que visam 
sustentar discursos de estigmatização.
� Na última seção do livro, intitulada Autonomia e Reciprocidade, 
tem-se as contribuições de Marina Moros, que é participante do NAVI-
UFSC, e das antropólogas Ana Luiza  Carvalho da Rocha e Cornelia 
Eckert, do Núcleo de Antropologia Visual da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (NAVISUAL- URGS). Nesse bloco, a ideia de 
autonomia e reciprocidade são explanadas com base nos trabalhos de 
Alberto Cavalcanti e Jean Arlaud. Assim, Marina Moros discorre, no 
primeiro texto, sobre as contribuições de Alberto Cavalcanti, ressaltando 
o diálogo entre som e imagem, e o experimentalismo desse 
documentarista que teve uma projeção internacional, ao lado de 
importantes nomes como John Grierson e Humprhey Jennings. O debate 
entre eles era pautado nas perspectivas do documentário educativo, 
realista e de dramatização da realidade. Nesse sentido, as obras de 
Cavalcanti foram importantes para a construção de um imaginário sobre a 
cidade e por trazer, para o audiovisual, uma perspectiva que buscava 
compreender o dia a dia do outro. Além disso, ele questionava o termo 
documentário, achando melhor tais filmes serem denominados como 
“neo-realismo”.

Já Eckert e Rocha abordam as pesquisas do etnocineasta Jean 
Arlaud, que tem uma proposta de dar continuidade aos trabalhos do seu 
mestre Jean Rouch; nesse sentido, utiliza-se do suporte cinematográfico, 
fotográfico, sonoro e do tradicional diário de campo. Assim, as autoras 
d e s t a c a m  t r a b a l h o s  c o m o  “ J e  s u i s  n é  d a n s l a  t r u f e ” , 
“JourstranquillesenLorraine” e “Nyangatom: lesfusilsjaunes”, e explicam 
que Arlaud tinha como proposta uma antropologia audiovisual na qual os 
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interlocutores também seriam coautores  dos filmes. Para tanto, ele 
aproximava-se o máximo possível de seus interlocutores a fim de captar, de 
forma sensível e poética, questões relacionadas à memória, reprodução 
social de determinadas culturas, expressões corporais, intrigas e dramas 
existentes no cotidiano dos nativos.

Seguindo o texto com base na filmografia de Jean Arlaud, é 
possível sistematizá-lo com base nos deslocamentos desse etnocineasta, no 
encontro dele com outros antropólogos e nos preceitos clássicos do 
trabalho etnográfico. Nesse sentido, as autoras citam os filmes“Houla-ko, 
ilsdusoleil et duvent” e “Paris y produceIciy'apáslaguerre”, para 
demonstrar uma produção que ia desde a pesquisa com comunidades 
tradicionais na República do Benín (RSA)  até o cotidiano familiar  e 
urbano de Paris(FRA), destacando todo o trabalho social de produção de 
tais filmes e o esforço de vigilância realizado por Jean Arlaud. Enfim, 
tocando em pontos como reciprocidade, restituição e relações entre 
pesquisador e interlocutores, o referido texto dialoga com os demais e 
demonstra a coerência das escolhas feitas para a composição do livro.

Concordando com os organizadores, o livro realmente fornece 
um panorama da prática audiovisual, relatando um conjunto de 
experiências, temáticas e aportes teórico-metodológicos desenvolvidos por 
meio da inserção da fotografia, cinematografia e sons nos processos de 
pesquisa. Ao transpor questões clássicas do método etnográfico para a 
análise desses tipos de fontes, demonstra a necessidade de expansão do 
audiovisual na antropologia e a incorporação de outros saberes, 
linguagens, sensibilidades, e de uma poética imagética para o 
desenvolvimento da prática audiovisual na Antropologia. 

Notas

1.  . acessado em 15 de maio de h�ps://www.youtube.com/watch?v=bh0ebpjvqLw
2017.

2.  . acessado em 15 de maio de h�ps://www.youtube.com/watch?v=TJpCrZDqmtM
2017.

3. Produzido pela própria Carmen Silvia Rial e Miriam Pillar Grossi, e disponível 
no site  acessado em 15 de h�ps://www.youtube.com/watch?v=4_bsGMv1Ns8
maio de 2017.
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 Seção Experiências
 Etnográficas

Maria Angelica Motta-Maués

 Maria Angelica Motta-Maués, é professora do Programa de Pós-Graduação em 
Sociologia e Antropologia- PPGSA da Universidade Federal do Pará. Ela é mestre em 
antropologia pela Universidade de Brasília (1977) e doutora em Sociologia pelo Instituto 
Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro/IUPERJ em 1997.Como ela mesma gosta de 
ressaltar é a esposa e admiradora do Professor Doutor Heraldo Maués.
 É uma das fundadoras do Grupo de Estudos e Pesquisas Eneida de Moraes (GEPEM) 
ao lado da Professora Drª Luzia Miranda Álvares e da Professora Drª Eunice Ferreira. Tem 
influência direta no Juerê- Grupo de Estudos e Pesquisas em Antropologia das Crianças, 
Infâncias e Juventudes, com suas constantes orientações e presença. Nos dois grupos tem seus fãs, 
sem falar nas pessoas que frequentam os seminários que organiza e que é carinhosamente 
denominado de Seminários Angel, ali ela orienta quem é oficialmente sua/seu orientanda/o e 
suas orientandas/os paralelas/os, todas e todos têm um imenso orgulho de poder ter seu trabalho 
lido e discutido por ela e também ensina que com um bom café a antropologia pode ser discutida 
com mais fluidez. Em 2014 recebeu uma homenagem do grupo Juerê por sua dedicação, 
inspiração e sorrisos, além de seus ensinamentos acadêmicos e sabedoria da vida.
 Suas pesquisas envolvem as questões raciais, gênero, famílias, crianças, infâncias e 
circulação de crianças. Atualmente ela está pesquisando sobre famílias, crianças, infâncias e 
circulação de crianças. No entanto, além de orientar pesquisas sobre todas essas temáticas, 
também orienta sobre outros temas, como religião, festas de aparelhagem e outros que vistos por 
terceiros não seriam colocados como de seu interesse. Mas, como ela diz, “é e não é, sendo”.

Texto: Leila Leite 
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Introdução

O relato aqui apresentado expõe as experiências de campo da 
pesquisa realizada em dezembro de 2016, com o intuito de observar um 
instrumento musical que está inserido em uma manifestação da cultura 
popular de Bragança, município situado na mesorregião nordeste do 
estado brasileiro do Pará, e suas relações e desdobramentos nesses meios. 
Esse instrumento é a rabeca, que tem grande importância na Marujada de 
Bragança, manifestação dedicada a São Benedito. 

A rabeca é um instrumento musical brasileiro de corda 
friccionada, exclusivamente artesanal e com possível parentesco ibérico; 
tem formas variadas e sonoridades singulares, e está presente no 
imaginário e nas manifestações populares brasileiras. Na Marujada de 
Bragança, manifestação cultural popular bicentenária, a rabeca está 
presente como solista das melodias da festa e interage no contexto social 
da cultura popular.

A rabeca brasileira

A rabeca, instrumento musical brasileiro, também chamado em 
diversas regiões do país de rebeca, possivelmente tem sua origem 
relacionada ao rebab, instrumento árabe de corda friccionada. Ao que 
tudo indica, a rabeca foi trazida ao Brasil por colonos e missionários 
ibéricos. Instrumentos similares são encontrados em Portugal e Espanha, 
ainda hoje. Porém, não há estudos que evidenciem o parentesco da rabeca 
no Brasil com os da Península Ibérica. No Brasil, o instrumento está ligado 
às tradições das festas e manifestações populares, e não possui uma 
padronização em relação ao tamanho, número de cordas, madeiras 
utilizadas e outros processos de construção. Encontra-se em diferentes 
pontos do país, ligadas à Marujada no Pará, ao Cavalo Marinho em 
Pernambuco, nas Folias de Reis de Minas Gerais, de São Paulo e do 
Paraná, no Fandango Caiçara que se estende do litoral norte de São Paulo 
ao litoral sul do Paraná, e em festas e rituais guaranis, dispostos em 
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diferentes localidades.
Cada rabeca possui características próprias, tanto na forma quanto 

na sonoridade, sendo assim uma extensão do universo sociocultural do 
construtor (GRAMANI, 2002). Os artesãos apuram-se com o tempo e 
com a sabedoria adquirida na “construção-utilização” do instrumento, 
bem como a forma e as matérias-primas empregadas no instrumento e nos 
recursos necessários dentro do gênero musical em que ele está inserido. 
Estes artesãos, por muitas vezes tocadores, empreendem o ofício por 
herança de família ou pela vontade de tocar o instrumento e a ausência de 
construtores, já que a rabeca é um instrumento excepcionalmente 
artesanal. Os construtores-tocadores aprimoram sua prática através da 
experiência e se aperfeiçoam a partir das problemáticas que encontram no 
fazer. “Os acertos vão sendo assimilados, transmitidos e apurados no 
repasse do conhecimento, para que o produto final esteja de acordo com 
as necessidades do uso na sua região” (MORAES; ALIVERTI; SILVA, 
2006, p. 86). Segundo Roberto Corrêa (2002), a construção artesanal de 
instrumentos de cordas podem parecer, à primeira vista, rústica e 
primária, porém essa “simplicidade” é resultado de um “fazer” que é 
aprimorado ao longo do tempo e das gerações. 

Esses saberes e fazeres são de extrema importância para a 
salvaguarda das sonoridades das variadas manifestações que possuem a 
rabeca como instrumental, já que em cada contexto o instrumento assume 
formas e materiais de confecção diferenciados, assim como sua execução 
musical, que não possui métodos padronizados.

Bragança e São Benedito

O município de Bragança está situado a nordeste do estado do Pará; 
sua cidade-sede, do mesmo nome, possui uma população de mais de 
100.000 habitantes e é banhada pelo rio Caeté. Fundada em 1634, como 
Vila de Souza do Caité, em 1754 é rebatizada com o nome de Nossa 
Senhora do Rosário de Bragança, nome da Santa padroeira da cidade. A 
Pérola do Caeté, como é apelidada, está a 210 quilômetros da capital do 
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Estado, Belém, e tem fama reconhecida pela produção de farinha e pelas 
festividades de São Benedito. A festividade engloba uma variedade de 
atividades como celebrações eclesiásticas, ritos, eventos e a própria 
Marujada, dedicada a São Benedito, santo negro de origem africana, que 
viveu na Sicília no século XVI, e que possui uma grande quantidade de 
fiéis no Brasil.

A Marujada de Bragança é uma manifestação cultural popular 
bicentenária, iniciada por uma irmandade negra existente desde 1798, a 
Irmandade de São Benedito de Bragança, em homenagem ao seu patrono, 
São Benedito. A homenagem é caracterizada pela solenidade religiosa e 
pela parte pública, esta última antiga e fielmente mantida pela Irmandade, 
na qual se inclui a Marujada, típica e diferenciada das marujadas de outras 
regiões do Brasil, como atenta Cascudo (2002). Realizada entre os dias 18 
e 26 de dezembro, é marcada por festas, dança e música, participando 
mulheres, homens, jovens e crianças, popularmente chamados de marujas 
e marujos, acompanhados por músicos com instrumentos típicos e 
artesanais, entre eles a rabeca. Outros municípios da microrregião 
bragantina possuem sua marujada, como os municípios de Tracuateua e 
Quatipuru. 
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Além da Marujada, incluem-se no Ciclo de São Benedito as 
“Esmolações de São Benedito”, que constituem-se de comitivas que 
iniciam os percursos no mês de abril, com três grupos percorrendo as 
regiões dos campos, praias e colônias, e cada comitiva levando uma 
imagem do Santo. Na peregrinação as comitivas visitam casas de fiéis a 
distâncias que chegam a 200 quilômetros de Bragança e angariam 
donativos, retornando à Bragança em dezembro. Há de se destacar a 
musicalidade das esmolações, nas quais são entoados cantos em “latim 

1caboclo” , acompanhados por tambor, reco-reco, pandeiro, onça (uma 
espécie de cuíca grave) e triângulo. Como as esmolações não incluem a 
rabeca, objeto do estudo, concentrei minhas pesquisas no período da 
Marujada, realizando em 2016 meu primeiro campo de observação no 
recorte proposto.

Experiência de Campo

Visando observar a presença da rabeca na Marujada de Bragança, 
fui a campo no dia 15 de dezembro, dias antes da abertura oficial da 
festividade, tradicionalmente programada para o dia 18 de dezembro. É a 
partir dessa data que a rabeca compõe o regional da Marujada, ditando as 
melodias e compondo o cenário das danças com sua sonoridade ímpar.

Fui recebido, em Belém, pela antropóloga e doutoranda da UFPA, 
Sabrina Nascimento, que prontamente me pôs em contato com o 
pesquisador e músico Junior Soares, do grupo e Instituto Arraial do 

2Pavulagem . Soares, que têm raízes bragantinas, me contou de sua notória 
e reconhecida vivência na música popular, seus vínculos com a Marujada 
de Bragança e sua participação na pesquisa do Instituto de Artes do Pará, 
resultando no projeto “Tocando a Memória – Rabeca”. Executado no 
período de 2004 a 2006, este projeto consistiu em oficinas de tocar e 
construir rabeca, em inventário sobre a Festa de São Benedito, em 
Bragança, e a rabeca na região, na elaboração de Caderno de Partitura com 
as músicas tradicionais da Marujada, e um DVD. O repasse desses saberes 
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e fazeres contribue para a vida presente do instrumento, já que os 
principais mestres faleceram na década atual. Os relatos e informações de 
Junior  Soares  t rouxeram luz  ao que já  havia  pesquisado 
bibliograficamente, mas a vivência e observação participante se faziam 
necessárias.

Infelizmente não pude chegar em Bragança para o início das 
3atividades  da Marujada. No dia seguinte à abertura, 19 de dezembro, 

aportei em Bragança conhecendo os principais pontos turísticos da 
cidade, que são ou estão ligados à Marujada. Nesse dia também conheci 
meus principais informantes: integrantes da Irmandade e colaboradores 
da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo de Bragança. 
Visitei o Teatro Museu da Marujada, espaço de concentração da 
Irmandade de São Benedito, onde conheci o presidente João Batista, 
conhecido como careca. Fiquei ciente da agenda da Marujada e 
principalmente dos ensaios da festa da manifestação, em que há as danças 
onde a rabeca está presente. Os ensaios ocorrem no barracão da Marujada, 
localizado ao lado da Igreja de São Benedito e próximo ao Teatro Museu 
da Marujada, onde formam uma espécie de “complexo da Marujada”, 
próximo à orla de Bragança, banhada pelo rio Caeté. Os ensaios ocorrem 
em dias pares, entre os dias 18 e 26 de dezembro, onde há a presença das 
marujas e marujos, dos músicos (principalmente os rabequeiros), do 
público da cidade, que prestigia os ensaios, e de pesquisadores que buscam 
a Marujada e seus desdobramentos como objeto de investigação. 
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Dia 20, dia do ensaio, fui um dos primeiros a chegar ao barracão, 
tomando a melhor posição para vista e apreciação do regional da 
Marujada, que é o conjunto musical, e das marujas e marujos que bailam 
no salão. Nesse dia, tive a oportunidade de conversar com Gesiane dos 
Santos, 22 anos, primeira e única mulher no regional, e Lucio, 31 anos, os 
dois rabequeiros titulares da Marujada de 2016. Atualmente, a 
participação feminina tem ganhado protagonismo na formação musical 
da manifestação, além de que, na estrutura e hierarquia da Marujada de 
Bragança, é a mulher que exerce a liderança tradicionalmente. A 
organização da Marujada fica postulada à Capitoa e à Vice-Capitoa, cargos 
vitalícios na estrutura da manifestação. As danças também são 
comandadas pela Capitoa. Ao som do regional, formado por banjo, 
pandeiro, tambor e rabeca, os trabalhos são iniciados pela Capitoa e Sub-
Capitoa (Vice-Capitoa).

São atribuições da Capitoa: convocar os Marujos e Marujas na 
época da festa para ensaio; avisar quando os integrantes devem se 
apresentar uniformizados; impor pena ao elemento desobediente e 
fiscalizar os atos dos integrantes. À Sub-Capitoa (Vice-Capitoa) 
compete auxiliar a Capitoa no serviço de organização, ensaio e festa 
de São Benedito e substituí-la no cargo quando for convocada 
(MORAES; ALIVERTI; SILVA, 2006 p. 42). 

As músicas são em sua totalidade instrumentais, sendo a rabeca a 
melodia principal de todos os gêneros e estágios da Marujada.  Com 
tempo limitado, os ensaios seguem a mesma ordem da festa: A Roda, o 
Retumbão, o Chorado, a Mazurca, o Xote, a Valsa, o Arrasta-pé e a 
Contradança. A maioria dos temas e melodia são predefinidos, 
permitindo-se apenas no “Arrasta-pé” improvisos ou proposição de outros 
temas. A Marujada é iniciada e encerrada com a “Roda”, e uma das 
principais características dessa dança é de que somente é dançada por 
marujas, iniciada pela Capitoa e Vice-Capitoa. Como o próprio nome 
pressupõe, a coreografia da dança é baseada em uma roda onde a Capitoa 
e Vice-Capitoa evoluem girando em torno de si mesmas. A segunda dança 
é o “Retumbão”, um dos principais ritmos da Marujada. É dançado por 
dois casais, sendo iniciado pelo Capitão e Vice-Capitão  (respectivamente 
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esposos da Capitoa e Vice-Capitoa), que chamam suas parceiras para a 
dança. Pode-se traçar similaridades entre o retumbão e o lundu, sendo os 
dois de matriz afro-brasileira (MORAES; ALIVERTI E SILVA, 2006). A 
terceira representação, o “Chorado”, se constitui em uma variação do 
retumbão, sendo dançado sob uma maior suavidade e lentidão, por 
apenas um casal por vez. 

Segundo fontes da própria irmandade (2016, p. 2), “no início do 
século XX acontece o processo de 'embranquecimento'”, isto é, quando 
entram brancos no quadro de irmãos. Assim, possivelmente, alguns 
gêneros musicais que hoje encontramos na Marujada partem dessa 
reconfiguração do quadro social e, consequentemente, das relações 
sociais. É o caso dos gêneros que se apresentam em sequência na 
Marujada: Mazurca, Xote, Valsa e a Contradança. A rabeca pode também 
ter sido uma inserção que partiu dessa nova fase relacional da irmandade, 
mas não há fontes que assegurem o momento de entrada da rabeca na 
manifestação. 

Retomando a sequência da Marujada, de “tradição polonesa” 
(MORAES; ALIVERTI; SILVA, 2006 p. 63), a “Mazurca” é formada por 
pares de casais dispostos em fila. A quinta dança, “Xote”, é um gênero de 
grande destaque na cultura bragantina e é outro exemplo da inserção 
europeia na manifestação. O xote é uma derivação do ritmo “schottishe”, 
“dança de salão, aristocrática, [que] depois incorporou-se aos bailes 
populares e regionais [...], uma melodia alemã, cheia de cadência e de 
graça” (CASCUDO, 2002 p. 624). Diferente do xote nordestino e do xote 
gaúcho, o “xote bragantino” tem suas particularidades rítmicas e sonoras, 
sendo a rabeca sua intérprete oficial. A “Valsa”, também incorporada por 
brancos na Marujada, é composta por pares deliberadamente formados. O 
“Arrasta-pé” dança-se como o arrasta-pé ou forró pé-de-serra, sendo os 
temas musicais de escolha dos músicos da Marujada. A contradança é a 
última dança da sequência, uma espécie de quadrilha, possivelmente 
também foi inserida na manifestação a partir de  influências europeias. É 
o momento de grande descontração dos Marujos e Marujas, tendo à frente 
um marcador que narra as ações da quadrilha.
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tempo de seu pai: a rabeca era feita, quase em sua totalidade, de cedro 
4(família Meliaceae, gênero Cedrela), madeira santa  segundo o mesmo, 

escavada de um tronco, sendo uma peça única, e retirando toda “parte 
branca” da madeira – o alburno – e deixando apenas a “madeira boa” – o 
cerne; as colas e vernizes utilizados eram naturais, feitas do cipó mucunã 
(família Fabaceae, gênero Mucuna); as cerdas do arco eram feitas a partir da 
fibra vegetal da planta “camaleãozinho”, espécie que não encontrei a 
partir do nome popular no Brasil, acreditando que tenha se confundido 
com a “jiboinha” (família Araceae, gênero Epipremnum) já mapeada no 
projeto “Tocando a Memória – Rabeca”. O senhor Francisco tentou tocar 
alguns ritmos da Marujada, mas confessou que lhe faltou a agilidade que 
outrora tinha, e se mantém rabequeiro, com todos os saberes e fazeres que 
ainda possui sobre o instrumento.

 No dia 22 de dezembro visitei 
o senhor Francisco Avis, 87 anos, um 
dos rabequeiros mais antigos da 
região. Francisco é morador da Vila 
Quiera (ou “Vila que era”), local onde 
foi fundado o primeiro povoado que 
mais tarde viria a ser Bragança. 
Segundo relatos do mesmo, toca 
desde os 10 anos, tendo aprendido 
com o pai, que era construtor naval e 
também construtor de rabecas. 
Contou que, em seu tempo, a rabeca 
participava de variadas festividades, 
tendo grande importância, assim 
como seus fazedores e tocadores. 
Também contou sobre a matéria-
prima e formas de fazer a rabeca no 
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 Após falecimentos de mestres que fabricavam, tocavam a rabeca e 
que possuíam os saberes orais e empíricos da construção e da execução do 
instrumento, os jovens formados pelo projeto “Tocando a Memória – 
Rabeca” tomaram postos na manifestação para manter a rabeca na 
sonoridade da Marujada. A partir dessa intervenção institucional de 
salvaguarda, atualmente boa parte dos tocadores e fazedores de rabecas da 
região são jovens advindos do projeto. De alguma forma, essas novas 
reconfigurações interagiram com as relações sociais, antes impostas pela fé 
ao Santo negro. É o caso de Josias Gomes Ramos, 30 anos, construtor de 
rabeca, cuja oficina visitei no dia 24 de dezembro. Josias é filho de 
marceneiro e desde criança auxilia o pai na oficina. Através do projeto 
“Tocando a memória – rabeca”, ele pôde redirecionar seus conhecimentos 
com as artes em madeira para que resultassem em som. Josias usa material 
facilmente encontrado no comércio urbano, e madeiras beneficiadas na 
produção das rabecas. 

É também o caso da tocadora citada anteriormente, Gesiane Costa 
dos Santos. Gesiane é irmã de um tocador (Genesis Costa dos Santos) que 
integrou o projeto “Tocando a memória – rabeca”. Aprendeu a tocar com 
o irmão, por sempre ter tido interesse pela arte do instrumento, e diante da 
ausência de Josias nos compromissos musicais da Marujada, ela o substitui 
hoje, sendo a primeira mulher a compor o grupo musical da Marujada de 
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Bragança. Todos esses citados são evangélicos, não devotos de São 
Benedito, mas desenvolvem relação com a Marujada por causa da rabeca. 
 Através de entrevistas de campo, pôde-se notar que o que os instiga 
é a relação com o instrumento musical e seus saberes e fazeres. 
Independentemente da religiosidade que exercem pude perceber que eles 
são resistências que mantêm uma identidade que, felizmente, foi 

5disseminada, que é a identidade do artífice  bragantino, por um projeto de 
educação (e intervenção) patrimonial. “Construir [...] instrumentos é um 
meio de reafirmação da sua condição de [...] artista. É a sua resistência, é a 
manutenção de sua identidade, é o não abrir mão do seu saber” 
(GRAMANI, 2002 p. 30).  

É nos dias 25 e 26 de dezembro que a festividade tem seu ápice. Agora a festa 
é para valer! Nesses dias, os Marujos e Marujas usam a indumentária típica da 
manifestação: o fundo branco é presente em ambos os dias (blusas e calças), porém 
no dia 25, as saias, fitas, flores e camisas (masculinas) são azuis, e no dia 26, 
vermelhas. As mulheres usam o chapéu tradicional da Marujada, feito de penas de 
peito de pato, e os homens usam o chapéu branco e com flores, que variam de 
acordo com a cor do dia.
 Dia 25 de dezembro os Marujos e Marujas saem ao amanhecer da casa da 
Capitoa em direção ao barracão, onde há a festa da Marujada com baile e dança, 
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que foram ensaiados nos dias anteriores. Um almoço é oferecido à 
comunidade envolvida na Marujada, arrendado por um “juiz”, cargo que 
se renova a cada ano e com grande procura por candidatura (as vagas já 
estão preenchidas para os próximos 5 anos). Os almoços possuem grande 
importância, já que São Benedito é também conhecido como santo 
protetor dos cozinheiros, tendo sido cozinheiro em vida. Assim como os 
juízes que tem, ou passam a ter após ocupar o cargo, grande exposição na 
sociedade bragantina. No mesmo dia também é realizada a cavalhada, 
competição equestre que remonta ao combate entre mouros e cristãos. 

O dia 26 é marcado por uma agenda extensa, que ocupa o dia todo. 
Após a missa da manhã, os Marujos e Marujas vão bailar novamente, dessa 
vez no Teatro Museu da Marujada. A festa é seguida por um leilão, onde 
são leiloados objetos, animais e as famosas pitombas, fruta pequena que 
chega a ser arrematada por altos valores, sendo um espaço de 
demonstração de prestígio social e poder econômico. À tarde se realiza a 
procissão, onde os Marujos carregam a imagem do Santo e arrastam, entre 
marujos, devotos, turistas e curiosos, mais de 70.000 pessoas, de acordo 
com Fernandes (2011). A procissão é um momento com marcada presença 
da igreja. É o momento em que os marujos e marujas, com a indumentária 
da manifestação (profana) e descalços, adentram a igreja e caminham com 
o andor do Santo por cerca de 4 quilômetros. À noite, após a última missa 
de retorno da imagem do Santo, um “abraço” é organizado no entorno da 
Igreja de São Benedito, onde a rabeca novamente se faz presente.
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Apesar da fé e da devoção a São Benedito serem os principais 
combustíveis da Festividade e de toda mobilização da Marujada, pude 
notar reconfigurações nas relações com a manifestação, principalmente 
em relação aos músicos da Marujada. Os tocadores da Marujada de 
Bragança, como outras Marujadas da região Bragantina (outras cidades), 
são contratados para tocar na manifestação cultural. Há um mercado 
artístico, com contratos feitos “de boca”, em que há uma remuneração 
adequada para cada instrumentista, sendo a rabeca a mais prestigiada em 
remuneração. Esse mercado faz com que os tocadores de rabeca busquem a 
Marujada que mais lhes interessa financeiramente (os ensaios das 
Marujadas da região acontecem na mesma época, o que faz com que o 
tocador tenha que ser exclusivo de uma Marujada). Isso assegura que o 
tocador possa exercer sua atividade de rabequeiro, tendo um retorno por 
sua dedicação, levando em consideração que vivemos em um sistema 
capitalista. Porém esses acordos são antigos, já que os músicos não 
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integraram o “quadro” da irmandade e não são considerados marujos e 
marujas. As notórias reconfigurações ficam no campo dos envolvidos com 
o regional da Marujada, sendo detectada a presença de artífices não 
devotos na estrutura, e de uma mulher em uma seção que sempre foi 
dominada por homens. Essas novas relações merecem uma observação 
detalhada, que serão desdobradas durante a pesquisa ainda em 
andamento. 

Futuros metodológicos

Alfred Gell, em sua obra “Art and Agency: an anthropological 
theory”, publicada postumamente, apresenta uma formulação de uma 
“teoria da arte”. O autor não compartilhava da ideia de que a tarefa da 
antropologia da arte é a de definir características da estética, já que as 
“maneiras de ver” dos sistemas culturais são diferenciadas. Segundo Gell 
(2016, p. 32-33), “a antropologia da arte focaliza o contexto social da 
produção, circulação e recepção da arte, e não a avaliação de obras de arte 
específicas, o que [...] é função do crítico”. Contextos sociais esses que estão 
interligados nos processos sociais, inerentes aos objetos de arte.

Gell (2016, p. 35) propõe, então, uma teoria sobre a arte que fosse 
antropológica, uma teoria “que se encaixe naturalmente no contexto da 
antropologia, dada a premissa de que as teorias antropológicas são 
'reconhecíveis' inicialmente como teorias sobre as relações sociais”. Assim, 
o autor traz uma definição, à sua teoria, de que qualquer coisa poderia ser 
tratada como objeto de arte, a partir de um ponto de vista antropológico 
em que os objetos de arte são equivalentes a pessoas e a arte é um sistema de 
ação. Elementos materiais como objetos religiosos, por exemplo, podem 
ter o mesmo poder de agência social de um médium, que é o corpo 
temporário de determinada divindade. Gell (2016, p. 38) sustenta que “a 
abordagem da arte centrada na ação é inerentemente mais antropológica 
do que a abordagem semiótica alternativa, porque se preocupa com o papel 
prático de mediação que desempenham os objetos de arte no processo 
social, e não com a interpretação dos objetos 'como se' eles fossem textos”.
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A teoria estuda o domínio das relações sociais entre pessoas e coisas. 
E é a partir da metodologia da “arte e agência” de Gell que pretendo dar 
continuidade e desenvolver um arcabouço teórico e dissertativo sobre a 
presença da rabeca na Marujada do Pará. Concentrarei minha abordagem 
nas relações entre os artífices e o instrumento: 'construtor e instrumento', 
'instrumento e tocador' e 'marujxs e instrumento'. O substantivo “artífice” 
será empregado para tratar dos indivíduos, construtores-tocadores, 
marujas e marujos, agentes sociais envolvidos nas tramas e agências das 
rabecas. Abordarei os engajamentos e engajados da rabeca de Bragança.

Lista de Imagens (todas feitas pelo autor)

Figura 01 –  Imagem de São Benedito com as três imagens das comitivas de esmolação, 

ao fundo; 

Figura 02 –  Ensaio no barracão da Marujada;

Figura 03 –  Francisco Avis e sua rabeca;

Figura 04 – Genesis Santos e Josias Ramos, tocadores e construtores de rabeca;

Figura 05 – Marujas com a indumentária do dia 25 de dezembro;

Figura 06 – Marujo e Marujas com a indumentária do dia 26 de dezembro;

Figura 07 – Marujada do dia 25 de dezembro, no barracão;

Figura 08 – Almoço no Museu Teatro da Marujada;

Figura 09 – Marujada do dia 26 de dezembro, no Museu Teatro da Marujada;

Figura 10 – Procissão de São Benedito;

Figura 11 – Músicos da Marujada tocando no abraço à Igreja de São Benedito (frame 

retirado registro audiovisual).

Notas

1. No passado a ladainha era cantada em latim, língua oficial da Igreja católica. Com o 
passar do tempo essas ladainhas foram se modificando através da oralidade e por 
repetição sonora. Hoje, notam-se palavras em português nos cânticos (MORAES; 
ALIVERTI; SILVA, 2006).

2. O Instituto Arraial do Pavulagem é uma organização autônoma da sociedade civil, sem 
fins lucrativos, criada em 2003, a partir da Banda Arraial do Pavulagem. Ao longo de 
sua existência, o Instituto tem desenvolvido ações de educação cultural na Amazônia 
que contribuem para transmitir e fortalecer o saber oral tradicional, com uma leitura 
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contemporânea através de linguagens como a dança, a música e a visualidade cênica.
3. Neste dia ocorre a alvorada, rito que marca a abertura da Marujada, é hasteado o 

mastro à frente do barracão e realizado o primeiro ensaio da Marujada.
4. Segundo Cotte (1995), utiliza-se o cedro nas mesas de harmonia de alguns 

instrumentos, pelo valor simbólico que possui, pois “a cruz em que morreu o Salvador 
teria sido feita de cedro”.

5. Na concepção de Richard Sennett (2009 p. 30) o “artífice representa uma condição 
humana especial: a do engajamento”.
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