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13Antes...

Este livro foi realizado com o apoio do Fundo Pernambuca-
no de Incentivo à Cultura – Funcultura, edital 2020/2021, 
da Fundação de Patrimônio Histórico e Artístico de 

Pernambuco – Fundarpe e da Secretaria de Cultura do Estado 
de Pernambuco. Foi com esse apoio que o projeto de Pesquisa 
em Fotografia Poéticas decoloniais especulativas dos arquivos 
fotográficos pôde se materializar.

Quando submeti o projeto ao edital do Funcultura, minha inten-
ção era realizar entrevistas com fotógrafos, artistas e demais 
trabalhadores da cultura que se utilizassem de imagens anti-
gas, oriundas de acervos fotográficos coloniais e pós-coloniais 
(públicos e privados), em produções que ressignificavam tais 
imagens, por meio de processos criativos de fabulação crítica 
(HARTMAN, 2020) ou historiografia especulativa. Eu tinha 
por interesse mapear essa produção e entender um pouco 
mais sobre o processo de produção das obras, as intenções 
dos autores e suas relações com os arquivos fotográficos 
utilizados. 

A pesquisa proposta ao Funcultura é um recorte de minha 
investigação acadêmica de doutorado em Comunicação que 
faço na Universidade Federal de Pernambuco. Como resultado 
da pesquisa, propus apresentar um e-book com a edição das 
entrevistas realizadas junto com meu relato como pesquisado-
ra. Este livro é fruto desse compromisso e o que conto a seguir 
foram os passos dados que me conduziram até o momento de 
realização das entrevistas.

O primeiro passo foi revisar o referencial teórico que havia 
utilizado para escrever o projeto de pesquisa. Nessa revisão, 
decidi que utilizaria prioritariamente, como método, as entrevis-
tas narrativas. As/os entrevistadas/os seriam convidadas/os 
a me contar sobre suas trajetórias de arte-vida até o momento 



14 presente, esse em que sua produção artística/cultural dialoga 
com o tema da pesquisa. Agradeço já agora por terem aceitado 
o convite e tornado esse livro possível.

O segundo passo foi o de mapear as produções artísticas/
culturais e seus respectivos autores. Foi nesse momento que 
resolvi expandir a pesquisa para além do inicialmente proposto.  
Pois, percebi que as dinâmicas envolvendo fotografia, arquivo 
e colonização iam muito além do que “ressignificar” imagens 
fotográficas do passado colonial. Por exemplo, alguns artistas 
e fotógrafos usam a fotografia como tecnologia que torna 
possível esse ressignificar ou reinventar de imagens, por meio 
da reprodução de pinturas, desenhos, etc. de épocas anteriores 
à tecnologia fotográfica em si. Enquanto outros, se dedicam a 
produzir arquivos fotográficos que contradizem os estereótipos 
coloniais de raça, gênero, sexualidade entre outros. Há ainda os 
que fazem uso de fotos vernaculares, dispersas em diversos 
arquivos familiares, para contar histórias que não interessam 
às narrativas hegemônicas oficiais dos saberes colonizadores. 

Ao mapear as produções e seus respectivos autores, descobri 
que as estratégias criativas de descolonização são múltiplas, 
plurais. Em alguns casos não se trata de descolonizar o que foi 
colonizado, mas sim de criar arquivos que não sejam coloniza-
dores; ou ainda, de contar histórias de amor, de luta, de vida e de 
possibilidades de existência que fogem ao imaginário colonial.

Se de um lado eu conheci trabalhos que fabulavam o que 
poderia ter sido, ou que deveria ter sido, ao mesmo tempo que 
apontavam o futuro como deve ser, numa modalidade gra-
matical que eu poderia chamar de “futuro imperativo”. Pois a 
existência digna de todas as formas de vida é um imperativo. A 
exigência do fim do racismo, do sexismo, do capacitismo e de 
todos os sistemas políticos-econômicos-jurídicos que susten-
tam as desigualdades sociais é um imperativo para a vida que 
compartilhamos com os demais existentes no/do planeta. 

De outro, eu conheci trabalhos que apontavam que esse futuro 
imperativo é uma prática do agora, ele se faz no cotidiano das 
vidas, nas atividades afetivas, laborais, familiares, escolares, 
etc., é um futuro que se escolhe, e se performatiza, todos os 
dias. Não é sobre esperar para um dia viver bem, ser feliz; é so-
bre tentar viver bem e ser feliz hoje, contra todo o diferimento 
temporal daqueles que se beneficiam das estruturas coloniais 
de poder ainda em voga na sociedade brasileira. 



15Parei, então, de mapear. Entendendo a pluralidade de estraté-
gias como estrelas que brilham colorindo de formas diferentes, 
em escalas diferentes, chamando a minha atenção à gramática 
do subjuntivo, da especulação, do “E Se?”, resolvi entrevis-
tar essas/es trabalhadoras/es da cultura que transformam 
especulação em realidade por meio de seus trabalhos e, em 
conjunto com eles, montei a constelação que neste livro apre-
sento. Além de pedir que me contassem de suas trajetórias de 
arte-vida, enviei previamente uma pequena lista de questões 
abertas para que elas/eles respondessem caso se sentissem 
à vontade: O que é o arquivo? O que pode o arquivo? A quem 
pertence a história? Qual o papel da fotografia em seu traba-
lho? Que imagens queremos para o futuro?

Essa lista de questões tinha dois objetivos. Um era de permi-
tir que a/o entrevistada/o refletisse sobre as relações entre 
arquivo, fotografia e a produção de narrativas em seu trabalho. 
Outro era o de que tais questões funcionassem como um 
contexto em torno do qual suas narrativas de arte-vida iriam se 
situar. As questões abertas serviam como um guia, um cami-
nho, pelo qual poderiam passar suas histórias. 

O processo narrativo implica quem conta e quem escuta, ele 
é sempre contextual e dialógico. Ao contar, a/o entrevistada/o 
revisita aquilo que viveu à luz do que vive hoje, reelabora o vivi-
do e transmite sua experiência, que pode fazer ou não sentido 
para as/os ouvintes. Cada narrativa é única e singular, nunca 
igual a outra. A vivência é finita, mas sua reelaboração narrativa 
é infinita. 

...uma das funções da entrevista narrativa é contribuir com a 
construção histórica da realidade e a partir do relato de fatos do 
passado, promover o futuro, pois no passado há também o po-
tencial de projetar o futuro. Nessa ótica, o recurso da narrativa 
coincide com a perspectiva de movimento, no sentido teórico, 
pois através dela é possível conseguir novas variáveis, questões 
e processos que podem conduzir a uma nova orientação da área 
em estudo. Ou seja, a narratividade é um recurso que visa inves-
tigar a intimidade dos entrevistados e possibilita grande riqueza 
de detalhes, em virtude disso, pode ser importante quando de-
terminada área de estudo se encontra estagnada por haver se 
exaurido a busca por novas variáveis sem conseguir, entretanto, 
avançar no conhecimento. Ressalta-se ainda que os relatos orais 
são valorizados porque não são encontrados em documentos. 
(MUYLAERT; JÚNIOR; GALLO; NETO; e REIS, 2014)



16 A citação é longa, mas permite que apresente a importância da 
entrevista narrativa quando estamos diante de mudanças pro-
fundas em um campo de estudos. Por muitos e muitos anos 
não se falava sobre o impacto e a permanência das lógicas 
coloniais, ou simplesmente colonialidade, na organização da 
sociedade brasileira. Hoje, brotam livros, palestras e trabalhos 
artístico-culturais sobre lutas anticoloniais, contracoloniais 
históricas, como as dos povos indígenas e das comunidades 
quilombolas, e sobre a descolonização de nosso ser, de nosso 
saber e de nosso modo de existir. Muitos acham que isso é 
moda, “vai passar”; enquanto outros, comprometidos com o 
fim do mundo como o conhecemos (SILVA, 2019), pesquisam, 
trabalham, mobilizam suas energias para que não passe, para 
que fique, para que de fato possamos romper com as lógicas 
coloniais em todas as esferas de nossa existência. 

É na condição ativa, de sujeito ouvinte, que me coloco para 
atentamente escutar as histórias de vida que me serão 
contadas. O momento da escuta é o momento em que me 
desloco do meu mundo para aceitar e receber aquela/e que me 
conta de seu mundo. É um estar aberto às opacidades do outro 
(GLISSANT, 2021). Isto é, para verdadeiramente ouvir, eu devo 
respeitar o que será dito, na perspectiva de quem diz, e não na 
minha. Não se trata de enquadrar o que será dito em alguma 
categoria prévia, condizente com a minha “visão de mundo”, 
mas sim de aceitar a realidade proferida por quem a diz e em 
sua perspectiva.

Antecipo e pratico o que desejo de futuro, mas que é passado e 
presente para diversos povos no planeta: em uma comunidade 
dialógica não há hierarquia entre quem fala e quem escuta. É 
por isso que a narrativa é sempre um eu-nós. Cada narrativa de 
vida é uma possibilidade aberta de produção de conhecimento 
sobre viver nesse planeta e criar mundos (im)possíveis. E para 
que esse conhecimento venha à tona é preciso deixar falar e 
ser capaz de escutar. Pôr-se a escutar é permitir a si mesma/o 
ser transformada/o pelo que ouve: “É um caminho que nos 
metamorfosea e, muitas vezes, nos liberta das mentiras que 
foram colocadas em nossas mentes” (LENKERSDORF, 2008, p. 
51). As colonialidades são as mentiras que se instalaram em 
nossas mentes como sendo “da natureza das coisas”.

Pois bem, cara/o leitora/leitor, deixo agora que apreciem as 
entrevistas realizadas com Abiniel João Nascimento, Ana Lira, 
Fernanda Grigolin, Gê Viana, José Eduardo Ferreira Santos pelo 



17Acervo da Laje, Lázaro Roberto Ferreira dos Santos e José 
Carlos Ferreira dos Santos Filho pelo ZUMVI - Arquivo Afro Fo-
tográfico, Lia Letícia e Marília Oliveira. Antes de cada entrevista 
apresento uma mini-bio enviada pela/o entrevistada/o. Não 
conto agora sobre como me afetou cada entrevista, ou sobre 
o que aprendi ouvindo/lendo, para não interferir em sua leitura 
com a minha.

Retorno a este livro no último capítulo, ... E depois da escuta, 
para lhes contar mais sobre os estudos que venho desenvol-
vendo em minha investigação acadêmica de doutorado sobre 
as relações entre arquivo e fotografia, os quais culminaram 
na escrita desse projeto de pesquisa ao Funcultura. Apresen-
to também algumas das reflexões que fiz a partir do que me 
foi contado nas entrevistas. Outras ainda estão por se fazer. 
Walter Benjamin (2012, p. 220) diz que a narrativa é a arte de 
contar a história sem explicar1 e que “não se esgota jamais. Ela 
conserva suas forças e depois de muito tempo ainda é capaz 
de desdobramentos”. Portanto, neste último capítulo pontuo 
o que me suscitou “espanto e reflexão” no momento em que 
ouvi e, após a transcrição, no momento em que li o que me foi 
contado, sem que com isso eu pretenda qualquer fechamento 
interpretativo para as narrativas de arte-vida que seguem. No 
mais, façam dessa leitura, um exercício de escuta, vocês estão 
em boas companhias. 

Marina Feldhues 

1  Posso dizer, com base em Edouard Glissant (2021 [1990]), que a narrativa 
é da ordem do conhecimento poético, com abertura e não fechamento cogni-
tivo. Segundo Benjamin (2012, p. 219), o leitor é livre para interpretar o que leu 
como quiser, eu acrescento que nas narrativas orais o mesmo se passa com 
o ouvinte.





 Abiniel João 
Nascimento



Abieniel João Nascimento, nascido 
em Carpina - PE,em 1996, é artista 

multiplataforma, pesquisador, bacharel 
em museologia (UFPE, 2022). Membro 
do Coletivo de Arte Negra e Indígena – 

CARNI e do grupo de pesquisa DesAyiê: 
ferida colonial e dissolução de mundos. 

Tem interesse nas conjunções materiais 
e imateriais que se estruturam a partir 

das micros e macrorrelações sociais 
brasileiras compositoras do imaginário, 

desde uma perspectiva que se fundamenta 
metodologicamente por um óculo que 

chama Relação de Colonialidade, composta 
pelas Relação de Arquivo e Relação da 

Terra (RC = RA + RT). Em outras palavras, 
sua pesquisa busca experienciar os 
encontros entre a espiritualidade, a 

territorialidade e a corporeidade (RT) como 
contratempos ao arquivo colonial (RA) que 
constitui e mantém as complexidades das 
existências margeadas pela colonialidade.  

Seus trabalhos incluem textos, poemas, 
filmes, videoarte, performances, fotografias, 

oficinas públicas assim como diagramas, 
esculturas-moles e curadoria.



21Para mim é uma honra estar aqui. Tem um fotolivro seu1 
do qual eu gosto muito e que me fez pensar muito nesse 
último ano, no curso de Museologia2. Minha colação de 

grau foi ontem. Então, oficialmente, publicamente, sou bacha-
relado em Museologia hoje. Minhas pesquisas as chamadas 
“poéticas” e as chamadas “acadêmicas” se unem no meu Tra-
balho de Conclusão de Curso, que eu apresentei ano passado 
e que é uma grande discussão sobre arquivo, memória, corpo 
e território. 

Como falei, fiquei muito feliz pelo convite de poder discutir a 
partir dos meus trabalhos artísticos, principalmente, o que são 
essas poéticas da memória e dos arquivos fotográficos. São 
duas coisas que se entrecruzam, mas que, ao mesmo tempo, 
são distintas. E que estão constantemente presentes nas 
minhas obras.

Para início de conversa, já respondendo uma pergunta que 
você me fez sobre como eu inicio essa minha trajetória de 
pesquisa e produção artística, ela se inicia quando eu era muito 
pequeno, eu tinha acho que cinco ou quatro anos, e eu via a 
enorme coleção de álbuns fotográficos da minha avó. E eram 
álbuns fotográficos de muita gente. A minha avó foi parteira, 
então existiam vários álbuns de várias pessoas e famílias, 
dessas pessoas que ela fez o parto há muito tempo. 

Então eu ia acompanhando o crescimento dessas pessoas 
e a constituição dessas famílias através de fotos. E, muitas 
vezes, essas pessoas não moravam mais na comunidade, mas 
enviavam essas fotos. Eu não conhecia a maioria das pessoas 
e era algo muito engraçado para mim ver aquela imensidão de 
fotos de pessoas que eu não conhecia. Eu amava muito pegar 
alguns álbuns de fotos, empilhar todos e levar para a sala da 
minha avó e ficar perguntando para ela: quais eram os nomes 
daquelas pessoas? por que estavam ali? e ficava criando 
histórias imaginárias para aqueles personagens que eu não 
sabia exatamente quem eram. Então, por não saber quem 
eram, eu tinha essa liberdade de ficcionalizar em cima deles. 
Algo me provocava muito sobre quem eram essas pessoas e 
porque estavam ali. 

1  Refere-se ao fotolivro Catálogo (2019).
2  da Universidade Federal de Pernambuco.



22 Minha família não estava retratada naqueles álbuns fotográ-
ficos. Existia, bem definida, uma linha temporal a partir de 
onde começava a haver retratos da minha família, e sempre 
era a partir de um ponto onde a maioria deles e delas já eram 
adultos. Eu não conseguia imaginar a minha mãe criança, por 
exemplo, porque não havia esse registro da minha mãe crian-
ça. Até eu entender que as mães e as avós nascem e crescem 
igual a gente, eu tinha na minha cabeça que a minha mãe e a 
minha avó sempre existiram do jeito que existem, porque nos 
arquivos fotográficos eram sempre a mesma pessoa, com a 
mesma cara, etc. 

Algo que me instigou mais ainda e me colocou quase em um 
lugar de crise identitária foi quando a minha mãe chegou para 
mim e falou sobre a nossa ancestralidade. Sobre essa ances-
tralidade indígena que existia, mas que era algo meio que en-
volto naquela região e que a gente sabia que era, mas não dizia 
por medo ou por inúmeros outros silenciamentos. E eu cresci 
imaginando o que era essa ancestralidade indígena e o que era 
a imagem da minha bisavó Severina, que foi, e é, na verdade, a 
matriarca da minha família. Essa mulher é o ponto de refe-
rência indígena da minha família. A nossa ancestralidade se 
voltava para a presença de Severina, que foi uma mulher que se 
encantou muito cedo, então nem eu conheci, nem minha mãe 
conheceu e nem minha avó conheceu. Mas ela estava muito 
presente e era muito conhecida nossa através da oralidade. 

Há um momento em que eu fui crescendo e entendendo esse 
local de oralidade e não de arquivo fotográfico. E eu comecei 
a entrar numa crise de identidade por entender que eu só con-
seguiria imaginar uma identidade possível se eu conseguisse 
visualizar a minha bisavó, se eu conseguisse ter uma materia-
lidade dela e se eu conseguisse provar a existência dela para 
os outros, para eu poder firmar meu pé nessa ancestralidade. 
Houve um grande tempo de negação, silenciamento, até eu 
entender que a ausência desse arquivo fotográfico estava me 
impedindo de visualizar outras possibilidades para além do 
arquivo. Foi aí que eu entrei na terapia e comecei a entender
porque eu precisava dessa materialidade e porque as narrati-
vas orais, os costumes, o sangue que está em mim, os modos
de fazer, não davam conta dessa pertença. Isso foi por volta de 
2017. Eu passei quase 23 anos nessa crise de identidade por 
falta de um arquivo que eu nunca teria. Foram basicamente 
essas as minhas relações com a fotografia e o arquivo. 



23Em 2017, eu comecei a produzir artisticamente, a partir de 
uma oficina com a Ana Lira. Eu tenho muito orgulho de dizer 
isso porque ela é uma pessoa que é referência para mim e a 
gente trocou imensamente neste ano. Ela me fez entender que 
existiam possibilidades de construção de mundo para além 
do arquivo. Antes de me tornar artista visual voltado mais para 
a performance, eu era fotógrafo. Então, eu passei uns três 
anos mergulhado nessa ideia de fotografia como documento 
mesmo, acho que até para suprir essa falta que eu sentia de 
registros da minha família. Foi no final de 2017 que essa roda 
girou e eu comecei a entender as possibilidades de criar um 
mundo a partir da performance e não necessariamente de um 
arquivo fotográfico.

A partir desse momento em que eu comecei a pensar a perfor-
mance, pensar os arquivos — que foi paralelo a minha entrada 
na Museologia — eu comecei a questionar o que era essa me-
mória. O que é essa memória que a gente tanto abraça? O que 
é essa memória que a gente tanto repete? A memória da minha 
família, a memória dos meus ancestrais? Mas que memórias 
são essas? Quais objetos? Quais memórias estão, por exem-
plo, sendo preservadas em museus? Então, foi a partir desse 
paralelo, entre as memórias da minha família, por exemplo, e 
as memórias dos museus, que eu comecei a entender que a 
memória não era algo orgânico, que a gente construía organi-
camente, naturalmente. Mas que havia um trabalho colonial, 
um trabalho da historiografia do Brasil, um trabalho das me-
todologias da construção da memória, que construía a nossa 
memória ao ponto de fazer a gente esquecer algumas coisas 
e lembrar de outras. Como por exemplo, lembrar das nossas 
dores mais do que lembrar das nossas glórias. 

O que eu comecei a fazer, no início, como uma criação de meto-
dologia meio capenga, até entender esse lugar como potência 
também, foi a dinâmica de desesquecer enquanto movimento 
de lembrança e deslembrar como movimento de esquecimento. 
Trocando essas palavras de lugar, esses conceitos de lugar, 
para entender que foi uma construção que fez a gente lembrar 
o que a gente lembrava. Foi escavando esse movimento de des-
lembrar e desesquecer que eu comecei a entender e a enxergar 
possibilidades para além das imagens fotográficas, dos objetos 
táteis e da memória material, que é essa memória que é sólida 
e palpável etc. Esse movimento de deslembrar e desesquecer, 
era sempre um movimento que me deixava com uma visão 
nebulosa e um respiro ofegante, porque requer uma coragem de 
abrir mão do que você entende que é a verdade. 



24 Toda vez que a gente negava uma verdade criada sobre nós, a 
gente dava um passo para trás para um lugar onde a gente não 
conhecia. Era sempre um momento de recuo sem olhar para 
trás e um movimento muito ansioso. Em todos esses movi-
mentos me veio o ímpeto de me questionar como construir 
um caminho que drible a memória, como construir esse 
caminho que não está definido, que não está explícito, e que 
a gente vai construindo andando. Como dizem os parentes 
zapatistas: “é andando que se constrói o caminho”. Então era 
quase uma “eterna ré” esse caminho que a gente não conhecia, 
que eu não conhecia, mas queria voltar atrás. Essa noção de 
trás e frente, passado e presente, se perdia nesse meio também 
porque esses são movimentos cronológicos criados para a gen-
te se confundir. No meio disso tudo, no meio dessa ansiedade 
pelo arquivo, surgem as séries de obras Exercício de Arquivo. 

Existem cinco obras dessa série, mas a que eu trabalho 
efetivamente com manipulação de arquivos é a Exercício de 
Arquivo #2, que é um filme e está disponível no Youtube3. 
Esse filme surge da minha ansiedade por entender de onde eu 
vinha. Então, eu comecei a pesquisar vorazmente em arqui-
vos fotográficos familiares, arquivos históricos e geográficos, 
tudo o que dizem sobre a gente, indireta ou diretamente. Fui 
construindo esse caminho reverso, esse caminho de mapear 
imageticamente o que a gente é e o que foi dito sobre a gente 
no passado e no presente. Então, Exercício de Arquivo #2 foi 
um movimento de compilar esse gigante grupo de imagens 
que eu tinha para construir uma narrativa linear sobre quem eu 
era e quem a minha família era. 

Foi um jogo de entender. E acho que foi aí o início de uma ne-
gação do arquivo. Quando finalizei o filme, entendi que mesmo 
eu contando de forma linear o que aconteceu e mostrando 
visualmente tudo isso, não dava conta, não bastava, porque o 
que foi retratado — essas imagens, essas fotografias, etc. — 
apesar de serem arquivos, também eram ficções. Pois partiam 
de um olhar específico, branco e europeu, em contradição ou 
em contraponto a esses corpos indígenas.

Em Exercícios de Arquivo foi onde eu percebi que, apesar do 
arquivo, eu não conseguiria contar a minha história a partir 
de uma linearidade, a partir da história oficial, porque, ne-

3  Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=oXti=-xTw2xUtt-
0stab_channel=SescemPernambuco



25cessariamente, a história oficial encerra a nossa presença no 
território no século XVII. É quase contraditório da minha par-
te entender o arquivo enquanto possibilidade narrativa sendo 
que o próprio arquivo nega a minha história. Aliás, nega a mi-
nha presença. Esses arquivos entravam em contradição com 
as memórias da minha avó, com as memórias da minha mãe, 
sabe? Que sempre estiveram no território e elas comumente 
afirmavam: a gente nunca saiu daqui porque a gente sempre 
esteve aqui. Acho que o filme deliberou esse sentimento de 
que o arquivo, assim como a memória, ambos se constroem, 
eles não são orgânicos, nem puros. 

Chega o momento em que eu começo a fazer o meu TCC, que 
foi no ano passado. O título do meu TCC é Aracá: desembuti-
jando memórias na mata norte de Pernambuco. É um grande 
romper de arquivos novamente sobre esse território. O primeiro 
capítulo é uma recapitulação histórica sobre esse território, 
e aí vem imagens e mapas, relatórios oficiais, tudo isso, para 
demarcar a parte da história oficial desse território como um 
território indígena. E no segundo e terceiro capítulo é a negação 
desses arquivos, é a afirmação de que a gente não acabou e 
não fomos dizimados no século XVI/XVII, a gente continuou 
essa presença no território. 

Quando eu fui mergulhando na teoria do arquivo, tem uma 
autora chamada Diana Taylor, ela é mexicana e estuda as rela-
ções entre performance e arquivo. Ela afirma que o arquivo é 
uma metodologia colonial em contraponto à performance. Ela 
define performance enquanto atos do corpo, como por exem-
plo, um Toré4. O arquivo sempre foi usado em contraponto a 
essas performances. Quando houve a invasão5, por exemplo, 
a gente era chamado de primitivo porque não tinha a escrita 
como os europeus tinham. A gente não tinha papéis do jeito 
que eles possuíam. A gente não retratava o mundo do jeito que 
eles retratavam, através da “retratação do real”. Então esses 
arquivos foram utilizados contra a gente, como forma de nos 
colonizar e de dominar a gente, inclusive, através da língua. 

Essa autora recapitula muitas vezes como a língua, a escrita 
aponta para um fim dos povos indígenas. Esse arquivo escrito 
ou imagético, essas aquarelas sobre os indígenas brasileiros, 

4  É uma dança ritual praticada por diversas comunidades indígenas.
5  Refere-se à invasão colonial portuguesa ao território que hoje nominamos 
por Brasil.



26 essas grandes missões artísticas que vieram ao Brasil na épo-
ca colonial para retratar os indígenas brasileiros e o território 
brasileiro vieram como uma forma de resguardar aquilo que es-
tava prestes a acabar. Era como se esse arquivamento servisse 
necessariamente para o nosso fim. Ela fala muito sobre isso 
em seus textos. Inclusive, indico bastante para quem quiser 
aprofundar esse pensamento. 

Ela fala também como as nossas narrativas muitas vezes 
se contradiziam. Porque a nossa base era e é a oralidade. A 
oralidade vai se mutando, ela vai necessariamente mutando a 
realidade, complexificando a realidade. Porque se eu digo que 
é “A + B” para Marina, e ela diz para outra pessoa que é “A + B 
+ C”, foi a partir da perspectiva dela que ela adicionou este “C”. 
Isso vai mutando e muitas vezes se contradizendo. Isso era 
algo que me deixava apavorado quando eu conversava, por 
exemplo, com a minha família: um dia era a narrativa X e no 
outro dia já era uma outra narrativa totalmente diferente. Eu 
ficava extremamente confuso e em pânico, porque, para mim, 
essas narrativas não poderiam se contradizer. 

E a não-contradição é uma qualidade do arquivo, né? A 
não-contradição é a prova de fé que a partir do momento 
que eu tiro uma fotografia, faço um desenho mimético, estou 
retratando um real para que aquele real não se perca, aquele 
real não se mute e resista ao tempo, resista o máximo que 
puder naquela realidade. Então, eu construí isso no meu TCC: 
o arquivo cria a realidade brasileira. Eu pontuo brasileira aqui 
propositalmente, entendendo que o Brasil é uma invenção. 

Nesse movimento de entender o que era esse real, o que 
era essa construção do real a partir do arquivo, ficou muito 
explícito para mim que, mesmo os colonizadores tentando 
instituir um arquivo que não se mute, que seja o retrato do 
real, eles se contradiziam a partir do momento em que se 
faz o recorte. Cada pessoa tem um olhar sobre determinado 
objeto. Ela vai enquadrar esse determinado objeto a partir da 
perspectiva dela e ela vai colocar nesse plano. Fazendo um 
paralelo aqui com a fotografia, claro: ela põe nesse plano os 
objetos que interessam a ela, vai enquadrar de uma forma que 
lhe interessa e vai pegar um ângulo que lhe interessa. Então, 
isso já é uma ficção. Isso já não é retrato do real enquanto não 
mutável, ou enquanto o real puro. 

O que eles chamavam de ficção seriam as nossas espirituali-
dades, as nossas religiosidades etc, posteriormente, transfor-



27maram isso em folclore, lendas ou mitos, enfim. Quando eles 
apontam para a gente e dizem que isso não é real, ou que isso 
é coisa do diabo e, por isso, não é real, eles dão margem para a 
gente ficcionalizar enquanto práxis contracolonial ou anticolo-
nial. É muito comum, por exemplo, observar escritos onde os 
antropólogos e afins relatavam coisas absurdas que eles ou-
viam de alguém e ficavam extremamente assustados. A gente 
ficcionalizava, muitas vezes, como uma práxis para assustar os 
invasores, sabe? 

Recuperar essa metodologia de ficcionalização é, também, 
um ato anticolonial, contracolonial. É assumir esse lugar de 
que, a partir do momento em que você retrata algo, você já 
não tem mais o compromisso com a realidade do jeito que 
ela é, porque você já está ficcionalizando. Em uma fotografia 
que eu possa dizer que é documental e em uma fotografia-
-ficção, há muito mais em comum do que a gente imagina. É 
a partir desse lugar, a partir dessas questões, que eu começo a 
pensar em Aracá6. 

Aracá é um filme que eu costumo categorizar enquanto um 
“doc-ficção”, que seria o híbrido entre o documentário e a fic-
ção, mesmo entendendo que eu construí esse filme a partir de 
imagens e sussurros que vieram a partir de sonhos, que vieram 
a partir de recados etc. Diferente de Exercício de Arquivo #2, 
em Aracá eu quis a toda força negar esses arquivos, negar a 
utilização desses arquivos fotográficos etc. Eu não consegui, 
eu assumo. Uma boa parte da trilha sonora do filme é trilha 
de arquivo, mas Aracá foi esse movimento de entender que 
a cronologia que recai sobre o arquivo e a necessidade de 
retratar o real pelo real não é um compromisso nosso a partir 
do momento em que a gente entende que o real é, também, 
uma ficção. É, também, um modo de articular o mundo onde 
a nossa presença seja possível. Onde a gente possa imaginar 
possibilidades de vida. 

O filme inicialmente era um ensaio poético que eu publiquei, 
em 2020, na revista Outros Críticos7. Originalmente o nome era 
Aracá é partícula de tempo. Então era um texto, e, a partir do 
movimento de editais públicos, eu consegui adaptar ele para 
um filme. E foi, também, um movimento em que eu abri mão 

6  Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=G9e-zxRi-Ts&ab_chan-
nel=AbinielJo%C3%A3oNascimento
7  Disponível em: https://outroscriticos.com/outros-criticos-15-politicas-do-
-som-e-imagem/



28 do compromisso com texto, apesar de haver similaridades, eu 
abri mão de retratar o que eu tinha escrito. É muito mais uma 
continuação desse ensaio, como se fosse um ensaio expandi-
do em imagens. 

O filme parte muito dessa discussão sobre territorialidade, cor-
poreidade e espiritualidade. Ele divide-se em três ou seis par-
tes, e eu falo sempre isso porque até eu não consegui definir. E 
opera muito nesse lugar da ritualidade e da imaginação política 
mesmo, de reaver alguns símbolos e algumas performances 
cotidianas do território, mas, também, que se expandem, que 
quebram essas linhas geográficas e históricas. 

Por fim, eu trago algumas provocações, na verdade, que eu de-
nomino como “abandonando os pactos cronológicos”. Porque 
é sobre tudo que eu falei anteriormente. Sobre como o arquivo 
age a partir de uma lógica de permanência no tempo. Então, 
a partir do momento em que a gente entende que o que é 
documental não é tão documental assim e que a permanência 
no tempo, muitas vezes, é utilizada pelo desejo do fim daquele 
corpo, daquele objeto, a gente começa a negar a ordem crono-
lógica e a entender que o tempo é multidimensional. 

É aceitar a mutação do tempo, as contradições, desvios, os 
segredos e as transições do tempo também. Entender que 
as coisas são orgânicas, a natureza é orgânica, e a gente é 
natureza. Essa divisão natureza/humano é uma divisão falha, 
ela não se sustenta a partir do ponto em que a gente vai 
retornar à natureza. A gente vai ser enterrado ou cremado, e o 
fogo também é natureza, enfim, é um ciclo infindo. 

Com isso, retomo a meu TCC, que foi esse exercício de traba-
lhar com o arquivo, esse arquivo colonial mesmo, pensando 
ele enquanto potência ou enquanto uma matéria-prima para a 
construção de um não-arquivo. É como se a gente, ali, tivesse 
desmentindo os senhores. Quando a gente pega e trabalha 
com esses arquivos, a gente muda, altera ou usa eles para 
contradizer o que é essa história oficial. A gente está criando a 
partir disso um não-arquivo. Um arquivo inicialmente deseja-
do para um fim, mas que hoje a gente usa para um outro fim, 
impulsionado por um desejo de destruição dessa narrativa 
oficial ou dessa narrativa onde a gente é colocado no lugar de 
inexistência, no lugar de não-real. 
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MARINA FELDHUES: Você começou sua fala contando da au-
sência de imagens da sua família e eu aqui pensando que tam-
bém não tenho muitas imagens. Na fotografia, essa minha avó 
criança não existe, ela já “nasceu” velha e meu avô também. 
Por exemplo, a avó da minha avó era uma mulher indígena. E é 
isso. A imagem que existe é a descrita pela minha avó: “ela ti-
nha um pauzinho no nariz”. Minha avó era uma criança quando 
ela faleceu, mas a minha avó tem essa lembrança. E consegui 
registrar em vídeo essa lembrança, gravando a minha avó. O 
resto é imaginação: é o que cada pessoa vai imaginar a partir 
de quase nada que chegou até mim. Nome, documento, lugar 
onde nasceu, nada mais se sabe ou se alcança. Enfim, são os 
efeitos da colonialidade que, na verdade, perduram até hoje. 
Pensando nessas ausências, eu fico querendo saber quais se-
riam imagens que faltam fazer hoje, sabe? Imagens que são 
necessárias para o futuro? Que a gente precisa fazer hoje para 
que elas existam para as gerações que vêm? Para que as ge-
rações que vêm não sintam falta dessas imagens. Onde essas 
imagens estariam? Se não no arquivo, aonde?

ABINIEL JOÃO NASCIMENTO: É uma ótima pergunta. 
Quando me perguntam isso, a resposta mais rápida é: a gente 
tem que criar cultura para que essas pessoas não precisem da 
imagem, não precisem desses arquivos. Mas em um contexto 
em que a gente continue nessa perspectiva onde o arquivo é a 
verdade, ou é a fonte da verdade, ou é, enfim, a materialidade 
de uma verdade, eu acredito que essas imagens já estão sendo 
produzidas. A partir do momento que, por exemplo, Gê Viana 
atualiza as imagens de Debret, ela está dando possibilidade de 
imaginação. Ela está dando possibilidades para que as gera-
ções futuras façam um paralelo entre as imagens originais e as 
imagens atualizadas, e concluam ou reflitam, ou experienciem 
o que é isso, o que é essa atualização, o que é esse original. 

Se a gente produzir imagens possíveis para referências no futu-
ro, a gente vai cair nesse lugar do cronológico: vai entender que 
o futuro é muito longe, que a gente está necessariamente em 
um presente e que houve um passado que não deixou rastros. 
Quando, na verdade, a gente é esse rastro do passado. A gente, 
também, é esse passado e esse futuro. Porque a gente não vai 



30 se findar agora. Então eu acredito que essas imagens, talvez, 
sejamos nós. E elas moram na gente, moram em nossas nar-
rativas, a partir do momento em que a gente descreve algo ou 
que uma criança imagina. 

Apesar de toda a crise de identidade, eu sempre imaginei a 
minha bisavó. Porque a minha mãe ouviu da mãe dela uma 
descrição e a minha avó ouviu do meu avô essa descrição. 
Então, ela perpetuou uma imagem. Talvez, não uma imagem 
arquivística, mas havia essa imagem. Havia uma mulher alta, 
de pele escura, com o cabelo enorme liso, enfim, muitos outros 
detalhes que eu sempre imaginei de uma forma. Talvez, a 
minha mãe, de outra forma; e minha avó, de outra. E que era 
totalmente diferente da relação do meu avô com a mãe dele. 

Eu acho que essas imagens já são a gente. É o que a gente 
está produzindo, é o que a gente está falando, é o que a gente 
está prospectando. Numa perspectiva linear, a gente, enquanto 
pesquisadores, artistas etc., tem esse compromisso anticolo-
nial, a gente tem, necessariamente, cortado o mal de silencia-
mento, esquecimento etc., que vem desse passado. E a gente, 
necessariamente, está criando possibilidades de memória para 
o futuro. 

Por exemplo, eu tenho um primo de doze anos, e eu entendo 
que se eu tivesse tido o acesso às informações que ele hoje 
tem, a partir de mim, eu seria uma outra pessoa. Eu teria me 
construído de uma outra forma totalmente diferente. Então, o 
compromisso com esse passado é, também, um compromisso 
com esse futuro. É entender que o que a gente está fazendo 
nesse momento, por exemplo, essas poéticas e éticas da 
memória, é também, imagem. É, também, essa construção de 
memória. Se somos essas imagens e se estamos vivas e vivos 
neste momento, essas imagens precisam estar no lugar que 
elas estão ou querem estar. Seja em aldeias, em quilombos ou 
em museus. 

A gente precisa entender também que há contradição na nossa 
fala e na nossa existência e isso não é um problema. Eu, por 
exemplo, sou artista visual e critico até os meus filmes no 
museu. Porque eu sei que é um sistema colonial. Mas, neste 
momento, é o museu que vai me dar estabilidade financeira. É 
por onde eu vou poder escoar o meu trabalho. É entender que 
estamos em contradição e é preciso abraçar a contradição. 
Muitas vezes, a gente, enquanto agentes críticos, vai produzir 



31fotografias, retratos documentais, enfim, vão produzir o que 
a gente já está cansado de ver muitas vezes. Mas é porque é 
preciso, ainda, se falar sobre isso ou se retratar a isso. Mas en-
tendendo também que é compromisso nosso sair desse lugar 
e criticar esse lugar.

MF: Em Exercício de arquivo #2 algumas coisas me chamaram 
a atenção e eu queria que você comentasse um pouco isso. 
Primeiro, eu queria saber do acesso àquelas imagens de arqui-
vos científicos. Como é que se deu esse acesso, se você pegou 
na internet ou foi para a instituição. Saber das facilidades e 
dificuldades de acessar esse tipo de material. Segundo, queria 
que você comentasse também o que é esse reconhecimento 
como caboclo, porque — eu fui parando o vídeo para ler todos 
os textos — e eu percebi que há uma discussão dentro dele so-
bre esse tema. 

AJN: Como eu te falei, acho que desde 2013, por aí, eu come-
cei uma investigação mais pontual sobre esse território, sobre 
a minha família, e eu comecei a juntar imagens. Mas só foi 
em 2018/2019, na Bienal do Livro que houve em Olinda-PE, eu 
achei um livro que é da EDUSP8, eu acredito. É um livro gigante 
de 500 anos de imagens sobre povos indígenas. Eu fiquei 
muito feliz enquanto museólogo, inclusive, de encontrar esse 
livro e ter acesso a 500 anos de imagens produzidas: desde as 
primeiras imagens, mais rudimentares, com menos precisão. 
Inclusive, imagens que foram desenhadas na Europa a partir 
das narrativas das cartas escritas: imagens imaginativas. Eu 
peguei esse arquivo e fui vendo essas imagens até a fotografia. 
Fui folheando esse livro. 

E o filme, na verdade, não tem roteiro, ele surgiu enquanto era 
formado. O filme foi aprovado no SESC como a documenta-
ção da construção de uma obra. A obra Exercício de Arquivo 
#2 existe desde o final de 2019. Era uma instalação onde eu 
expunha duas peles de animais. Uma era mais escura e a outra 
mais clara, e no meio dessas peles havia um buraco sugerindo 
uma vestimenta, fazendo um paralelo com a vestimenta do 
caboclo de lança. Eu iria construir, a partir dessa obra inicial, 
alguns autorretratos, que, inclusive, aparecem no final do filme: 
eu vestindo essas roupas.

8  Refere-se a: MOURA, Carlos Eugênio de. Estou aqui. Sempre estive. Sempre
estarei. Indígenas do Brasil. Suas imagens (1505 – 1955). São Paulo, Editora da
Universidade de São Paulo, 2012



32 Durante o processo desse documentário sobre a construção da 
obra foi surgindo o filme. Foi no início da pandemia, estava tudo 
meio fechado, eu mal tinha experiência com filme, mas eu deci-
di ir fazendo o caminho ao caminhar. Ir pegando essas imagens 
e construir essa narrativa linear porque era algo muito próximo 
de mim. As imagens que aparecem no filme foram todas foto-
grafadas individualmente desse livro, transformadas em xerox e 
depois escaneadas novamente para ter essa dimensão mesmo 
que flerta muito com a “xerox-arte”. Entendendo essa reprodu-
ção de imagens enquanto alteração narrativa também. 

A partir do momento em que eu tiro foto de uma imagem, ela 
se altera. A partir do momento em que eu a imprimo e tiro 
xerox, já é uma dupla alteração. Vou construindo isso, depois 
escaneio essas imagens e começo a montar a sequência 
frame por frame. Eu vou entendendo o que são essas imagens 
que eu fotografei, imprimi, tirei xerox etc, e vou construindo a 
partir desse acervo.  

No início do filme aparecem as folhas e no meio do filme o 
texto. E é meio que essa transição mesmo entre esses povos 
que estavam aqui vivendo o que tinham que viver, e os povos 
categorizados em pardos, nus. Enfim, todas essas categoriza-
ções que vêm da carta de Pero Vaz de Caminha, que também 
é um livro que eu encontrei em um sebo, é uma das primeiras 
edições impressas dessa carta, é também ilustrada. Eu utilizo 
essa ilustração no filme também. Eu vou fazendo o mesmo 
processo e começo a sobrepor essas imagens para criar essa 
narrativa linear. 

No início aparecem esses retratos com as folhas, depois esses 
retratos com as palavras e no final aparece esse meu retrato. 
No meu autorretrato, no final, são folhas de canela, é um cheiro 
que desperta muito uma sensação de casa para mim. Nessa 
época eu morava em Recife por causa da universidade e estava 
muito tempo longe de casa por causa da pandemia. Então, eu 
comprei uma grande quantidade de folhas de canela e estava 
utilizando, nessa época, para tomar banho e fiz essa máscara 
de folhas. Essa máscara de folhas tem relação, também, com 
a palavra “caboclo”. Uma das origens possíveis para a palavra é 
que vem do Tupi, “aquele que vem da mata” ou “aquele que saiu 
da mata”. A obra surge desse lugar. Na mata-norte a gente tem 
uma relação muito estreita com esse termo. Tanto que a gente 
tem os caboclos de lança no Maracatu, caboclinhos, enfim. 
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autodefinir caboclo: não sou negro nem branco, eu sou cabo-
clo. A minha avó se definia assim, a minha mãe também. Eu fui 
crescendo e isso permaneceu até um certo ponto, depois co-
meçou a se tornar pardo. Então não era mais caboclo, era par-
do ou negro. Esse termo “pardo” aparece na carta de Pero Vaz e 
depois reaparece na contemporaneidade. Enfim, então a gente 
vê a circularidade do tempo também agindo nesse momento. 
Eu começo a questionar esse termo “caboclo” em paralelo a 
uma possibilidade de identidade indígena. E aí, pesquisando 
academicamente sobre esse termo, chego nesse lugar de que 
fomos categorizados caboclos a partir do momento em que a 
gente foi para aldeamentos e perdemos a nossa língua. 

Só para contextualizar: aldeamentos e aldeias são coisas dife-
rentes. Aldeias seriam esses territórios originários, formados 
por comunidades originárias, enfim, arquitetura originária. E o 
aldeamento foi uma instituição colonial criada arquitetonica-
mente, inclusive, para catequizar os indígenas praticamente em 
todo território brasileiro, mais intensivamente aqui no Nordeste.  
Na mata-norte, por exemplo, existe mapeado, a partir da minha 
pesquisa, cinco aldeamentos onde foram colocados indígenas 
Tabajaras que, posteriormente, foram documentados enquanto 
caboclos. Então há toda essa trajetória e camadas de apaga-
mento da história. A permanência do caboclo até a contempo-
raneidade se dá a partir da autodeclaração, do maracatu, dos 
caboclinhos, por exemplo, que são manifestações originárias 
da mata-norte. 

MF: Vou fazer algumas perguntas que foram feitas por outras 
pessoas, a partir da tua fala. Vanderléa Cardoso pergunta: 
“quero saber quais as dificuldades que ele encontrou na aca-
demia sobre as definições de documentário e ficção? O corpo 
docente?”. E também “Quais as referências bibliográficas que 
você utilizou?” 

AJN: O nome do livro é Estou aqui, sempre estive, sempre 
estarei9. Tem um outro que é A travessia da calunga grande10, 
que são 500 anos de imagens sobre povos afro-brasileiros. 

9  MOURA, Carlos Eugênio de. Estou aqui. Sempre estive. Sempre estarei. 
Indígenas do Brasil. Suas imagens (1505 – 1955). São Paulo, Editora da Univer-
sidade de São Paulo, 2012. 
10  MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de. A travessia da Calunga Grande:
Três Séculos de Imagens sobre o Negro no Brasil (1637 – 1899). São Paulo:
Editora da Universidade de São Paulo, 2012.



34 Para quem se interessa por imagem, esses livros são muito 
bons porque mostram as imagens e informam onde elas estão 
arquivadas. 

Sobre as perguntas, eu sou formado em Museologia. O curso 
de Museologia tem um certo apreço pelas definições originais 
ou tradicionais de arquivo: muitas vezes, o arquivo é, necessa-
riamente, arquivo material. Tanto que a homologação de uma 
memória imaterial é muito recente, é dos anos 2010 para cá a 
valorização e determinação do patrimônio imaterial. Começa 
daí a minha dificuldade. Começa por eu perceber que, neces-
sariamente, um arquivo precisa corresponder a uma realidade, 
precisa entrar em inúmeras categorias de documentos para ser 
considerado arquivo e fonte de conhecimento. 

Isso é contraditório porque, para você musealizar algo, você, 
necessariamente, retira ele do seu lugar de origem. A Muse-
ologia se origina dos gabinetes de curiosidades surgidos na 
Europa, na época das grandes navegações. O que constituíam 
esses gabinetes de curiosidades eram elementos roubados de 
povos indígenas. Sejam indígenas daqui ou indígenas de África. 
E, muitas vezes, com o desenvolvimento desse colecionismo, 
surgiram grandes feiras mundiais onde, literalmente, haviam os 
zoológicos humanos, como uma forma de mostrar o poder de 
um certo país sobre algum território. 

Muitos parentes indígenas daqui, de onde se chamava Brasil, 
foram levados vivos ou mortos para essas grandes exposições. 
Vários indígenas de África foram levados, vivos ou mortos, para 
estas instituições. E isso se alonga às múmias do Egito que, 
até hoje, passam por esse processo de violência. De abrirem 
esses sarcófagos sem nenhuma permissão, inclusive, espiritu-
al. Essas problemáticas são a base da museologia tradicional. 

Em contraponto, no curso de Museologia da UFPE há uma 
discussão muito aflorada sobre o que é esse arquivo. Eu tive 
muita liberdade de experimentar e de questionar esses arquivos 
dentro da academia. Foi uma formação acadêmica que me deu 
possibilidade de construir uma perspectiva de pensamento críti-
ca ao arquivo, entendendo que a categoria de arquivo da Muse-
ologia contemporânea também se expande. Hoje, a gente tem, 
por exemplo, a Museologia indígena, que parte de uma perspec-
tiva outra de acervo e de arquivo, que parte dos elementos que 
estão dentro do museu indígena. Por exemplo, um arupema, 



35um cocar, compõem esse lugar11, mas esse lugar também é 
uma casa de reza e de articulação. Esses objetos não estão lá 
como arquivos imutáveis; a comunidade pode pegar e utilizar. O 
arquivo na Museologia indígena já não é esse arquivo colonial, 
ele se expande e se desvia desse lugar original.

Na academia, eu fui muito guiado por esse lugar da Museolo-
gia indígena, entendendo o que são esses arquivos, o que são 
esses museus, que já existiam antes da colonização e, que 
hoje, nesse momento, a gente denomina “museu indígena” 
porque a gente sabe que é por onde a gente vai, por exemplo, 
usufruir de políticas públicas, de incentivo cultural. Tem um 
professor, Alexandre Gomes, que pesquisa museus indígenas 
aqui no Nordeste e ele constata na pesquisa de doutorado dele 
que a Museologia indígena estava aqui antes da colonização 
e que a nossa forma de fazer museu é totalmente diferente da 
Museologia tradicional. Mas a gente utiliza essa denominação 
como forma de se inserir no circuito de memória. Então, é mui-
to interessante mesmo essas frestas que a gente vai cravando 
na Museologia tradicional e tentando inserir uma outra dinâmi-
ca de pensamento, sabe? Então foi isso. É o meu TCC, que eu 
apresentei em setembro do ano passado. 

A estrutura do curso de Museologia da UFPE não abre a pos-
sibilidade de escrever TCC para além das normas da ABNT. Eu 
fui a primeira pessoa a quebrar essas normas. Eu disse: “eu 
não vou escrever meu TCC nas normas da ABNT porque não 
faz sentido para mim”. E eu fiquei muito grato porque o Hugo 
Menezes, que foi o meu orientador, me deu muita liberdade de 
experimentar. Tanto que Aracá, que é o filme, é um capítulo do 
livro. Só esse filme é um capítulo do TCC. A academia foi um 
lugar de questionamento, um lugar de violência muitas vezes, 
mas também me deu possibilidades de criticar essa linha de 
pensamento tradicional. 

Quanto às minhas referências bibliográficas, uso muito a Diana 
Taylor, acho ela muito boa no que escreve, principalmente, no 
que tange às relações entre performance e arquivo. Utilizei mui-
to também no meu TCC Ailton Krenak, ele é um mestre para 
mim. Nego Bispo também utilizei no meu TCC. Enfim, muitas 
outras pessoas que eu não vou conseguir listar agora. Um 
livro que eu também utilizei no meu TCC e foi quase a minha 
principal fonte de inspiração para pensar a teoria de arquivo 

11  Refere-se ao museu indígena. 



36 foi Corupira de Alexandre de Jesus12, em que ele analisa essa 
entidade indígena. Corupira foi arquivada durante o período 
colonial como um demônio e depois como folclore. O livro faz 
essa recapitulação histórica sobre essa entidade e é muito 
massa como ele estrutura esse pensamento a partir de uma 
teoria de arquivo. Fica aí a indicação. 

MF: Em Exercício de Arquivo #2, vemos sua caminhada em cima 
dos mapas, o pisar a terra. Primeiro são os pés dos persona-
gens dos arquivos, depois é o seu próprio pé andando sobre os 
mapas. Em Aracá, o corpo se expande da imagem do arquivo 
e ganha uma dimensão ritualística maior, ainda que mantendo 
uma insistência nesse pisar a terra. Eu gostaria que você fa-
lasse um pouco dessas passagens que houve entre os filmes, 
dessa questão do pisar a terra, da questão do corpo para você. 
Como você pensa esse corpo com relação às questões de me-
mória e às questões contracoloniais?

AJN: É muito difícil para mim a minha obra não atravessar o 
meu corpo. Como falei, inicialmente eu começo pela fotografia, 
era muito nesse lugar do documental. Quando eu chego no que 
chamam de arte contemporânea, eu chego a partir da perfor-
mance. Foram dois anos só produzindo performance, de 2018 
a 2020. Foram momentos de muita volta ao meu próprio corpo, 
olhando para mim o tempo todo e entendendo o que esse 
corpo pode construir enquanto possibilidade. 

Meu corpo está presente no final de Exercício de Arquivo #2, 
autorretratado. Em Aracá, eu não gosto nem de ir interpretando 
ou de chamar de personagem, é muito mais no lugar daquilo 
que Lhola Amira chama de “aparição”. Então as imagens, que 
eu construo a partir do meu corpo em Aracá, são muito mais a 
materialização e a visualização desse Aracá enquanto uma en-
tidade do que o personagem X, Y e Z. Parte muito desse lugar 
de entender que o meu corpo também é habitado por muitos 
outros corpos. E isso também se deve ao fato de eu praticar 
a minha espiritualidade na Jurema e tantas outras especifi-
cidades, enfim. Em Exercício de Arquivo #2 eu assumo esse 
papel de mostrar a minha identidade e dizer: “eu sou Abiniel 
João Nascimento”, de autorretratação, de botar a cara à tapa 
mesmo. Isso  é algo que eu nego em Aracá por entender que ali 
é e não é meu corpo. 

12  JESUS, Alexandro S. de. Corupira: mau encontro, tradução e dívida colo-
nial. Recife: Titivillus, 2019.



37Quando eu categorizo como doc-ficção, a ficção não está, ne-
cessariamente, nessas entidades. Essas entidades são muito 
mais uma documentação e a ficção é muito mais a atuação 
desses outros personagens que são interpretados por Ziel 
Karapotó e Priscila Nascimento, por exemplo. É muito essa 
relação de entender o que é meu corpo enquanto Abiniel João 
Nascimento e o que são essas aparições que são essas ances-
tralidades e esses ancestrais que se revelam pra mim, revelam 
essas imagens para mim, exclusivamente a partir de sonhos, 
e que é quase que uma extensão das imagens tradicionais do 
caboclo de lança e do caboclinho, mas que agem em outra 
dimensão. 

MF: Judson Andrade pergunta: “Quando percebeu que seus 
trabalhos iam além de você e sua busca de si?” e eu acrescen-
to: “Qual a importância do sonho?”

AJN: Acho que vindo de uma comunidade rural, eu morei até 
os oito anos em uma comunidade rural que era muito pequena 
e distante da cidade, era no mínimo uma hora de distância da 
cidade, era uma comunidade meio que isolada na zona rural de 
Carpina - PE. A gente aprendeu muito que todo movimento que 
a gente faz não é um movimento individual. Se eu vou buscar 
água no riacho, não é água só para eu beber. É água para mim, 
minha mãe, meu pai e minha irmã beberem. Se a minha mãe 
vai lavar roupa na cacimba, ela não vai lavar a roupa dela. Ela 
vai lavar a minha roupa, a roupa dela e a do meu pai. Se meu 
pai vende a mandioca que ele plantou, esse dinheiro não vai 
servir só para ele, enfim. 

Acho que isso, necessariamente, diz sobre as minhas obras 
porque desde a minha primeira obra enquanto artista visual e 
performer — eu assumo esse lugar em um processo pontual 
em 2018, porque eu fiquei muito tempo em negação desse 
lugar por entendê-lo enquanto uma impossibilidade para o 
meu corpo – que se chama Quanto vale o sangue de quem? 
(na performance eu enxugo um bloco de sangue congelado 
por quatro horas), já não era só sobre mim, já não era só sobre 
Abiniel enquanto indivíduo. Eu acho que o Abiniel indivíduo, nas 
obras, nunca aconteceu, nunca existiu. É óbvio que a partir do 
momento em que eu me retrato, eu apareço. Mas entendendo 
que esse corpo, essa identidade visual só existe porque existe 
a mãe, o pai, a avó, o avô, outro avô e outra avó, e que vai tra-
zendo inúmeras pessoas atrás. Então, nunca foi só sobre mim.



38 Sobre os sonhos, é imprescindível. Não tem como existir a mi-
nha produção sem existir o sonho. Entendendo, inclusive, que 
talvez há uma impossibilidade de existir Abiniel se não existir 
um sonho. Porque, para mim, sonho é caminho, sonho é onde 
os encantados chegam para falar com a gente e dizer “siga 
esse caminho” ou “não siga esse caminho”. Tem uma pesqui-
sa poética que eu iniciei em 2019 que se chama Autopografias, 
e eu a fiz entre 2019 e 2020. E nela, o que deu o pontapé inicial 
foi a frase “é difícil lembrar do que é preciso não esquecer”. E 
essa frase eu escutei em um BRT vazio voltando, às 10 horas 
da noite, da universidade. Esse cochicho no meu ouvido que a 
minha ancestral ou o meu ancestral me deu também está nes-
se lugar do sonho. Porque o sonho não é oposto à realidade. 
O sonho é a continuação da realidade. E, também, não é uma 
realidade paralela, é uma realidade que se estende, que opera 
em outro plano. 
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41Você começa me perguntando em que parte do processo 
da pesquisa estou agora e como a ancestralidade, de 
certa maneira, marca esse lugar. Na verdade, eu estou, 

talvez, numa parte do meu processo criativo que está come-
çando a dar os primeiros resultados de um movimento que fiz 
a partir de 2018. 

Em 2018, fui convidada para participar de uma residência 
artística no Rio de Janeiro, na Despina, em um projeto chama-
do Arte Ativismo na América Latina. Foi uma residência muito 
importante para o meu processo criativo, porque eu estava 
naquele momento acompanhada de uma artista do Mujeres 
Creando, que é da Bolívia, que era a Danitza Luna, e de Felipe 
Rivas San Martín, que era outro artista integrante de um cole-
tivo chileno, mas que na época estava fazendo mestrado na 
Espanha e veio ao Brasil para participar dessa residência. 

Nós passamos quase três meses no Rio, desenvolvendo nos-
sos processos criativos e nossos trabalhos. Naquele momento, 
especificamente, diversas fichas me caíram. Nós estávamos 
ali em um processo simbólico de mudanças, governamentais, 
sociais, estavam acontecendo muitos protestos, muitas ações 
coletivas na rua.  Uma ficha me caiu de uma forma muito sim-
bólica, no sentido de inaugurar ou de talvez ser a chave com 
a qual eu girei uma manivela na história dos meus processos, 
que já vinha sendo ensaiada, desde 2017, quando eu apre-
sentei a penúltima etapa do Voto e da Não Dito, em Belém do 
Pará. Eu voltei da Amazônia com uma inquietação dentro de 
mim, me mostrando que nós estávamos muito mais preocupa-
dos em responder ao sistema do que em construir as nossas 
próprias bases. Eu comecei a entender que muitos dos corpos 
negrodescendentes estavam sendo consumidos por guerras 
que não eram deles. 

Nessa época, quando eu estava me preparando para ir para 
o Rio, em um determinado momento eu estava tirando as 
tranças (eu tinha feito tranças inteiras, eu estava com o cabelo 
todo trançado e tanto para fazer quanto para tirar demora 
muito tempo); eu me lembro que para tirar essas tranças eu 
vi três filmes na Netflix (What Happened, Miss Simone?— foi o 
primeiro—, Maya Angelou, e Ainda Resisto foi o segundo filme e 
o terceiro foi o documentário Panteras Negras: Vanguardas da 
Revolução). Eu assisti um seguido do outro, passei quase seis 
horas tirando todas as tranças. Foi quando essa ficha me caiu, 
eu falei: “nós estamos há anos gastando os nossos corpos, 



42 gastando as nossas existências, respondendo às violências 
do sistema”. E ao responder a essas violências do sistema, 
obviamente, essa defesa acaba tendo dentro dela também a 
sua própria camada de violência, porque não existe guerra se 
os dois lados não se imprensarem. Nesse processo de você 
imprensar o outro lado, de segurar as ações desse outro lado, 
você também gasta o seu corpo nessas vivências. Para mim, 
ali foi um momento em que eu falei: “não posso mais, não tem 
mais como a gente continuar dentro desse contexto”. 

Foi quando eu decidi começar a trabalhar ou a produzir pro-
jetos em que eu me dedicasse a fortalecer a minha própria 
potencialidade e, com isso, também ajudasse a fortalecer as 
potencialidades de outras artistas negrodescendentes, de 
outras artistas racializadas que estavam no nosso entorno. 
Então, eu me dei um tempo para estabelecer um limite, que 
era: eu continuo trabalhando com essas temáticas até fazer a 
última etapa do Voto e da Não-Dito e, quando eu encerrar essa 
última etapa, eu giro o rumo. E assim foi feito. 

Eu cheguei a trabalhar com desdobramentos relacionados a 
questões de imagem, de política, no sentido das reverberações 
da política partidária nas nossas vidas até o primeiro semestre 
de 2019, que foi quando a gente realizou a última etapa do 
Voto e da Não-Dito em Brasília e, no final do primeiro semestre 
de 2019, eu recebi uma bolsa de pesquisa para ir para Londres 
desenvolver um projeto. Eu tinha desenhado um projeto que se-
ria para investigar como as dinâmicas políticas reverberavam 
nos corpos das comunidades negrodescendentes a partir das 
tensões causadas pelo Brexit. Porém, quando todo esse movi-
mento ocorreu, eu entendi também o país que eu ia encontrar 
quando eu voltasse de Londres e pensei: “nossa, o meu corpo 
não dará conta do tamanho dessa violência. De fato, preciso 
fazer essa mudança agora”. 

E decidi tirar o Chama da gaveta, que era um projeto que tinha 
escrito em 2017, como uma forma de trabalhar com comuni-
dades imigrantes, pensando dinâmicas e processos poéticos 
relacionados com poesia escrita e falada para criar uma insta-
lação sonora. Era essa a ideia: criar uma instalação sonora sem 
tradução. Decidi realizar o Chama e produzir isso ampliando as 
dinâmicas dele, a partir de processos da musicalidade e de ou-
tras ordens de poéticas; e decidi, também, que eu não iria fazer 
isso sozinha. Então, eu comecei a convidar pessoas para fazer 
isso comigo. Eu sinto que agora estou começando a colher os 
primeiros frutos desse movimento. 



43A Não-Dito foi um projeto em que durante seis anos eu 
fotografei restos de cartazes de propaganda política e reinseria 
essas fotos no contexto político. Quase sempre eu morava 
na cidade onde a exposição estava e a gente transformava 
a exposição nessa ágora pública, nesse espaço de debate 
coletivo. Aconteceram várias coisas super interessantes no 
processo, que me ensinaram muito. Por exemplo, grupos 
irem para o espaço expositivo e transformá-lo em seus 
lugares de reunião para pensar qual era a importância das 
movimentações das coletividades, de terem grupos de estudo, 
de fazer convite a outros artistas para virem produzir seus 
processos juntos. Tudo isso estava ali, articulado nessa 
dinâmica da exposição como um todo.

Eu trouxe a dimensão da coletivização para os outros projetos 
que eu continuava fazendo e para o próprio Chama. Mas saí 
dessa esfera do embate, de usar meu corpo como escudo para 
uma violência que estava sendo produzida por esse sistema. 
Naquela época, obviamente, a gente passou a viver em contato 
com linhas e ordens políticas que estavam flertando cada vez 
mais com lembranças, com vestígios, com menções às expe-
riências de repressão, às ditaduras civis-militares que a gente 
teve no Brasil, a outros exemplos de repressão que existem no 
mundo como um todo. Isso tudo estava muito presente nessas 
novas linhas governamentais que vinham se inaugurando nos 
últimos anos e, no meu caso específico, não fazia sentido colo-
car meu corpo para ser escudo desse processo. 

Além de eu não querer ser escudo, existia outro processo que 
era: quanto mais visível você está, mais mapeado você está. 
Para fazer trabalhos de fortalecimento, em determinados con-
textos, você não pode estar nem tão visível, nem tão mapeado 
assim. Então, eu preferi sair do fronte, na medida do possível, 
e de fato colocar em prática o entendimento de decidir quais 
eram as camadas de visibilidades possíveis de cada uma das 
ações que eu estava fazendo. Quase sempre as pessoas já 
viam as coisas que eu tinha acabado de fazer, mas eu parei 
de falar, na verdade, do que eu estava fazendo ou do que eu 
iria fazer. Quando as pessoas acessavam o meu trabalho, elas 
passaram a acessar já os resultados, o que tinha acontecido, 
e não mais o que eu iria fazer e o que estava acontecendo. Foi 
um modo que eu fui articulando de me preservar, de me cuidar 
e de entender como é que eu poderia fortalecer pessoas, ajudar 
pessoas, ajudar outras artistas.



44 Eu passei a desenvolver um trabalho muito forte de mentoria 
para artistas, com projetos cuja principal base era trabalhar 
as dinâmicas de celebração, de fortalecimento, de como as 
redes se articulam. Durante esse tempo eu coloquei no meu 
Instagram que eu era curadora de articulações. Foi uma forma 
que eu utilizei para chamar a atenção para isso. Nem sempre 
você está fazendo curadoria de obras ou está em processos de 
escuta somente de obras de arte, às vezes você está escutan-
do como essas comunidades negrodescendentes, como seus 
grupos têm se articulado. Foi nesse lugar que eu comecei a 
produzir meus trabalhos.

E como a questão da ancestralidade está envolvida nisso? De 
certa forma, o que eu comecei a fazer foi observar quais eram 
os traços de um legado tanto familiar quanto coletivo que 
estavam públicos. Comecei a entender também quais eram 
as pistas de outras coisas que não estavam públicas e nas 
quais eu poderia me debruçar. Eu tomei uma decisão pessoal 
de não acessar conteúdos de pessoas negras que já tinham 
sido filtrados por pessoas que não eram negras e preferi 
fazer esse processo, mesmo que eu tivesse que começar 
da base, mesmo que eu tivesse que fazer as escutas in loco 
ou lidar com os pequenos vestígios. Para mim, era melhor ir 
a um determinado espaço e ouvir tudo de novo do que ler e 
acessar uma subjetividade negrodescendente ou indígena 
que já tivesse sido filtrada por um pesquisador ou por uma 
pesquisadora que não era dali. 

Isso é muito importante para mim e tem sido bem difícil falar 
sobre. Teve uma situação que mexeu muito comigo, que foi 
quando eu tive a oportunidade de acessar a Enciclopédia 
Negra. Quando eu comecei a ler alguns de seus textos, eu batia 
o olho nos termos, na maneira como se falava, na maneira 
como se relatava certos lugares e eu falava: “isso não pode 
ter sido escrito por uma pessoa negra, ou se foi escrito por 
uma pessoa negra, foi alguém que ainda não se desfez da 
sua formação colonial”. É que para mim não fazia sentido que 
alguém escrevesse duvidando dos mitos, dado que a ideia de 
mito e de mitologia, para as comunidades negrodescendentes 
é muito importante. Grande parte das histórias dos povos que 
nos formaram são oralizadas, não são escritas, o conhecimen-
to vem oralizado. Você duvidar das histórias contadas pela sua 
avó, pela sua bisavó, fazendo uma leitura de contexto que usa 
os parâmetros coloniais nos quais a gente foi educado, não faz 
sentido para mim.



45Se alguém chega e me diz: “ah! eu acho que é exagerado você 
falar que fulano de tal viveu 130 anos”. Eu, sinceramente, 
não duvido que existam corpos negros no Brasil, hoje, com 
130 anos. Eu não duvido nada, absolutamente nada, que nas 
regiões quilombolas dos povos Kalunga, que nas regiões dos 
povos do reisado, em Minas Gerais, que aqui no interior de 
Pernambuco existam corpos negros com essa idade. Nossa 
perspectiva de vida foi muito delimitada pela perspectiva de 
vida dos corpos brancos europeus e pela faixa etária da mor-
tandade dos corpos negros que eram assassinados. Recen-
temente, tiveram idosos que faleceram com 123 anos.  Quem 
é que pode dizer que é um mito alguém viver 130 anos? Uma 
cabeça colonizada diz isso sim, mas uma cabeça que conhece 
a longevidade e a resistência de corpos negrodescendentes, 
olha e fala: “eu não duvido”. E eu sou essa pessoa que não 
duvida disso. 

Então, quando eu vejo textos escritos dessa maneira, quan-
do eu vejo as pessoas ainda falarem nos tipos de corpos de 
pessoas que vieram traficadas para o Brasil, como “ele é um 
ex-cativo”, essa expressão denota para mim uma experiência 
de leitura e de escrita que ainda está na chave da “história dos 
vencidos”. Eu não consigo mais admitir que nós, que somos 
corpos negrodescendentes, ainda falemos a “história dos 
vencidos”, que a gente ainda empregue um termo do coloniza-
dor português para mapear e para nomear as nossas histórias. 
Para mim, isso não faz sentido nenhum. Estou me desvenci-
lhando gradualmente dessas expressões. E uma das questões 
que envolve isso é o debate que a gente teve no momento 
em que inauguramos o diálogo para essa entrevista, que foi 
quando você me falou da noção de memória e eu falei: “eu não 
quero mais trabalhar com a noção de memória”. 

Memória, para mim, não faz mais sentido. O que faz sentido 
é pensar em recordação, em lembrança, mas não em me-
mória, porque a memória, como é configurada pela noção 
colonial, faz com que a nossa experiência fique presa ao fato, 
fique presa a uma noção de reprodução, ainda que mental, 
desse fato vivido. A noção de lembrança, para mim, é mais 
fluida, pois permite que o vivido possa entrar em contato com 
o sentimento do vivido hoje, e ser enunciada de outra forma. 
Foi assim que eu ouvi minhas avós me contando as suas 
histórias. Foi assim que eu ouvi minhas tias contando suas 
histórias. Houve coisas que elas me falavam, lá com seus 
96, 98, 100 anos, que não eram exatamente o fato vivido, 



46 mas existia ali uma fisicalidade, um sentimento físico que as 
conectava com os vestígios do que foi vivido e como a espiri-
tualidade delas estava lendo aquilo naquele momento em que 
elas estavam me contando. Eu sinto que a noção de memó-
ria, tal como está colocada, não dá conta dessas instâncias, 
principalmente porque a própria noção de espiritualidade, de 
coisas que não estão ditas, são limadas da maior parte dos 
relatos de vivência ou da aceitação dos relatos de vivência 
nos contextos em que a gente vive.  

A maneira como aprendemos a cientificar as coisas no Brasil, 
a partir do que nos foi ensinado, tira qualquer possibilidade 
de algo que não foi provado ser tido como possível. Quando 
vamos para essas comunidades negrodescendentes isso não 
encontra assentamento. Se você leva isso para essas comuni-
dades, você mata, dilacera, arranca parte substancial de seus 
contextos. Então, eu estou cada vez mais escolhendo pensar 
em recordação, em lembrança, e tentando me desvencilhar não 
só dos termos, mas das metodologias que geraram termos 
como “memória”. Eu acredito que isso é uma questão impor-
tante para mim.

Eu tive uma experiência muito bonita, na verdade. Eu trabalhei 
muito tempo para a Articulação do Semiárido Brasileiro1 (ASA), 
como fotógrafa, eu andei muito o semiárido. E uma das minhas 
últimas experiências foi na fronteira de Sergipe com Alagoas, 
em que eu fotografei o povo Xokó. E Bá, o cacique, era muito 
jovem. Na época em que eu fiz esse trabalho, ele estava com 
33 anos e tinha assumido o cacicado com 23. Ele me contou 
sobre como os Xokós estavam recuperando a própria língua. 
E me disse: “Olha, sabemos que existem registros da nossa 
língua, mas a gente não quis chamar nenhum profissional para 
vir aqui nos ensinar. A gente tem uma área de mata aqui que 
nunca foi desmatada nem destruída, desde que a terra não era 
Brasil e nem tinha sido colonizada ainda. Então, o que a gente 
faz? A gente vai dormir nessa mata durante uma semana e vai 
recebendo as palavras. Mas a gente não coloca as palavras na 
nossa organização antes de as pessoas começarem a sonhar 
com os sentidos delas”. Então, os Xokó fizeram esses proces-
sos e ele me contou, inclusive, que: “eu virei cacique porque 
toda comunidade, ao dormir nesse espaço, sonhou que eu 
seria o cacique. O nosso pajé está morrendo e todo mundo já 
está sonhando com quem será o próximo pajé”. 

1  https://www.asabrasil.org.br/



47Então, dentro de uma noção de memória colocada pela ma-
neira como a gente recebeu dos processos coloniais, esse tipo 
de estratégia do povo Xokó não encontra ancoramento. Até o 
próprio arcabouço de símbolos que temos para analisar esses 
sonhos não nos conectam efetivamente aos seus significados 
ou ao que pode se anunciar para cada um de nós. É isso! A 
gente precisa reaprender a sonhar. Tem muito vocabulário para 
ser reintegrado, tem uma reconquista das nossas próprias 
linguagens.

Eu, por exemplo, estou com 44 anos. Eu não posso gastar o 
resto do tempo que eu tenho nesse planeta estudando, me 
debruçando sobre literaturas que foram filtradas por outras 
pessoas. Desculpa, mas foi uma decisão que eu tomei e eu 
não vou me dedicar a isso. Não vou! Quando eu olho para a 
quantidade de tipos de respostas que a diáspora gerou, para 
o que ainda tem de possibilidade de aprendizado no mundo..., 
nem se eu nascesse cinco vezes e vivesse 100 anos a cada 
cinco vezes, daria conta do que ainda tem para aprender, 
resgatar e estar junto. Eu não posso ficar gastando meu tempo 
com tecnologias coloniais. Não posso! É o que eu digo a meu 
pai. Ele começou a ter noção disso com seus 78 anos. E eu 
disse para ele: “Que bom, pai, que você teve noção disso aos 
78, você ainda tem um tempo aqui para se dedicar”. É claro que 
é uma pena que eu só tive noção disso aos 40, mas, tudo bem, 
ainda dá tempo. Que bom que tem muita gente tendo noção 
disso com 20, 18, 15 anos, porque vão ter mais tempo para 
levantar suas questões ao invés de ficar usando suas energias 
em lugares que outras pessoas já estão dando conta. No meu 
caso, especificamente, o meu interesse está em usar a minha 
energia para estar junto dessas outras referências. 

Então, os projetos estão caminhando muito para esse lugar. 
Vou começar por esse último que eu fiz, que se chama Danço 
entre fluxos do tempo para encontrar o teu vibrar. É um livro de 
artista que foi resultado de uma vivência que eu tive durante 
o processo da pandemia. Já havia cinco anos que eu esta-
va rodando fora de Recife por causa dos projetos e, com a 
pandemia, eu tive que voltar e morei por, aproximadamente, 
dez meses na casa dos meus pais. Nessa volta, eu acabei 
sendo convidada para desenvolver um ensaio fotográfico sobre 
o bairro da Várzea, o bairro em que a minha família mora há 
mais de 40 anos.  Durante esse processo, eu entendi que essa 
oportunidade de retorno era a de estar em um lugar de escuta 
dessa grande rede que me formou. 



48 Então, eu passei cerca de nove meses caminhando pelo bairro, 
escutando as pessoas, fotografando. Eu fotografei muito 
pouco com câmera digital, fiz o meu trabalho basicamente 
com celular, com uma câmera polaroid Instax e com uma outra 
que eu tinha comprado num bazar feito pelo fotógrafo Josi-
van Rodrigues, mas que eu tinha passado quase 8 anos sem 
encontrar filme para ela. Era uma polaroid que estava comigo, 
mas que eu nunca tinha usado. E, por ocasião desse projeto, 
eu disse: “eu vou produzir coisas com outras naturezas”. Eu fui 
para esse lugar da polaroid. 

Essa polaroid aqui foi uma das que eu fiz. É de Mario, que é 
um fiteiro lá do bairro, uma figura muito emblemática, porque 
o fiteiro dele fica localizado na avenida e todas as pessoas do 
bairro passam por lá e o conhecem. Teve uma vez que meu 
sobrinho, com cinco anos, fugiu de casa, passou pelo fiteiro 
e, cinco minutos depois, tocou o telefone da minha casa. Era 
Mario dizendo: “Vocês viram que Arthur saiu de casa e que ele 
está na avenida?”. Foi a primeira vez que ele tinha feito essa 
aventura de fugir e ele passou por Mário, que disse: “não era 
pra você estar aqui, volta pra casa!”. Ele é uma pessoa que vai 
tendo esses cuidados com a gente.

A Várzea é o bairro que me formou. Foi onde eu cresci tendo 
aulas com artistas de todas as naturezas possíveis, com os 
meus pais envolvidos em movimentos culturais.  Na década 
de 1980, foi criado o Movimento Cultural da Várzea, um grupo 
formado pelos meus pais e seus amigos artistas e educadores, 
e que tinha objetivos de desenvolver formação para a maioria 
das crianças e jovens da comunidade. A Várzea, onde a minha 
família mora já há 40 anos, é o último bairro do Recife, na Zona 
Oeste, e por muito tempo ficou isolado - exceto pela Universi-
dade Federal de Pernambuco, que é localizada lá, e que quase 
sempre tinha transporte público que chegava até ela. 

A Várzea tinha uma presença forte da mata, do rio, de comuni-
dades ribeirinhas e rurais que ficavam no entorno, quase sem-
pre muito afastadas da cidade. Foi um bairro que, durante a 
época da colonização, principalmente da colonização holande-
sa em Recife, foi estratégico, chegou a ser a capital administra-
tiva do Brasil holandês. Depois da Guerra dos Guararapes, em 
que se utilizaram todas as comunidades indígenas e negras, 
massacraram um monte de gente nessa guerra, e que Felipe 
Camarão ajudou os portugueses, de certa forma, a expulsar 
os holandeses da região, mesmo tendo morrido, tendo sido 



49sacrificado, por ser um corpo indígena, obviamente, o território 
da Várzea entrou em um processo de isolamento.

Outras áreas de Recife foram vistas pelos governos seguintes 
como mais prósperas e mais dignas de investimento, principal-
mente aquelas que ficavam de frente para o mar. Esse bairro, 
embora seja o segundo bairro em termos de extensão territorial 
em Recife, por ter uma mata muito presente, grande e extensa, 
passou muito tempo sendo relegado. Eu me lembro de, até os 
meus 16, 17 anos, ter muita dificuldade de pegar ônibus para 
ir estudar, ou ter que voltar muito mais cedo para casa do que 
vários amigos, porque se eu perdesse o último ônibus, eu não 
conseguiria chegar em casa, já que pegar táxi era uma fortuna. 
Esse isolamento acabou garantindo que o bairro mantivesse 
durante muito tempo uma série de coisas, principalmente em 
termos culturais, que eram muito próprias.

Esses movimentos culturais que existiam lá foram uma base 
muito potente na minha formação. Por exemplo, foi nesse 
bairro que eu aprendi a não hierarquizar categorias de artistas. 
Para mim, nunca existiu diferença entre um pintor de tela e a 
artesã que faz crochê, porque essas duas pessoas conviviam, 
tinham seus processos criativos e me mostravam isso como 
obra de arte. Na nossa convivência, nunca houve diferença 
para mim entre uma cantora de ópera e um artista circense, 
porque estava todo mundo ali, reunido, produzindo coisas 
juntos, com seus processos criativos. Então, o desafio com 
esse projeto, como um todo, era: como eu consigo materializar 
todas essas referências e tudo que eu aprendi nesse processo 
de trabalho?

A primeira etapa desse projeto foi parar um tempo para fazer 
essa escuta. Escutei meus pais e várias pessoas que esta-
vam nessa rede de cultura. No segundo momento, eu fiz um 
levantamento de tudo que eu aprendi durante essa formação. 
Durante esse período em que eu estive lá com eles, convivendo 
e trocando ideias com esses artistas, eu tinha praticamente 
aulas todos os dias, de alguma coisa, ou eu estava fazendo 
um esporte, ou estava fazendo alguma aula de teatro, dança, 
pintura, modelagem em barro, etc. Então, eu resolvi trazer tudo 
isso para o livro. Além das fotografias que eu fiz em polaroid, 
eu produzi desenhos. Um dos elementos mais presentes na 
minha formação, nesse processo, eram as papoulas. Eu fiz o 
desenho de uma papoula e transformei esse desenho em um 
carimbo.



50 Esse carimbo aqui é de um cachimbo de preto velho, eu fiz 
também em homenagem às minhas avós e às rezadeiras do 
bairro. A minha tia-avó também era rezadeira e a minha avó, de 
vez em quando, rezava. A gente tinha essa dinâmica de cuidar 
para que a energia das crianças ficasse tranquila. Eu fiz esses 
desenhos e fui trabalhando com pigmentos de diversas cores 
para produzir o livro. Eu mandei fazer clichês também, são 
formas de se trabalhar a imagem. Esse aqui, por exemplo, é o 
clichê do formato da Praça da Várzea (da praça antes e depois 
de meus pais irem morar no bairro). Eu desenhei, mandei fazê-
-lo e a gente o aplicou no livro.  

Eu fui fazendo exercícios com desenhos, com as coisas que 
fui aprendendo. Com os carimbos de papoulas eu fiz essa 
montagem aqui2. Uma das coisas importantes para mim 
dentro desse processo foi considerar que imagem não é só a 
fotografia. Como eu venho de uma dinâmica de muitas escutas 
orais, essas escutas podem se manifestar de diversas formas. 
Por exemplo, existia aqui na Várzea, o som de uma fábrica 
que marcava o horário das sete da manhã e das quatro horas 
da tarde. Eu tenho memória desse som. Ele influenciou muito 
nossa trajetória no bairro. E como eu falo desse som? Não tem 
como fotografar esse som hoje. O som não existe mais, a fábri-
ca virou outra coisa. Como eu trabalho isso? Eu fui dialogando 
e puxando outras histórias a respeito da memória desse som, 
gravei esses sons, abri um programa que convertia o som em 
uma imagem de onda sonora e produzi uma serigrafia. Outras 
coisas eu escrevi, outras eu desenhei. Algumas não vão estar 
no livro, outras a gente só saberá nessas conversas que a 
gente tiver. São várias formas que a gente tem de trabalhar um 
determinado contexto.

Eu vou mostrar um pouquinho do livro, por vídeo3. Eu só queria 
falar mais duas coisas a respeito desse processo. Eu não 
mostrei o restante do vídeo porque tem uma parte que faz 
referência a um processo que eu cheguei a fotografar, que eu 
cheguei a trabalhar nele, mas depois decidi ser melhor desdo-
brá-lo em outra história. Eu fiz o livro com esse formato para 
ele ser como um grande classificador4. Isso ajudou muito a 

2  Ana mostra uma página do livro com a montagem de carimbos em cores 
diversas.
3  Ana passa o vídeo mostrando parte do livro.
4  O livro é como um fichário com garras em formato de argolas. As pági-
nas são folhas soltas perfuradas na extremidade e presas por essas garras, de 
modo que você pode retirar uma página, mudá-la de posição na sequência ou 
incluir novas páginas a qualquer momento.



51entender que, por exemplo, tem um conteúdo que eu sinto que 
não é desse trabalho, que fez parte do bairro, de minha história, 
mas não é desse trabalho. É de outro desdobramento, então 
não entra aqui no livro. 

Eu queria mostrar algumas coisas de maneira mais sucinta. 
Uma delas é o processo do bordado. Eu passei mais de 30 
anos da minha vida sem desenhar. Parte simbólica dos proces-
sos de formação em belas-artes, principalmente na idade esco-
lar, é nos dizer que não sabemos desenhar e nem outras coisas 
dessa natureza. Eu passei mais de 30 anos sem desenhar e 
só vim me reconectar com o desenho quando meu sobrinho 
nasceu, mas mesmo assim eu fazia as coisas mais para ele. O 
desenho não era parte dos meus processos de trabalho. Duran-
te a pandemia, por uma questão de saúde mental, eu voltei a 
rabiscar e os primeiros quatro grandes desenhos que eu fiz fo-
ram para esse projeto do livro. Foi em uma noite, dentro desse 
quarto, eu parei e comecei a rabiscar determinados movimen-
tos.  E como eu venho nessa pesquisa por formas de visibilida-
de, em algumas páginas, eu bordei os desenhos na mesma cor 
do tecido. Esse bordado aqui é um dos desenhos que remete 
ao Xangô na Bandeira de São João5. Aqui em Pernambuco, a 
maioria dos terreiros faz as suas Bandeiras de São João em 
homenagem a Xangô. Mas essa história tem outras camadas, 
uma que veio com os portugueses e outra que vem do Acorda 
Povo6 nas ruas. No livro, eu quis trazer essa última, escondida 
pelo processo da colonização.

Esse segundo desenho bordado remete aos diversos cami-
nhos do bairro e à maneira como eu ia entendendo a relação 
desses caminhos com as pessoas7. Tem esse aqui que remete 
ao processo de construção dos estandartes que a minha mãe 
fazia para os blocos de carnaval daqui e de outros lugares8. Ela 
passava meses preparando, costurando e eu acompanhava 
tudo isso. Ela me ajudou a construir uma das minhas obras, a 
Saia Livre, que também é um estandarte pequenininho. Eu fiz 

5  Bordado com linha vermelha em tecido vermelho.
6  Refere-se ao período da escravidão no Brasil. Na cidade de Recife – PE, 
quando das procissões da Bandeira de São João nas manhãs do dia 23, escra-
vizados participavam introduzindo cantos, instrumentos percussivos, aprovei-
tando para também louvar ao orixá Xangô.Com o tempo a Igreja Católica foi 
criando estratégias para separar as manifestações dos escravizados da procis-
são do santo católico. A manifestação dos escravizados passou a ser chamada 
de Acorda Povo e entendida como uma festa profana. 
7  Bordado com linha branca em tecido branco.
8  Bordado com linha azul em tecido azul.



52 esse desenho em homenagem a esse processo. E tem esse 
outro aqui9  que é uma outra interpretação sensível, para mim, 
das vivências com as questões da musicalidade nesse territó-
rio do bairro.

Se você me perguntar o que é cada elemento do desenho, eu 
não tenho uma explicação semiótica, detalhista para cada 
elemento. Por que essa semente de cafezinho está aqui? É 
o que estava no meu corpo naquele dia, que quis sair como 
expressão do que eu estava ali elaborando. Para fazer o livro, 
eu usei fotos do acervo da família, fotos que eu tinha feito do 
bairro quando ainda era adolescente, fotos de outros trabalhos 
que eu nem fiz, por exemplo. Há algumas imagens que são 
de vídeos que eu gravei para um especial da TV Pernambuco, 
numa época em que eu acompanhei a Burrinha da Várzea e 
outros blocos carnavalescos. Então, na construção da narrativa 
desse livro, tudo era possível.

Se eu precisava do desenho, eu ia para o desenho; se eu preci-
sava do bordado, eu ia para o bordado. Se eu queria escrever, 
eu escrevia; se eu queria desenho à mão, ia desenhar à mão. 
Se eu queria uma imagem fotográfica, seriam imagens fotográ-
ficas. A própria capa do livro foi um grande desafio, eu tentei 
experimentá-la em outros formatos e deu errado. Era véspera 
de uma exposição e as coisas não estavam funcionando. Eu 
estava em casa, chorando, já desesperada porque as entregas 
não ocorriam, quando a ficha caiu. Eu tinha esquecido que ti-
nha comprado tecidos para um outro projeto. Esse tecido aqui, 
da capa do livro e dessa parte de dentro. E me caiu a ficha, eu 
falei: “Caramba, a minha mãe não constrói estandarte? Por que 
ela não faz comigo a capa desse livro?”. Eu liguei para ela, ela 
aceitou e eu fui para lá. Ela consegue costurar, mas ela não 
tinha mais força no dedo para cortar. Então a gente mediu, eu 
cortei, fiz todo o processo do corte das dobraduras. Ela sentou 
na máquina, costurou, a gente montou o livro e o livro foi para a 
exposição. Então é isso, foi um processo finalizado com muita 
ajuda coletiva. Com meu pai envolvido, com a minha mãe en-
volvida, com as minhas irmãs envolvidas, com a comunidade 
como um todo vibrando para que acontecesse, me indicando 
pessoas que eles acreditavam que tinham sido muito impor-
tantes na minha trajetória e que eu devia ir conversar com elas. 

9  Ana mostra outro desenho bordado, dessa vez com linhas amarelas em 
tecido amarelo.



53Eu escutei as rezadeiras do meu bairro, as que ainda estão 
vivas. As que não estão vivas eu fiz homenagens com imagens 
delas. Eu fotografei a minha avó, minha tia-avó, fotografei 
Dona Bel, fotografei diversas outras, eu sempre andava com a 
câmera na bolsa. Eu tinha essas imagens. O que eu não tinha 
comigo, a gente foi encontrando outras formas de contar, de 
elaborar os relatos. Então está tudo aqui. Podem existir outras 
versões desse livro. Ele não é um campo fechado. Se eu sentir 
que daqui a um tempo eu quero desenhar um outro tipo de 
flor, cachimbo, ou outro desenho qualquer que venha na minha 
mente, que queira transformar em um clichê e colocar no livro, 
eu vou produzir e eu vou colocar. A polaroid está aqui e se eu 
quiser posso fazer outras fotos, de outros espaços do bairro, e 
colocar no livro. Faço outros capítulos, ou versões, do livro. 

Essa possibilidade está aqui presente. É muito importante para 
mim poder contar com esse lugar de não definir, de não fechar 
as coisas, porque esse é o processo da lembrança. Pode ser 
que eu me lembre de algo daqui a dez anos que faça muito 
sentido estar aqui e estará. Durante o processo de fazer o livro, 
por exemplo, aconteceu uma coisa que eu não esperava.  Meu 
pai me relembrou que, na época em que foi diretor, o Movimen-
to Cultural da Várzea fez uma exposição na Galeria Metropoli-
tana de Recife, que hoje é o MAMAM10, chamada Expressões 
Varzeanas. Eu me lembrei que tinha o contato da museóloga 
de lá, Mariza Monteiro, e mandei uma mensagem para ela 
perguntando o que eles tinham de material dessa exposição. 
Ela disse que havia quatro cartazes, mas que para a reserva 
técnica só necessitavam de três; e me deu um cartaz, depois 
que fiz a solicitação por ofício, explicando o projeto. 

Expressões Varzeanas aconteceu na Galeria Metropolitana de 
2 a 15 de agosto de 1988. Foi a primeira exposição de artistas 
do bairro da Várzea num espaço que era dos grandes museus 
da cidade. Tinham fotógrafos, ceramistas, pessoas de várias 
vertentes do fazer das artesanias, envolvidas, participando de 
um programa público de exposição. Teve as feiras dos arte-
sãos, os sanfoneiros, músicos da cultura popular do bairro 
fizeram apresentações durante o período. Tudo o que a gente 
vivia enquanto sinergia de conexão cultural no bairro estava 
presente nessa exposição. 

10  Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães.



54 É isso que eu fico pensando quando penso nos meus projetos 
hoje, no que eu estou encaminhando. Muito vem dessa 
formação cultural, de ter vivido isso, de ter passado por isso. 
Talvez eu não me lembrasse tão claramente de tudo o que eu 
vi; quando essa exposição abriu eu tinha 10 anos de idade. 
Talvez eu não vá lembrar de tudo o que eu vi, acompanhei, 
empreendi, as minhas lembranças vão oscilando com o passar 
do tempo dessas vivências, mas eu sabia de sua importância. 
Ter conseguido o cartaz para integrar o projeto, junto com o 
material que o meu pai guardou, que eram recortes de jornal, 
foi bem importante! O próprio ofício que enviamos ao MAMAM 
entra no projeto como documento de solicitação de uma cone-
xão 30 anos depois. 
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MARINA FELDHUES: Vou fazer algumas perguntas que foram 
feitas por outras pessoas, a partir da tua fala. Vanderléa Cardo-
so pergunta: “Muito lindo! Ana, os espaços em branco do livro 
serão preenchidos com sua letra e escrita, legendas e referên-
cias dessas lembranças? Partindo dessas folhas apresentadas 
pra gente aqui”.

ANA LIRA: Na verdade, as folhas em branco do livro ou estão 
marcadas com os clichês, ou são respiros da narrativa. O ma-
terial que entra nos envelopes, como as cartas, são cartinhas 
mesmo. 

MF: Ju Fontes diz: “ Eu ia perguntar sobre a sequência do pro-
jeto. Ainda bem que ela já está falando. Se ela só materializou 
no final da pesquisa ou durante. E se durante a pesquisa ela já 
sabia que seria um livro”.

AL: Na verdade, era para ter sido um ensaio fotográfico. Mas, 
a partir do momento em que as pessoas chegaram para mim 
e falaram “olha, a gente gostaria que você fotografasse o seu 
bairro”, e que eu comecei a andar e a me dar conta do que eu 
vivi ali, eu pensei que um ensaio fotográfico não daria conta 
dessa vivência. Seria impossível para mim falar do que é e do 
que foi viver ali, do que é aquele lugar, aquele espaço, do que 
são essas conexões somente por fotografias. Então, o livro veio 
como ideia cinco ou seis meses depois que eu tinha começado 
o projeto, depois de vários momentos de me questionar, 
inclusive, se seria com fotografia que eu ia responder àqueles 
contextos, eu falei: “acho que vou fazer um livro de artista”. 

Expandi também essa noção do que é um livro, ao colocar 
páginas que são tecidos. Minha mãe guarda muitos restos 
de tecidos, dos figurinos que ela costurava para os grupos 
de teatro, dos estandartes, das roupas da gente, que durante 
muito tempo era ela quem fazia o corte, a costura e a 
modelagem. Então, teve um momento em que eu pedi para ela 
os restos de tecido para dar uma olhada, para o livro. Ela me 
trouxe na mala em que haviam tecidos de roupas que usei com 
oito, dez anos, restos de fantasia. Só essa mala de tecidos já 
era um livro de artista.



56 O que eu fiz, na verdade, foi conversar com ela. Algumas esco-
lhas eu fiz, outras escolhas eu achei que precisavam ser das 
pessoas que colocaram a mão naquilo. Eu cheguei para ela e 
falei “olha, eu queria que a senhora selecionasse seis tecidos 
que foram importantes para essa trajetória. E que a senhora 
costurasse as páginas no tamanho da página do livro”. Eu levei 
o tamanho de referência, ela selecionou alguns tecidos e me 
perguntou “Mas você quer um tecido só?”, e eu “não, vamos 
ver tecidos diferentes”. Quando eu chegava na casa dela para 
a gente conversar, ela ia me mostrando as possibilidades, as 
configurações que ela estava elaborando como possíveis res-
postas para o livro. Quando eu peguei o material, no momento 
de montar a ordem do livro, eu fui entendendo onde ia entrar 
cada coisa. Os tecidos entravam com a polaroide que eu fiz 
dela, com os bordados, com essa história do imaginário das 
roupas dos grupos culturais e tudo mais. Era uma parte da 
narrativa do livro mais específica e eu fui trabalhando ela tam-
bém, com essas outras camadas: com sonoridades da época 
da praça, com as polaroides, com os bordados, com os tecidos 
que ela escolheu e costurou no tamanho da página.

MF: Ícaro Benjamin pergunta: “Essas cartas que aparecem en-
tre algumas páginas, pode comentar sobre?”

AL: Uma delas é um relato de uma experiência que tive. O 
histórico dessa narrativa da gente, do bairro, é atravessa-
do também por diversos conflitos: especulação imobiliária, 
conflitos com as famílias com muitas posses de terra aqui na 
região. Um desses relatos que eu faço é sobre um dia em que 
eu acordei, de manhã, e me veio uma determinação de que eu 
precisava fazer uma oferenda e depositá-la numa área de mata 
verde. Eu saí andando pelo bairro, procurando algum lugar de 
mata verde, onde eu pudesse depositar a oferenda para que 
ela ficasse guardada na mata durante o tempo que precisasse 
até ser encontrada pelos animais. Quando eu finalmente achei 
esse lugar, era uma árvore grande, muito antiga, que tinha um 
espaço oco em sua base, em que eu poderia colocar oferenda, 
eu comecei a ser seguida pela segurança patrimonial de uma 
empresa.

É louco isso! Eu sou moradora desse bairro desde que eu tenho 
oito meses de idade. Meus pais vieram de Caruaru comigo para 
cá. Como eu moro nesse lugar há 43 anos e eu não posso ter 
direito de depositar uma oferenda na base de uma árvore? Foi 
muito violento. Até eu terminar o que eu tinha que fazer, o carro 



57da segurança patrimonial ficou do outro lado da rua me vigian-
do. Logo depois, eu fui convidada para, como artista, participar 
de uma dinâmica de escuta nessa instituição. E essa foi uma 
das coisas que eu falei: “olha, a mata é da população, a mata 
não é instituição, então eu não posso estar sendo seguida pela 
segurança patrimonial para fazer uma oferenda”. Em uma das 
cartas tem esse relato. 

O segundo relato tem a ver com as vivências da gente com 
o rio Capibaribe. Esse rio começa no sertão, no município de 
Poção, e vai se movimentando. Quando ele chegava no meu 
bairro, na Várzea, ele vinha de uma área mais alta para uma 
mais baixa, fazendo uma curva em S.  Em 1975 aconteceu 
uma cheia, o volume de água era muito grande e, na descida, 
o rio não conseguiu fazer o movimento do S, passou direto e 
arrastou o bairro inteiro. O governo na época decidiu implodir 
uma parte da pedreira que ficava do outro lado do rio e cortar 
esse S. E essa intervenção modificou muita coisa. Não só na 
paisagem da região, mas também na relação das pessoas, das 
comunidades ribeirinhas, com o rio. Eu trouxe essa história em 
um dos relatos. 

MF: Eu conheci esse teu trabalho na exposição que teve no Ins-
tituto Tomie Ohtake11. A próxima pergunta é de Renata Gordo: 
“Lindo trabalho, Ana! Fiquei com vontade de te perguntar: 
como ele é exposto? Vendo daqui parece que ele também tem 
uma dimensão tátil. Daqui deu vontade de mexer”.

AL: Esse é o desafio. Todos os livros de artista que eu faço 
são livros de artista para serem manuseados. Contudo, ano 
passado, fizemos o vídeo do livro para a exposição no Tomie 
Ohtake. Foi uma grande agonia porque eu precisava enviar o 
vídeo antes, para testá-lo, antes de eu conseguir chegar com o 
livro pronto. A gente escolheu filmar o livro por conta dos pro-
tocolos de segurança contra a covid-19. Você não pode pegar 
nas obras e, até que voltemos, de fato, a ter segurança para 
manusear, a exibição do livro será feita de outra forma.

Tem todas as perdas possíveis. É óbvio, não dá para ver os 
clichês direito no vídeo, perde-se alguns detalhes. No caso 
dos bordados, eu fiz duas cópias de cada um deles, e a gente 

11  Refere-se a exposição coletiva Somos aquelas que permeiam o abismo 
em busca das frestas, com as artistas Ana Lira, Helen Salomão e Laís Amaral, 
entre 18/09 e 28/11/2021 no Instituto Tomie Ohtake em São Paulo – SP. 



58 expôs pendurados na parede, para que as pessoas pudessem 
chegar mais próximo. Para mim, essa coisa do bordado, era 
uma perda muito grande na visualidade do livro. Eu coloquei 
na parede da exposição umas imagens de polaroides que eu 
não tinha usado no livro. Eu fiz algumas cópias das imagens 
que não eram polaroides e a gente colocou na parede. Do lado 
direito, estava o vídeo, o livro físico estava embaixo, aberto, 
protegido por um vidro, sem poder ser manuseado. À esquerda, 
na parede, estavam os quatro bordados, algumas fotografias e 
uma rede de pesca.

A minha ideia inicialmente era fazer a capa do livro de couro, 
madeira ou outro material, e cobri-la com essa rede de pesca. A 
ideia era remeter à pesca do rio, como quem fisga do rio todas 
essas narrativas que se passam em seu entorno. Como essas 
outras capas não funcionaram, a gente fez a capa de tecido. 
Se eu decidir fazer uma segunda versão do livro, ou fazer outra 
capa para o livro, essa ideia pode voltar a ser elaborada. Na ex-
posição do Tomie Ohtake usamos ainda algumas imagens em 
um tamanho maior. E colocamos também alguns pedacinhos 
que foram do livro, algumas imagens que eram dos clichês e 
uma cópia do cartaz no mesmo tamanho dele. 

MF: Vanderléa Cardoso diz: “Faz todo sentido o livro de artista 
ter essa estrutura de fichário para edição. Paralelo a esse li-
vro, existe outra estrutura de fichário com os que não entraram 
nessa edição?” 

AL: Não, porque, na verdade, eu fiz dois livros de artista. Mas 
quando a primeira capa deu errado, eu levei na gráfica os dois 
livros prontos para refilar e eu colocar a segunda capa, que 
seria a nova. E na gráfica, o operador cortou um dos livros 
errado e eu perdi um exemplar inteiro. Foram mais de R$ 1.000 
num corte, indo embora, em vinte segundos. Eu entrei em um 
estado de paralisia nesse dia. Foi bem difícil. Eu não podia 
chegar para o dono da gráfica e dizer “pague”, porque ia sair do 
salário do operador. A gente estava no meio da pandemia, eu 
sabia que nada iria resolver, eu teria que fazer do zero de novo. 
Então, aproveitei o que deu, por exemplo, os bordados, ele não 
cortou do lado errado. Quer dizer, cortou, mas ainda tinha uma 
sobra do tecido. As imagens que eram sangradas, todo esse 
conteúdo foi embora; a serigrafia, esse material não deu para 
aproveitar nada. As polaroides do segundo livro foram as que 
entraram na exposição. 



59MF: Vanderléa Cardoso pergunta: “Existe um caderno de cam-
po como diário, dentro do seu processo criativo?”

AL: Eu tenho cadernos de campo de outros projetos. Esse 
projeto não teve caderno de campo, porque foi uma existência 
inteira no seu fazer. Não tinha nenhum espaço dessa casa que 
não tivesse algo espalhado. Ainda teve uma outra etapa no 
processo que não deu certo. Deu certo de fazer, mas não deu 
certo na hora de fixar no livro, que foi um papel artesanal que 
eu fiz. Eu cheguei a fazer várias páginas de papel artesanal, 
produzido com sementes, com restos de folhas e de galhos 
do bairro. Saí um dia e coletei flores, folhas de amendoeira, de 
goiabeira, de baobá, de todas as árvores que simbolizavam 
minha infância e adolescência. Eu fiz o papel artesanal desse 
material. Mas aí, quando erraram os cortes, parte desse papel 
se desfez. Eu ainda tenho restos dele, mas não no tamanho su-
ficiente para estarem no livro. Eu farei outras coisas com isso. 

MF: Márcia Larangeira Jácome pergunta: “Ana, você fez algum 
rascunho antes de ordená-las ou ordenou a sequência várias 
vezes até chegar à versão final? O que, na sua opinião, orientou 
essa escolha de sequência das páginas?”

AL: Como a minha ideia não era necessariamente criar uma 
narrativa linear, eu parti de sensações. Eu fui fazendo brains-
tormings do que era a vivência desse bairro para mim. Uma 
parte desse livro vinha com a sensação de pertencimento; a 
outra parte, com o que os sons do bairro me ensinaram. Eu fui 
fazendo as coisas dessa maneira. Mas eu sabia como o livro 
começava porque as ruas da vila que os meus pais moraram, 
quando você a vê de cima, é parecida com uma das formas do 
tridente de Exu. Esse é justamente o primeiro clichê. É a forma 
que abre o livro. Depois disso, eu sabia que precisava vir uma 
imagem da papoula, porque eu andava por todos os lugares 
com essa flor pendurada na orelha. Essa flor esteve presente 
nas duas casas em que morei no bairro e nos muitos lugares 
que a gente frequentava. 

A partir daí foi uma dinâmica intuitiva. Como o livro era muito 
grande, à medida que eu fui trabalhando, que o material foi che-
gando, fui fazendo anotações do que eu queria que estivesse 
presente, fui indicando com post-its, numa determinada ordem. 
Depois fui vendo se aquela ordem funcionava ou não. Acabei 
alterando algumas coisas em relação à ordem original, porque 
tiveram coisas que eu planejei, mas não consegui fazer. Na 



60 pandemia, muitos serviços de que eu necessitava na monta-
gem do livro não estavam funcionando em Recife.  

MF: Janine Morais pergunta: “ as pessoas envolvidas no pro-
cesso já conseguiram ver o livro?”

AL: Estou nesse processo gradualmente. Eu fotografei com 
polaroid. Algumas pessoas, eu sabia que iam querer fotos, en-
tão eu levei a câmera digital e fiz retratos delas. Para algumas, 
inclusive, eu imprimi as fotos e levei. Por exemplo, a Andréa, 
que é a mãe de santo do terreiro que fica na mesma vila da 
minha mãe, foi uma das pessoas que eu escutei e fotografei. 
As fotos que estão no livro eu dei uma cópia para ela. A Natália, 
que é do Boi da Mata, também participou, me disse que queria 
usar umas fotos em seus processos pessoais, então fui no 
acervo que eu tinha feito do livro e, das fotos que eu não usei, 
fiz uma seleção e mandei para ela. Eu faço questão das pes-
soas poderem acessar, falei também sobre a exposição, disse 
que o trabalho estava sendo exibido, então sempre tem essa 
dinâmica de articulação e de retorno, porque para mim isso é 
muito importante.

MF: Quando eu te falei que queria que você contasse sobre 
esse trabalho foi porque eu o tinha visto no Tomie Ohtake, mas 
não tinha encontrado ele na internet.  Eu me interessei porque 
são histórias que, do ponto de vista oficial ou midiático, nunca 
são narradas. Não são histórias que vão dar manchete em um 
jornal de amplitude nacional, já que não operam o estereótipo 
de violência, que é o que é sempre imaginado para um bairro 
comunitário. Então não vai vender.

AL: Se os artistas negrodescendentes não contarem essas 
histórias, que são as suas próprias histórias, as histórias dos 
lugares em que moram e por onde trafegam, a gente nunca 
sairá das páginas policiais. A Várzea nunca foi um bairro que 
entrou muito em página policial, não é como outros bairros de 
Recife.  É um bairro que tem essas potências comunitárias, e 
se não fosse por um esforço da própria população, jamais seria 
manchete de jornal, porque o que é manchete de jornal é a 
universidade, os trabalhos das instituições que estão situadas 
na Várzea ou o desejo das construtoras de conseguir derrubar 
alguma casa e construir um prédio no lugar, que é o grande 
fetiche de Recife. O fetiche da especulação imobiliária. Todas 
essas histórias que envolvem as comunidades ribeirinhas, as 
comunidades que tomam conta da mata, os diversos terreiros 



61que existem lá e toda essa rede comunitária que vem susten-
tando um grande movimento de cultura há quase um século, 
isso não está contado.

MF: Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas es-
colhas de materiais de temporalidades tão distintas. Me cha-
ma muita atenção tanto as diferentes materialidades, como 
também o fato de que as recordações não se dão apenas por 
fotografias. É como se não houvesse hierarquia entre os ele-
mentos, na hora de recordar.

AL: O meu interesse foi justamente trabalhar essas diversas 
noções de temporalidade na própria publicação justamente 
para romper com essa noção de uma temporalidade linear, de 
sair dessa lógica tradicional de progresso. Porque, em geral, o 
que acontece: muitas vezes quando você acessa as narrativas 
sobre um determinado espaço, as pessoas começam com as 
fotos mais antigas, quase sempre dos acervos mais antigos, 
e chegam até o final com a fotografia digital. Ou seja, os livros 
são produzidos dentro dessa lógica historicista moderna. 
Então, o que eu fiz, na verdade, foi pegar materiais e fotos que 
eram de acervos que, em tese, poderiam remeter ao passado 
e imprimi-las em papéis que não levavam para esse lugar de 
passado justamente para romper com essa lógica. 

No caso das imagens da minha avó, da minha tia-avó e de 
Dona Bel, que são três mulheres que hoje são ancestrais, eu 
busquei trabalhar a imaterialidade dessa presença, por isso 
que suas imagens estão impressas num papel que é transpa-
rente, mas ao mesmo tempo, brilhoso.  Foi como um exercício 
de pensar nas energias que estão ali colocadas. Para aquelas 
que vieram de comunidades indígenas, elas são chamadas 
encantadas; para quem está nas comunidades negrodescen-
dentes, já ganha essa titularidade de ancestral. Tem tecidos 
aqui que têm vinte anos. Quando você está mexendo no livro, 
você sente que eles são de outra época, muito mais pela padro-
nagem do que pelo desgaste do material. A minha mãe cuidou 
muito desses tecidos. Eles estão inteirinhos. Eu quis marcar 
as diferenças temporais, mas sem criar uma hierarquia linear 
dessas temporalidades.

MF: Como você percebe o papel da fotografia nesse trabalho? 
Que imagens precisam ainda ser feitas, pensando não só para 
o presente, mas também para quem vem. Da mesma forma que 
você hoje acessa o que foi feito antes e isso se materializa lá 
no seu trabalho, o que fazer agora para quem vem? 



62 AL: Isso é uma coisa que eu venho discutindo muito. Estou 
fazendo agora um acompanhamento de uma coletiva do Rio 
de Janeiro, chamada Negras Fotografias, elas estão finalizan-
do um trabalho para o Fundo Baobá12, que está justamente 
mexendo com essa questão de uma reconexão com acervos. E 
uma das questões que eu trouxe para elas, para a gente pensar, 
é que onde a fotografia se encontra como possibilidade de uma 
articulação narrativa é justamente num processo de acompa-
nhamento dos processos criativos e comunitários dessas fa-
mílias que não tiveram seus registros feitos muito tempo atrás. 
Se a gente pensar nas comunidades negrodescendentes como 
um todo, a maioria delas, se você pensar três gerações atrás, 
não têm registro fotográfico. Ainda hoje, é raro ver fotógrafas, 
fotógrafos ou fotógrafes que estejam fazendo a fotografia 
social desses grupos e que tenham esse tipo de reflexão. 

Eu conheci uma, do povo Kalunga, a Malu Martins, que mora na 
cidade de Cavalcante – GO. Ela decidiu que queria fotografar 
casamento, batizado, os momentos simbólicos das comuni-
dades negrodescendentes do povo Kalunga, povo quilombola 
do qual ela faz parte, porque ela sentia que isso era fundamen-
tal para sua fotografia e a comunidade também valorizava 
a chegada desse tipo de imagem, porque quando acessava 
outros espaços, não se via nesses tipos de fotografias. Eu tive 
a oportunidade de passar uma tarde com ela, no estúdio dela, 
vendo todo o material que ela tinha feito. De foto 3x4 a foto de 
casamento, de batizado, de formatura... Era incrível a relação 
entre ela e as pessoas! Ainda que ela estivesse tecnicamente 
reproduzindo um modus operandi de fotografar, mas só o fato 
de você ter esses corpos ali sendo colocados nesses tipos de 
fotografias, a própria maneira de posar para a foto, já desloca-
va determinados lugares da Fotografia. Então, o que eu tenho 
feito nesse exato momento é, enquanto uma fotógrafa negro-
descendente, acompanhar e fotografar processos criativos de 
outras artistas negrodescendentes.

O Chama, que é outro projeto que a gente não abordou aqui, 
tem muito sobre isso. Ano passado eu aprovei um projeto pela 
Lei Aldir Blanc que foi para acompanhar três poetas e três DJs 
daqui de Recife, fotografando-as em seus bairros, em seus 
processos criativos e em suas rotinas. Eu acredito que isso é 
algo que a gente precisa fazer, inclusive, como uma forma de 
pensar a longo prazo na criação de novas imagens. A gente 

12  Fundo para Equidade Racial. Mais informações em: https://baoba.org.br/



63está com o Instagram tomando conta, praticamente orientando 
uma subjetividade de imagens em massa. A gente realmente 
precisa que nossas imagens circulem com narrativas feitas 
pela gente, da maneira como a gente quer fazer e gosta de 
fazer. Mas isso não pode substituir outras formas de narrativas 
que existiram sempre no cotidiano desses povos e que nos 
ajudam, inclusive, a guardar determinadas camadas, segredos 
e lugares de importância.

Uma coisa que eu digo para todo mundo é que o fato de eu 
ser da comunidade não me torna apta a fazer tudo, não me 
permite fazer o que eu quiser dentro dela e não me permi-
te abrir espaço para que qualquer outra pessoa também 
chegue e faça o que quiser dentro dela. Eu estou tendo muito 
o cuidado de me entender como uma fotógrafa negra. Mas 
eu também tenho que saber como eu chego junto a essas 
mulheres, a essas artistas, a esses corpos políticos que eu 
estou fotografando. Eu também tenho que ponderar e ter 
ética naquilo que eu entrego, que eu revelo e que eu colo-
co na rua e ter, principalmente, o entendimento de que não 
é a fotografia que vai resolver tudo. Ela vai ajudar, é uma 
ferramenta, uma possibilidade, mas não vai resolver tudo e 
eu nem quero que resolva. Eu quero que algumas narrativas 
cheguem pra mim dessa maneira como a gente está fazendo 
agora, sendo faladas, sendo desenhadas, sendo bordadas, 
sendo cozinhadas. Para mim, esses lugares continuam sendo 
fundamentalmente importantes!
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67Eu nunca pensei em ser artista. Não era algo que a socie-
dade dá para pessoas como eu. Mas os meus trabalhos, 
quando eu era criança, sempre iam para a exposição. A 

professora de Educação Artística escolhia sempre os meus 
trabalhos e ficavam em destaque porque eu fazia umas coisas 
geométricas, meio diferentes, e isso ia sempre para exposição. 
Só que a minha mãe achava que era bobagem e nunca fui 
incentivada  a ir por esse caminho.

Minha família é de origem operária. A minha mãe não fez 
nem graduação. Meu pai morreu quando eu tinha 7 meses, 
eu sou órfã de pai. E a minha família sempre teve um lema 
de trabalhar. Trabalhar muito e de se esgotar trabalhando. Eu 
lembro que meu avô era um homem muito, muito forte, era 
um senhor analfabeto e ele era tipo um “funcionário padrão” da 
fábrica onde ele trabalhava. Ele era o funcionário que carregava 
mais pacotes. Ele sempre foi trabalhador braçal. Ele era um 
homem rural. Primeiro, ele trabalhou na roça, depois veio para 
São Paulo. Migrou quando ele tinha 40 anos, a minha idade. 
Migrou para São Paulo e trabalhou dos 40 até os 60 como ope-
rário, carregando coisas. Então, o operário que ganhava menos 
no chão da fábrica, aquele que usa o seu corpo para carregar 
os insumos. Esse era o trabalho dele.

Ele tinha uma personalidade, um modo de ser e uma perspec-
tiva muito própria. Ele era uma pessoa muito mítica, ele olhava 
para a vida de uma outra maneira e foi muito bom ter passado 
a minha infância com ele porque isso me deu muita poesia. 
Porque eu acho que se eu tivesse ficado muito vinculada às 
mulheres da minha família, que são extremamente duras, mui-
to trabalhadoras, mas muito pessimistas, acho que eu não teria 
ganhado algumas coisas no meu imaginário, no meu dia-a-dia, 
a poesia, meu avô me emprestou. 

Ele sofreu muito preconceito por ser um homem analfabeto, 
então, chegou a ser humilhado na fábrica. E ele nunca utilizou a 
força dele para nada. A minha avó pedia para ele bater nas qua-
tro filhas e ele fingia que batia. Ele colocava as filhas na cama, 
colocava uma coberta, colocava a cinta na ponta da cama e 
pedia para elas gritarem, mas batia a cinta na ponta da cama e 
não no corpo das meninas. E ele tinha essa coisa da antiviolên-
cia como uma perspectiva de vida, era muito forte para ele.

Duas coisas me marcaram muito com relação a ele.  Uma foi 
quando ele chorou assistindo, na televisão, a reportagem sobre 
um filho que havia matado o pai. A gente estava vendo o Gaze-



68 ta Meio-Dia, era um programa que era apresentado pela Maria 
Lydia Flândoli, e ele dizia: “como essa mulher é inteligente!” E foi 
engraçado porque depois, quando eu fui jornalista, eu traba-
lhei com a Maria Lydia e contei isso para ela, e ela ficou muito 
emocionada. A gente assistia todo dia o Gazeta Meio-Dia e a 
Maria Lydia foi a primeira mulher a falar de política na rádio bra-
sileira. Ela foi da rádio para a TV. E eu lembro que um filho tinha 
matado o pai, meu avô começou a chorar e ele disse assim: 
“eu não mato nem passarinho, quanto mais gente”. Então, para 
ele, a vida era essa vida do olhar dos pássaros. Ele entendia de 
tudo que você possa imaginar, de planta, de flor, de ervas, o que 
era bom para quê, como você tinha que tomar, algumas coisas 
meio de curandeiro e que até hoje eu tenho, de chazinho, planti-
nha, coisinhas que vieram desse convívio. 

Outra foi quando ele foi humilhado na fábrica. Teve uma vez 
que ele foi muito humilhado e aí ele desafiou o rapaz a um 
braço de guerra1. O meu avô ganhou e quase quebrou o braço 
do homem. Foi a única vez na vida que ele usou a força contra 
outra pessoa. Ele me contou que fez isso para parar de ser 
humilhado porque ele não aguentava mais. A partir desse dia, 
ninguém mais na fábrica tirou sarro dele. Ele usava a força para 
levantar um carro. Uma vez eu o vi levantando um fusquinha. 
Todo mundo falou “uau!” e ele levantou. 

Eu estou falando tanto dele porque muitas questões envolve-
ram meu avô. Meu avô era uma pessoa muito popular e ele 
tinha amizade com pessoas independente de suas origens 
de classe social, porque ele dizia que era uma bobagem essa 
coisa de rico e pobre e que dinheiro era uma grande bobagem 
e que São Paulo era uma grande ilusão, que só gerava competi-
ção dentro da gente. E que a gente não tinha que ter São Paulo 
dentro da gente. São Paulo não era um lugar para estar dentro 
da gente. 

E ele tinha um amigo, o Sr. Augusto, que era o melhor amigo 
dele. O Sr. Augusto sempre usava uma blusa azul marinho, 
daquelas roupas de senhor idoso que vai fazer ginástica, ca-
minhada no parque. E aí a minha mãe o chamava de atleta. O 
Sr. Augusto era um tipógrafo. Naquele momento, nos anos 80 
no Brasil, ainda havia o uso muito forte de tipografia e ele era 

1  Atividade esportiva de luta de braço também conhecida por queda de bra-
ço, braço de ferro e quebra de braço.



69tipógrafo e trabalhou com o meu avô na fábrica. Depois que ele 
se aposentou, seguiu sendo um grande amigo do meu avô. E o 
Sr. Augusto era anarquista e guardava a história e a memória 
do bairro. E eu, de pequena, ia junto com eles para as coisas 
porque eu ficava à tarde com o meu avô. A minha avó ficou 
muito doente e, depois, logo morreu. Então foi o meu avô que 
cuidou de mim na minha infância. Ele me levava para a escola, 
me buscava, me dava comida muito quente ou muito fria, às 
vezes queimava o feijão, às vezes fazia comida muito boa. Ele 
tinha um temperamento muito peculiar. E a gente ia muito visi-
tar o Sr. Augusto, que era esse senhor tipógrafo que guardava 
uma memória que ninguém sabia qual era. 

Meu avô morreu quando eu tinha dezoito anos e o Sr. Augusto 
morreu quando eu tinha vinte. E dos meus dezoito aos meus 
vinte anos, eu ia visitar o Sr. Augusto eventualmente. Tinha um 
dado dia da semana, que eu acho que eram às quartas-feiras, 
que meu avô sempre ia visitar o sr. Augusto e eu mantive esse 
ritual. E nisso, eu lembro que ele foi me dando coisas, me 
presenteando com jornais, contando histórias. Falando que, por 
exemplo: “sabe aqui no Ipiranga, o Comício da Greve Geral foi 
aqui, foi no cinema”. E foi me contando coisas, me falando de 
questões e mostrando livros e panfletos. 

Ele morreu e a biblioteca dele acho que foi jogada fora, porque 
a família não acreditava muito no que ele fazia. E eu perdi a 
pasta de coisas que ele me deu. Mas, ao mesmo tempo, eu 
comecei a guardar coisas sobre o bairro. Na faculdade de 
Ciências Sociais, no projeto de geografia urbana, eu tentei fazer 
um sobre o Ipiranga. Não ficou bom, não deu certo, acharam 
uma bobagem, e eu continuei a guardar coisas sobre a história 
do bairro e sobre essa memória que só o Sr. Augusto tinha me 
contado e eu não encontrado em nenhum outro lugar. Então 
foram vinte anos buscando coisas, selecionando e guardando. 

A arte era uma possibilidade criativa para eu exercer as minhas 
coisas. Mas eu não sou uma artista graduada em Artes. Eu não 
tenho esse gesto da manutenção que vem desde a infância, do 
incentivo de desenhar, de pintar, ou de ter sido herdeira, como 
a gente vê em muita gente, principalmente a classe média pau-
listana. Quase todo mundo é sempre filho de alguém introdu-
zido nesse meio artístico. Por exemplo, boa parte estudou no 
mesmo colégio, trabalha até hoje com amigos da escola, é filha 
ou filho de alguém. Na classe média paulistana tem muito isso. 



70 Quando eu fui entrando nesse meio artístico, fui percebendo 
o quanto eu não era parte dele. Muitas vezes, as pessoas já 
tinham uma vinculação quase que  hereditária com algumas 
questões a que eu estava sendo introduzida naquele momento. 
Eu me entendi como artista muito tarde, com 27 anos, e 
comecei a trabalhar dentro do campo da fotografia. E meu 
primeiro trabalho foi um livro mesmo. Logo depois disso, 
eu expus no II Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia 
(2011) com o curador Mariano Klautau Filho. Eu acabei 
criando um laço de muitos anos com o Mariano, uma pessoa 
muito querida e que, de alguma forma, acompanhou a minha 
trajetória desde esse começo. 

Naquele momento, eu estava fazendo o meu primeiro livro, 
Retratos da garoupa, que era um diário inventado sobre o meu 
pai. Naquela época, não havia um “boom” de livros de fotografia 
nem de fotolivros. Os fotógrafos diziam que era um livro de 
literatura e as pessoas da literatura diziam que era um livro de 
fotografia. Foi no lugar do livro de artista que eu me entendi.

Naquele momento, isso foi uma etiqueta que me coube. Eu 
me senti confortável em dizer que meu livro era um livro de 
artista.  Comecei a pesquisar muito sobre livros de artista, ao 
mesmo tempo em que seguia com a pesquisa sobre o Ipiranga 
e continuava com aquela vontade de refazer a pasta que eu 
tinha perdido2...essa memória do sr. Augusto. Eu fiz mestrado 
sobre livros de artista, mas na hora que eu fui fazer o douto-
rado pensei: “chega! Eu tenho que dar um jeito no meu projeto 
sobre o Ipiranga”. 

Tentei vários editais e nunca passava. Eu sempre escrevia o 
projeto sobre o Ipiranga do jeito que eu queria, vinculado a essa 
história, mas ele nunca passava. Então, acabava escrevendo 
um projeto que não era o que eu queria tanto, mas que era 
mais objetivo e prático. Esse sempre passava. Então, segui tra-
balhando com as coisas em paralelo. Sigo pesquisando livros, 
mas sem essa coisa estrita de nomenclatura. A nomenclatura 
não é o mais importante para mim. Eu segui colhendo vários 
materiais sobre o Ipiranga e pensei que só podia ser um dou-
torado, porque é um projeto muito complexo para acontecer. 
No começo, o projeto de doutorado se chamava Arquivo 17, 
em que eu iria criar 17 trabalhos sobre a Greve Geral de 1917. 
Ainda era um projeto muito incipiente. 

2  Refere-se à pasta que recebeu o Sr. Augusto.



71Quando meu projeto foi aprovado para o doutorado, me mudei 
para Campinas e abandonei tudo que eu tinha em São Paulo. 
Eu morava sozinha, numa casa relativamente legal, tinha mui-
tos alunos que vinham aprender sobre livros. Naquela época, 
eu dava muitas oficinas no SESC e em outros lugares, mas eu 
abandonei tudo porque eu tinha que realizar esse doutorado. 

Foi muito complicado. No primeiro ano sofri um acidente e fi-
quei sem andar direito, mas segui firme e forte ali. Fiz uma dis-
ciplina com um professor estadunidense sobre cultura visual e 
me encantei de uma forma absurda pela cultura visual. Era um 
professor convidado chamado Byron3. E ele também  gostou 
do Arquivo 17 e seguiu acompanhando. Eventualmente a gente 
se escreve. Ele foi uma pessoa que me abriu muito a cabeça no 
sentido de entender como me localizar nesse caminho, entre 
uma pesquisa de cunho político e uma artística. 

A Cultura Visual te mostra esse lugar, te dá ferramentas, possi-
bilidades, que nas artes visuais ainda são muito estritas. Além 
disso, a cultura visual te possibilita ir além do cubo branco. 
Não que nas artes visuais a gente não tenha um lugar como o 
livro, mas o livro ainda acaba sendo um lugar muito expositivo, 
muito o lugar de um “eu” fazendo um “objeto”, o livro como uma 
pintura. A Cultura Visual tem uma proposta mais interessante 
de como olhar a imagem, de entender a imagem por um viés 
interdisciplinar, transdisciplinar, entendendo suas relações com 
o cotidiano. Eu acho isso muito mais amplo porque você não 
fica em uma discussão entre comunicar/fazer arte. Comunicar 
e fazer arte estão no mesmo patamar para a Cultura Visual. 
Passei a buscar esse lugar. 

Antes de qualificar, eu acabei já expondo o Arquivo 17. O 
projeto acabou acontecendo porque foi aprovado no Proac4. Eu 
pude pensar esse arquivo e tive um museu à minha disposição. 
Esse arquivo era uma mescla do que eu tinha guardado ao 
longo dessas duas décadas junto com a imersão que fiz 
durante oito meses no Arquivo Edgard Leuenroth (AEL), que 
fica dentro da Unicamp5 e nasceu de um arquivo anarquista 
vendido para a universidade. Com essa venda, a família do 
Edgard comprou um apartamento e isso gerou todo um dilema 
dentro do anarquismo.

3  Refere-se ao professor Byron Ellsworth Hamann do departamento de His-
tória da Arte da Ohio State University.  
4  Refere-se ao Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo.
5  Universidade Estadual de Campinas.



72 Mas graças a essa compra começou a se ter muita pesquisa 
sobre anarquismo dentro da universidade. É um dilema, lógico! 
A Unicamp estava iniciando quando comprou o arquivo. A 
compra foi no meio da ditadura militar, na carta de compra 
eles substituíram a palavra “anarquista” por “humanista”. Vários 
intelectuais, como o Antônio Candido, se uniram para esse 
arquivo não ser vendido aos Estados Unidos, para esse arquivo 
continuar no Brasil. Eles convenceram o reitor da Unicamp, 
naquele momento, de que era muito importante para a univer-
sidade possuir um arquivo. E, hoje, esse arquivo é considerado 
exemplar. O AEL é muito maior do que a coleção Edgard Leuen-
roth, mas essa coleção foi o embrião do AEL, que às vezes se 
esquece um pouquinho desse seu início de vertente anarquista, 
mas tem muita coisa lá.

Ficar lá dentro do AEL, entender a dinâmica de um arquivo 
institucional, como ele funciona na prática, observar todas as 
relações de poder que acontecem também – e isso dentro de 
uma universidade pública que possui um arquivo de excelên-
cia, que recebe muita verba de pesquisa da FAPESP e muitos 
pesquisadores de fora do Brasil – e ter tido a possibilidade de, 
com o apoio do arquivo, fazer uma edição fac-simile do jornal A 
Plebe, que está lá no arquivo, foi algo muito especial para mim!
  
A Plebe foi um periódico que existiu por 35 anos com algumas 
interrupções. Ele foi um jornal preparado para a greve que es-
tava eclodindo. O Edgard Leuenroth junto com outras pessoas 
criou o A Plebe. É um jornal belíssimo, muito especial e que 
traz questões de memória, de cultura visual, de imaginário. Em 
uma das edições, o jornal chegou a usar a fotografia em sua 
capa para dizer como aquela greve era importante. Havia uma 
busca técnica e tecnológica na feitura do jornal.

Se a gente pegar os jornais institucionais da época, eles não 
faziam uso da fotografia, porque havia uma questão técnica 
e tecnológica daquele momento do Brasil. Ainda não tinha 
entrado aqui a rotogravura, então para você imprimir um clichê 
em uma capa fotográfica os custos eram altos e os jornais ins-
titucionais não investiam nisso para falar de uma greve geral. 
Os jornais institucionais usavam a fotografia eventualmente, 
em um formato de clichê fotográfico, para mostrar a urbaniza-
ção de São Paulo, a  transformação da cidade, mas não para 
mostrar uma multidão em greve. E A Plebe fez isso.

Diferentemente da revista semanal A Cigarra, que colocava 
fotos da greve junto com legendas jocosas, descaracterizan-



73do aquele momento, em A Plebe tem toda uma união entre 
palavra e imagem, tecnologia, técnica, tipografia, linguagem, 
que valorizam o quanto aquela greve estava sendo preparada, 
o quanto aquelas pessoas entendiam aquele momento da 
cidade. A greve de 1917 foi, por muitas décadas, a maior greve 
retratada por muita gente. Eu li textos, por exemplo, do Di Ca-
valcanti falando daquele momento. Em Memória e Sociedade: 
lembranças de velhos6 (1979) de Ecléa Bosi, livro em que ela 
entrevistou várias pessoas idosas, pelo menos três pessoas 
falaram da greve e do quanto aquele momento foi agitado. Os 
operários paralisaram. Os operários do Ipiranga saíram a pé até 
a Mooca em solidariedade aos operários da primeira fábrica 
que entrou em greve. 

É muito interessante as maneiras de articulação da cidade. 
São Paulo não era o que é hoje. São Paulo era uma cidade 
belíssima. Hoje em dia não acho nada bela, tirando o Ipiranga 
que é lindo. Mas era uma cidade belíssima, onde existiam rios e 
campos de várzea. Os rios eram em formato de meandros. Era 
uma cidade em que as pessoas trafegavam por barco e tinha 
uma comunicação entre as periferias. E nessa época, a perife-
ria era o Ipiranga, a Mooca, a Lapa, que são, hoje, considerados 
bairros de classe média com zonas de classe média alta. Na 
Lapa tem o Alto da Lapa, em Pinheiros tem o Alto de Pinheiros, 
enfim, são construções que estão aí, postas.

Em 1919, inicia-se a retificaçao dos rios, tem uma proposta 
de urbanidade para a cidade, as pessoas são proibidas de 
lavar roupas, transitar e se comunicar por meio de transporte 
entre os rios. Passam a existir as grandes avenidas marginais 
e São Paulo é o que está aí hoje. Muitas coisas foram sendo 
destruídas, as memórias foram sendo refeitas. E isso tem a 
ver um pouco com a minha pesquisa atual, que trabalha com 
o momento da construção do Parque da Independência, da 
retificação do rio Tamanduateí, ali no córrego do Ipiranga, e 
mostra os operários, em sua maioria negros, muitas crianças, 
trabalhando na construção daquilo que era “o progresso”, que 
aconteceu fortemente há 100 anos, nos anos 1920. 

O Sr. Antenor da Silva, um senhor negro, foi quem abriu as ruas 
do Ipiranga. Eu conheço a bisneta e conheci uma das filhas. 
Tenho imagens, fotografias. Tudo isso eu fui colhendo ao longo 
da minha pesquisa, até de pensar um pouco sobre como a vida 

6  BOSI, Ecléa. Memória e Sociedade: lembranças de velhos. São Paulo: Edi-
tora da USP, 1979.



74 dessas pessoas foi se construindo. Ele era um senhor que veio 
de Minas Gerais. Foi uma pessoa alfabetizada quando criança 
e que trabalhou como garoto de recados em Minas Gerais, 
casou, migrou para São Paulo e, aqui, abria empreitadas. Ele 
abriu as ruas do Ipiranga, abriu as ruas do centro, e a gente 
não ouve falar dele. A gente ouve falar de quem o contratou, o 
Conde Penteado, essas pessoas que ficaram para a história, os 
“grandes homens”. E do sr. Antenor, a gente não ouve falar dele. 

Agora, estou retomando questões com ele, tenho muitas ima-
gens do Sr. Antenor, pensando um pouco nesses trabalhadores 
e nesses meninos. Tinha muitas crianças, ali, trabalhando. No 
vídeo do Cine Jornal Ipiranga aparecem esses trabalhadores, 
em grande maioria homens negros. Eram homens trabalha-
dores de corpos fortes, de homens que usam o machado, que 
estão ali construindo, abrindo ruas e projetando a cidade e que, 
na realidade, são pessoas anônimas. O Sr. Antenor é o único 
de quem eu sei o nome e sobrenome. São pessoas anônimas, 
mas essa cidade não existiria sem elas, essa cidade não se-
ria nada sem elas. Na realidade, até hoje a cidade depende do 
que essas pessoas fizeram e fazem para essa cidade existir. 
A periferia acorda quantas mil horas antes para essa cidade 
seguir viva? 

Só para fechar, o Arquivo 17 surgiu em um museu. Ele só foi 
exposto em Campinas, não foi exposto aqui São Paulo, e só 
uma parte muito pequena foi exposta na Pinacoteca em uma 
exposição em que o Mariano foi curador e me convidou para 
expor. Tive uma parede ali que, inclusive, tinha o vídeo de Aque-
la Mulher do Canto Esquerdo do Quadro. Em Campinas, eu tive 
uma parte enorme do museu para mim, para eu pensar o cubo 
branco. Foram muitas questões complexas acontecendo junto, 
de você pensar a interlocução com um museu, de uma cidade 
do interior e que tinha sido uma das casas do Conde Penteado. 

Campinas foi a última cidade do Brasil a abolir a escravidão, 
então Conde Penteado era um escravocrata. A gente estava ali 
expondo dentro de uma mansão que tinha sido de um escra-
vocrata, havia tensão. Por isso, umas das obras se chamava 
Arrimo Barricada, que trazia a relação entre o café produzido 
pelos corpos das pessoas trabalhadoras daquele momento, que 
eram as pessoas negras, que depois foram “substituídas” pelos 
imigrantes, e as mulheres operárias que teciam os sacos de juta 
para o café e que realizaram um boicote silencioso nas fábricas 
de tecido, chegando a derrubar o preço do café na Bolsa. 



75As primeiras fábricas da cidade de São Paulo foram fábricas 
de tecido de juta que as mulheres teciam para o café. E esse 
boicote silencioso, anônimo, se deu pela união dessas mulhe-
res costureiras que deixavam os sacos de juta alargados. Elas 
abriram os pontos dos sacos de juta de uma forma que os sa-
cos foram preenchidos normalmente com café e só na hora da 
exportação é que café caia e se perdia. Olha a potência dessas 
mulheres costureiras que, realizando esse boicote, derrubaram 
a Bolsa do café. Eu coloco Aquela Mulher do Canto Esquerdo 
do Quadro como uma dessas mulheres anônimas que realiza-
ram esse boicote. Maria Izilda Santos de Matos é uma pesqui-
sadora que tem um livro7 sobre as operárias da sacaria e isso 
é maravilhoso para a gente pensar como corpos femininos, 
considerados frágeis, articularam esse boicote silencioso que 
teve um reflexo tão grande naquele momento. 

O Arquivo 17 homenageava a essas mulheres. Havia imagens 
de mulheres que eu chamava de “mulheres-gatilho”, anarquis-
tas e não-anarquistas, todas trabalhadoras em luta. Tinha uma 
questão de olhar para as mulheres anarquistas, mas também 
de entender outras mulheres que pensaram a cidade, Campi-
nas, São Paulo, pensaram suas lutas e seu dia-a-dia. Era uma 
exposição que articulava fotografia, tipografia, formando um 
grande arquivo aberto e tinha também uma biblioteca. Quem 
narrava essa história da greve de 1917 era Aquela Mulher do 
Canto Esquerdo do Quadro, ela aparecia no diálogo da monta-
gem como a primeira imagem, era ela quem estava conduzindo 
a exposição e, depois, aparecia no vídeo. 

Como é que eu descobri Aquela Mulher do Canto Esquerdo do 
Quadro? Bom, além do Sr. Augusto, eu tinha uma relação muito 
próxima com o Sr. Arquimedes. Ela já faleceu, ele tinha sido 
fotógrafo de cinema, do Mazzaropi, e tinha um espaço, aqui 
no Ipiranga, dedicado ao cinema, que era a garagem da casa 
dele, onde ele vendia vídeos, filmes, colecionava DVD’s. Eu ia lá 
com meu avô de vez em quando, era longe, lá da minha tia até 
o Sr. Arquimedes dá 20 quadras. Aqui, de onde estou morando 
agora, se o Sr. Arquimedes estivesse vivo, eu chegaria em 5 
minutos, ele morava nessa parte mais alta do bairro. Teve uma 
vez em que eu fui lá e ele me falou: “você sabia que o Ipiranga 
teve o primeiro documentário mudo do Brasil?”, e aí ele me 
deu Funerais do Comendador Nami Jafet8. É um documentário 
de 1924, mas tem também o Cinejornal Ipiranga. Tem uma 
diferenciação entre documentário e cinejornal. O Cinejornal 
Ipiranga, que é o que eu pesquiso agora mais profundamente, 



76 é de 1922. E o documentário do Comendador Jafet foi filmado 
em 1924, aparentemente ele é o primeiro documentário — 
pensando nessa questão de diferenciação já que o outro era 
um cinejornal —, mas ele só foi montado quase 60 anos depois 
por um historiador para uma projeção de cinema mudo na 
cinemateca. E o Sr. Arquimedes tinha uma cópia. Ele me deu 
e eu assisti diversas vezes. Mas eu nunca via essa mulher no 
canto esquerdo do quadro, que fazia esse gesto de pôr a mão 
na boca, tirar a mão da boca, olhar para a câmera cinematográ-
fica, puxar duas crianças que estão junto a ela lá na passagem 
do funeral, ela aparece por cerca de 8 segundos. Quando eu 
passei no doutorado, não tinha visto essa mulher ainda. 

No doutorado, eu passei o documentário inteiro para frames de 
fotografia, fotogramas. Eu comecei a reassistir o filme com as 
pontas dos dedos, abri todas as imagens e fui vendo devagar, 
projetando com meus dedos em uma madrugada. E, ao proje-
tar, vi a mulher no canto esquerdo do quadro e levei um susto. 
Falei “meu Deus! É essa mulher!”. Eu comecei a chorar, estava 
sozinha, enfim estava, também, acho que já alcoolizada. E aí, 
eu lembrei do punctum do Barthes9. Aquilo foi tão forte que eu 
falei: “gente, essa mulher podia ser minha bisavó!” Uma mulher 
operária, toda recolhida ali. E aí eu passo a construir uma pro-
posta em que ela é retirada desse canto do quadro e se torna a 
protagonista de todo um processo. Até a qualificação, meu pro-
jeto de doutorado se chamava Arquivo 17. Depois disso, passa 
a se chamar só Aquela Mulher do Canto Esquerdo do Quadro. 

Logo depois, eu me encontro com a pesquisa da Rían10. Ela me 
orientou e me apresentou ferramentas muito importantes re-
lacionadas ao feminismo. Essa interlocução com uma mulher 
feminista, que vem da filosofia e pesquisa imagem, me ajudou 
a fincar ainda mais meu corpo na Cultura Visual, porque fazia 
sentido para mim. E isso ajudou a que eu me libertasse um 
pouco mais. 

Será que o livro Sou Aquela Mulher do Canto Esquerdo do Qua-
dro é um livro de artista? Não interessa. Recentemente uma 
mana tecelã, indígena, me escreveu. Ela fez um bordado para 
Aquela Mulher do Canto Esquerdo do Quadro. Isso é demais! O 
livro pode não estar na exposição mais bombada de livros de 

9  Refere-se ao conceito de puncto formulado por Roland Barthes no livro A 
câmara Clara (1984).
10  Refere-se à professora Dra. Rían Lozano de la Pola da Universidad Nacio-
nal Autónoma de México. 



77artista, mas está com as pessoas. Alcançou as mulheres que 
estão tecendo seus desafios, seus imaginários, no dia-a-dia. 
O livro não está numa estante de vidro, emoldurado, ao custo 
de sei lá quanto como uma escultura. Não, ele está na bolsa 
dessas mulheres. Está junto aos corpos de tantas outras 
mulheres. 

Eu fiz leituras dele antes de finalizá-lo. Fiz no Brasil, no 
México, na Argentina. As leituras me permitiram trocar ideias 
com outras mulheres que estão produzindo. Eu acho que 
isso é muito mais interessante do que, simplesmente, expor 
o livro em um museu. E aí, pensando o quanto eu fui me 
distanciando desse lugar expositivo no sentido tradicional, fui 
tentando pensar as questões das publicações de uma outra 
forma. Sou Aquela Mulher do Canto Esquerdo do Quadro é 
propositalmente um livro pequeno, de poucas páginas, que 
se relaciona com o corpo dessas mulheres. Ele tem a costura 
exposta, imagens e tipografias no meio do livro.  Eu tiro a 
mulher do filme Funerais do Comendador Nami Jafet, passo 
o frame do filme para a fotografia e depois passo a fotografia 
para clichê tipográfico. Ela retrocede em várias técnicas. Tem 
uma outra imagem no livro que é a de uma multidão na greve 
geral de 1917. Essa imagem eu retirei de A Plebe. Escaneei e 
depois devolvi a imagem para o clichê tipográfico que era o 
formato de impressão do jornal na época.
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MARINA FELDHUES: (Folheando o livro) Nessa outra imagem 
aqui aparece o rosto de uma mulher em formato 3/4, parece ser 
algum tipo de registro. Tem o nome dela, a data de nascimento, 
mas não consigo ler todas as informações. 

FERNANDA GRIGOLIN: É uma imagem em baixa qualidade, 
vem dos microfilmes da fábrica Fiação, Tecelagem e Estam-
paria Jafet, que pesquiso. São registros de antes da época 
da carteira de trabalho. Eu tenho muitos registros trabalhis-
tas dessa fábrica. Eu descobri onde a fábrica se localizava e 
consegui entrar lá. A outra imagem é do álbum de família do 
Sr. Antenor da Silva, aquele que abriu as ruas do Ipiranga. Ele 
participa de Sou Aquela Mulher do Canto Esquerdo do Quadro. 
É seu vizinho e compadre. Eu ficcionalizei a vida dele no livro. 
A filha dele, antes de falecer, tinha me dito que ele tinha sido 
poeta, o Sr. Antenor, e isso ficou na minha mente. Eu perguntei 
a ela: “Mas a Sra. não tem nada?”. E ela me respondeu: “Não, 
mas ele escrevia, ele fazia umas poesias”. Depois, eu liguei para 
a bisneta para perguntar: “Olha, eu vou citar o seu bisavô, vou 
criar uma história, e vou dizer que seu bisavô participava dos 
jornais negros. Tudo bem eu colocar?” Nessa época havia uma 
produção intensa, vasta, da imprensa operária e da imprensa 
negra. E ela me respondeu: “Me sinto lisonjeada”. A avó dela 
lhe tinha contado que o pai, seu bisavô, tinha sido poeta, mas 
que ninguém sabia onde foram parar as poesias. Ele tinha uma 
produção textual e dizer que ele participava da imprensa negra 
não é tão distante assim.

Não há ainda uma pesquisa que cruze a imprensa negra vigo-
rosa daquele momento com a imprensa operária e anarquista 
vigorosa daquele momento. Cruzamentos de técnicas, tecno-
logias, lugares de impressão, quem estava produzindo, quem 
escrevia, como escrevia, quais eram as questões pautadas, 
isso renderia uma pesquisa belíssima. Eu adoraria ser orienta-
dora dessa pesquisa, porque eu acho que seria um cruzamento 
de fontes que a gente entenderia ainda mais sobre o que era 
cidade de São Paulo em 1920. Uma cidade viva, forte, cheia de 
complexidades. As pessoas estavam na rua se relacionando 
com aquela cidade. Muitas questões visuais estavam surgindo. 
Era uma cidade que começava a deixar de ser uma cidade pe-
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que nem Recife, que tem uma história de séculos. São Paulo só 
foi eclodir como cidade por volta de 1920. A tipografia em São 
Paulo é tardia em comparação à tipografia do nordeste e a do 
Rio de Janeiro. 

São Paulo, nos anos 1920, passa a existir como um lugar inte-
lectual. Lógico que têm disputas em torno disso. Por exemplo, 
Monteiro Lobato vir dizer que foi ele quem criou a primeira 
editora no Brasil... Isso é um lugar de disputa, porque Maria 
Firmina dos Reis, no Maranhão, já tinha sido editada. Ali, no fim 
do império, já tinha uma rede de poetas e de pessoas que es-
creviam no Maranhão, por exemplo. Então dizer que foi em São 
Paulo que surgiu o mercado editorial é uma falácia, pois quem 
publica sabe que a autopublicação anda junto com a edição de 
outras pessoas. Mas, nesse momento, começava-se a pensar 
o livro como uma indústria na cidade. Era um momento de 
criar marcos paulistanos/paulistas, de criar marcos situados 
nessa localidade para dizer o quão vanguardista era essa 
cidade. É um pouco falacioso porque vanguardista foi Maria 
Firmina dos Reis, nossa primeira romancista, e que criou uma 
escola mista para meninos e meninas no Maranhão, enten-
de? Então, se a gente for pensar em vanguarda, vanguarda é 
essa mulher e não o Monteiro Lobato. Mas o que simboliza o 
Monteiro Lobato? Ele é o homem paulistano que não é caipira, 
é um homem da capital, um homem que pensa a cidade e que 
escreve. Quem eram as pessoas ao redor desse homem, que o 
transformaram em um marco? Apagaram muitas pessoas que 
vieram antes, como os anarquistas que estiveram publicando 
e mulheres como Maria Firmina dos Reis...Se você acessar 
os textos da Maria Firmina, eles são belíssimos! A mulher era 
musicista, romancista, poeta, professora, gente… quem foi essa 
mulher de tão maravilhosa, entende? Tudo o que ela simboliza 
para as lutas.

Eu fico pensando no projeto da Luciana Martins, o Memo-
rial Maria Firmina dos Reis11. Você fica torcendo para esse 
projeto crescer e se agigantar e cada vez mais a pesquisa dela 
acontecer. Porque eu acho que é disso que a gente precisa, 
de mulheres pesquisando mulheres. A Luciana é uma mulher 
negra pesquisando uma mulher negra. É muito interessante o 
entendimento que a Maria Firmina tinha de si e do lugar que 
ela ocupava, é muito maravilhoso! Não sei nem o que dizer, que 
mulherão! Me perdi aqui.

11  Site: https://mariafirmina.org.br/



80 Você estava me contando sobre Sou Aquela Mulher do Canto 
Esquerdo do Quadro. Falou sobre o encontro com a imagem 
daquela mulher no canto no quadro, o quanto isso lhe afetou. E 
do redirecionamento que sua pesquisa teve, de Arquivo 17 para 
Aquela Mulher do Canto Esquerdo do Quadro.
 
Eu encontrei essa mulher dentro dos frames do filme e fui mo-
rar no México. Fiz todas as leituras prévias e o livro foi tomando 
corpo. Eu construo essa mulher como uma mulher tímida, eu 
pesquisei a roupa que ela usou, encontrei o tipo de tecido da 
roupa que ela usava. 

Ela nasceu da fotografia, nasceu de um documentário passado 
para frame e do frame nasce Aquela Mulher do Canto Esquerdo 
do Quadro. A partir disso, eu passo essa imagem para tipogra-
fia.  O livro mostra 21 momentos dela, ela recebe uma entrevis-
tadora que a escuta. 

Tem uma questão aí de pensar os gestos dessa mulher, de ser 
ela quem narra, de ela ser escutada. Algumas questões que eu 
fui descobrindo e conversando, principalmente, com a Rían.  
No início, o México não estava na minha pesquisa, depois, 
tanto o México quanto a Argentina passaram a fazer parte. 
Aquela Mulher do Canto Esquerdo do Quadro tem essa amiga, 
Tita Mundo, que é viajante. Tita Mundo foi um nome que eu 
encontrei em um documento da greve de inquilinos que teve 
no Porto de Vera Cruz. Foi uma greve iniciada pelas prostitutas, 
pelo fim do aumento dos aluguéis nos portos. Essas mulheres 
se uniram às/aos anarquistas e tinham três pedidos: fim da 
propriedade privada, liberdade sexual e fim do Estado. Isso é 
muito potente!

No documento de formação da Federação Anarquista de 
Mulheres do Porto de Vera Cruz, tinham vários nomes e um 
deles era Tita Mundo. Tinha, também, uma Margarita Ortega e 
eu fiquei pensando: será que é uma homenagem a Margarita 
Ortega Valdez, porque foi 11 anos depois da morte da Margari-
ta Ortega Valdez lá na fronteira com Tijuana. Ou poderia existir 
uma Margarita Ortega ali também, grevista, em Vera Cruz. Mas 
Tita Mundo, gente… Que presente é esse nome! Tita Mundo! E 
foi isso. 

Aquela Mulher do Canto Esquerdo do Quadro trocava cartas 
com a Tita Mundo, que lhe envia uma autobiografia sobre a 
sua vida em espanhol. De uma certa maneira, eu pude trazer 



81questões relativas aos fluxos dos navios, questões transatlân-
ticas. Tem também a relação da mulher do canto esquerdo do 
quadro com a entrevistadora que nunca aparece, não vemos as 
perguntas, apenas as respostas e uns momentos de desenten-
dimentos entre as duas.  O livro é uma entrevista que ela está 
concedendo durante 21 encontros. No começo, ela não acredi-
ta nessa entrevistadora: “Quem será essa mulher que está aqui 
querendo saber de mim no meio da ditadura militar?” 

É muito engraçado porque teve um professor da Unicamp que 
se negou a fazer parte da minha banca de doutorado porque 
achou que a história era verdadeira, que existiu essa mulher, 
que existiu essa entrevistadora e que meu trabalho não era um 
trabalho de criação em Artes Visuais, era apenas a apropriação 
de uma entrevista. Ele achava que eu tinha pego de um livro 
que foi deixado e que publiquei como meu. Outras pessoas 
também acharam que as mulheres do livro tinham existido de 
fato. No meu primeiro livro, Retratos da Garoupa, eu criei a voz 
do meu pai e muitas pessoas vieram falar que era o meu pai 
de fato. Eu falei: “Não, gente. É uma criação minha!”. E replica-
vam: “Não, é o seu pai, com certeza! Eu me identifiquei — como 
homem – com o seu pai!”. Eu falava: “Gente, mas eu criei!” E as 
pessoas me escreviam, dizendo: “Seu pai poderia ter sido um 
escritor!”

Eu tenho essa questão de pensar os personagens. Eu chego 
a viver com esses personagens. No final do doutorado, antes 
de eu defender, duas semanas antes, teve uma amiga que me 
ligou chamando para sair. Eu disse: “não, estou me despe-
dindo da mulher do canto esquerdo do quadro”. Eu estava 
fazendo o meu luto, porque eu dormia, acordava, eu criei uma 
roupa (fui na 25 de março atrás do tecido que essa mulher 
usava), eu vesti essa mulher, eu entendia seu cabelo, gestos, 
eu consegui entrar na fábrica onde tinha sido a tecelagem. 
Demorei muito tempo para saber onde se localizava a fábrica. 
Eu olhava a imagem do frame e dizia: “É aqui, é esta fábrica, eu 
tenho certeza”. E aí, minha tia me dizia: “Não, aqui foi a Probel. 
Aqui nunca foi uma fábrica Jafet”. Quando localizei, pedi 
autorização para entrar na fábrica e entrei. Hoje, é o arquivo 
do judiciário. E o senhor que me recebeu me comprovou que 
sim, que ali tinha sido a Fiação Tecelagem e Estamparia Jafet. 
Os Jafet eram donos, praticamente, do bairro todo. Tanto da 
fábrica quanto das casas operárias e das mansões que estão 
perto do SESC. 
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com política. Quando a fábrica entrou em concordata, a família 
“saiu um pouco de cena”. Mas não tanto, porque foi uma fa-
mília que criou o hospital Sírio Libanês, a Violeta seguiu sendo 
presidente do hospital durante décadas. Na região da 25 de 
Março e no Ipiranga, tem ruas que os nomeiam. Eles não ven-
deram a fábrica, o que eles fizeram foi maquiar. Agora, funciona 
no local um tal de condomínio em que boa parte é alugada pelo 
arquivo judiciário. Outras coisas também funcionam naquele 
lugar onde foi a Fiação Tecelagem e Estamparia Jafet. E o lugar 
existe até hoje. Poderia ser um grande centro cultural, podería-
mos estar lá, ocupar um lugar imenso. 

Eu acho que o Arquivo 17 foi um projeto muito incrível, mas ain-
da muito vinculado a essa questão da parede. Eu tinha a neces-
sidade de olhar o arquivo dentro das quatro paredes do cubo 
branco. Havia questões sobre como dividir as obras. Tinha 
essa questão de pensar o arquivo como um arquivo de artista, 
como um artista pensa o arquivo, eu tinha essa necessidade. 
Em Aquela Mulher do Canto Esquerdo do Quadro eu me liberto 
disso. Não me preocupo tanto com esse lugar canônico da 
arte, de uma maneira, eu passo a pensar esse suporte livro não 
mais como um livro-de-artista, e sim, como um suporte para 
uma personagem. Uma personagem que invade, transborda e 
se encontra com outras mulheres que se identificam com ela. 
Ela não precisa estar em um lugar expositivo. Tudo bem que, 
agora, ela vai estar aqui, na abertura aqui do espaço da Tenda 
de Livros. Mas aqui é uma casa que não é um lugar tradicional 
para o cubo branco.  É como se essa mulher, agora, vestisse de 
novo essa roupa, depois de muito tempo, olhasse para esse lu-
gar, e permitisse outras possibilidades de encontros: com uma 
biblioteca, com um pé de limão. Eu acho que a nossa relação 
está madura. A minha com Aquela Mulher do Canto Esquerdo 
do Quadro. 

MF: No livro, me parece que você vai do encontro com o arqui-
vo para a fabulação de uma história de vida que não se prende 
a uma pura fidedignidade documental, tampouco se localiza 
num lado puramente ficcional, em que não há nenhuma base 
concreta da realidade. O que me chama mais a atenção é essa 
dinâmica ficcional na construção do cotidiano dessa mulher, 
como na hora em que ela passa a receita de um prato para a en-
trevistadora ou conta como foi a saída com a irmã. Me chama 
a atenção também alguns registros documentais presentes no 
livro, acho que são recortes de matérias de jornais. Pois bem, 
eu gostaria de entender qual o papel do arquivo no seu trabalho 
artístico? 
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momentos que essa companhia se sobrepõe ao meu trabalho, 
como foi o Arquivo 17. Se agiganta, no sentido de ter a neces-
sidade de ocupar um museu. Foi a primeira vez na vida que 
eu tive um museu à minha disposição. Eu tinha tido paredes, 
mas um museu inteiro à minha disposição é assustador. Foi 
essa necessidade de agigantar que gerou o Arquivo 17, que era 
fotográfico, tipográfico, mas era gigante. Era um companheiro 
monstro que transbordava.

O encontro com o AEL foi um encontro com um arquivo insti-
tucional, de universidade pública. logo no começo da pesquisa 
até fiquei olhando e pensando em expor ali, na espacialidade 
daquele arquivo, depois eu desisti da ideia. Não fazia sentido, 
tinha que ser um arquivo pensado no museu, não um arquivo 
pensado para uma instituição arquivística. Tem outro simbolis-
mo quando vai pro museu. Então, foi pro museu, como Arquivo 
17, e quando sai dali eu tinha que esvaziar aquele monstro. 

Porque eu digo que era um monstro? Porque a gente fez de 
tudo para o Arquivo 17 acontecer. A gente limpou o museu, 
eu e a Paula Monterrey Sobral, uma pessoa muito importante 
para o Arquivo 17, foi a pessoa que fez a arte-educação. Nós 
morávamos juntas, então todos os dias a gente ia ao museu, 
colocava os vídeos, montava, limpava o museu, faxinava. Na 
montagem, a gente recebeu auxílio do montador e da curadora. 
Para desmontar, fomos só nós duas, que era quem realmente 
estava no dia-a-dia do projeto. Quando a gente desmontou 
aquilo tudo, a gente sentou no meio do museu e começou a 
chorar. Foram mais de 20 dias indo àquele lugar quase que 
diariamente, lidando com várias questões institucionais. A 
gente desmontou, eu guardei tudo em uma pasta e não abri até 
quase agora. 

Abri em 2022 para pensar a próxima exposição que vai acon-
tecer aqui, que é mais relacionada ao Ipiranga, a Maria Antônia 
Soares, tem a mulher do canto esquerdo do quadro, mas ela 
está acompanhada de outras questões. Acho que o Arquivo 17 
foi necessário para aquele momento, ele só poderia acontecer 
daquela forma, eu tenho muito orgulho dele! Eu sempre disse 
que não era uma exposição sobre o anarquismo, e sim, com o 
anarquismo. E continuo achando isso. Em alguns momentos, o 
meu processo se encontrou com a militância anarquista, prin-
cipalmente, o Charlas y Luchas12. Agora eu estou naquele mo-
mento de fechar esse ciclo e de retomar possibilidades dentro 

12  Charlas y Luchas começou como um projeto de lives e vídeos no Youtube 
e finalizou com uma coleção de 3 livros sobre mulheres latino-americanas: Ma-
ria Antônia Soares, Juana Rouco Buela e Margarita Ortega Valdés.
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mas com um pouco mais de maturidade e menos ansiedade. 
Porque a gente quer pôr o negócio no mundo, mas, às vezes, 
não é o tempo do negócio no mundo. Eu me digo artista porque 
eu prefiro dizer uma única palavra do que falar tudo que eu faço. 
Mas eu não me limito a esse lugar das artes visuais.

Quando você começa a ler e entender as questões de cultura 
visual e fazer uma pesquisa mais nesse campo, eu acho que 
também alarga um pouco os horizontes de atuação. Então, é 
sobre pensar uma biblioteca, um campo expositivo, uma casa, 
uma casa-obra, uma casa-ateliê como um lugar de cultura visu-
al. Não necessariamente vai ser um lugar que tenha etiquetas 
e o glamour das artes visuais, entende? Por exemplo, nomear 
uma biblioteca com o nome de uma mulher anarquista ou fazer 
uma placa “Biblioteca Juana Rouco Buela”, mas não é uma 
biblioteca apenas sobre o anarquismo. Vai ter uma estante de 
livros anarquistas, mas vai ter também outros livros e publica-
ções. Por que não colocar essa mulher, a Juana Rouco Buela, 
que foi uma publicadora transnacional, que nos deixou uma 
autobiografia, que entrou clandestina em navios... Como é 
nomear essa mulher em uma biblioteca que não é estritamente 
apenas sobre anarquismo? 

MF: Só para concluir, gostaria de perguntar como você vê, pen-
sando em suas produções artísticas, as articulações entre o 
arquivo, a fotografia, a história e a vida das pessoas anônimas? 
Em termos de possibilidades de elaboração de narrativas his-
tóricas. 

FG: Arquivo e a história não existem sem as pessoas anôni-
mas. Na realidade, a história é feita pelas pessoas anônimas. 
As pessoas que são nomeadas, que têm nome e sobrenome, e 
são etiquetadas para esse lugar do arquivo são as que menos 
movem a história. E eu acredito que quem move a história é 
quem está embaixo e quem está embaixo são as pessoas 
anônimas. Os arquivos até pescam uma ou outra, nomeiam, 
porque também gostam de pensar em termos de individuali-
dades. Então ele pega, nomeia e etiqueta o Edgard Leuenroth. 
Pega uma outra pessoa e etiqueta. Mas não consegue enten-
der a dinâmica social em que a história é feita. 

A fotografia é um elemento arquivístico muito importante, 
assim como a tipografia. Existe essa questão de que é da 
tipografia que nasce o arquivo. A tipografia é um elemento 
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A fotografia também. Dentro desse pensamento colonial ela 
é muito importante. Não existe arquivo sem tipografia e sem 
fotografia. E se a gente pensar, são duas questões históricas 
muito próximas, a tipografia e a fotografia. 

O arquivo pega e retira a singularidade, etiqueta as pessoas 
como metadados, pasteuriza. Eu estou falando dos arquivos 
institucionais. E o que a gente faz quando a gente pensa em 
nossos arquivos? É revigorar os anônimos, é reverter, é tentar 
encontrar quem são aquelas pessoas, mesmo que a gente 
não saiba. Eu demorei vinte anos em busca de imagens sobre 
este bairro para conseguir nomear muito poucas pessoas, 
entre elas o Sr. Antenor. Mas, para mim, isso é um grande 
ganho. Porque eu consigo perceber não só as dinâmicas dos 
processos históricos em que aquele senhor estava posto, mas 
também sua atuação, o que ele realizou.

Mesmo as pessoas que eu não consegui nomear, eu consegui 
olhar ficcionalmente, por meio das possibilidades imaginativas 
em que aquela pessoa estava enveredada, como em Aquela 
Mulher do Canto Esquerdo do Quadro. Acho que a gente tem 
que olhar a vida pisando um pouco neste solo. Acho que a 
gente já perdeu muito tempo olhando pra cima. Os de cima 
construíram tudo o que é destrutivo. Construíram um Estado 
que mata, humilharam os povos originários. Se a gente olhar 
as dinâmicas históricas a partir dos que pisam no solo, cami-
nham e reagem, talvez a gente consiga algumas respostas e 
mais força para a luta. 

Lógico que a gente também tem que ir fazendo novas per-
guntas. Mas acho que o lugar para perguntar é o de baixo, 
das corpas subalternizadas, da dissidência. E quem está 
embaixo? Não são as pessoas brancas, não são as pessoas 
magras, classe média. Quem está embaixo? São as pessoas 
negras, são as operárias, são as tecelãs, são as pessoas com 
deficiência. Mais da metade da população brasileira são de 
pessoas gordas. A gente pode pensar “uau, uma epidemia de 
obesidade?” Pode pensar dessa forma como quer o discurso 
médio que padroniza corpos e não percebe a diversidade. Mas 
a gente também pode pensar que a dinâmica corporal se mo-
difica socialmente. Os padrões, os biotipos, as formas. Quem 
são as pessoas extremamente fit? São as pessoas com muito 
dinheiro, porque elas têm tempo para viver disso. O Brasil é um 
país que tem um consumo imenso de alimentos ultraproces-



86 sados, por exemplo. A gente é envenenado hoje em dia. Se a 
gente olhar o dia-a-dia dos corpos subalternizados, a gente tem 
muito a entender sobre a vida que vai muito além de modelos 
e padrões. A dinâmica de quem está em cima, desses imen-
sos milionários, ainda mais enriquecidos com essa pandemia 
nojenta, só mostra o quanto não é com eles que a gente tem 
que estar. Não é com eles. 
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89Eu peço licença para falar aqui, licença para quem anda 
comigo, para quem me protege, licença para o rio, licença 
para o mar, licença para o vento, e dizer que estou em 

terras estrangeiras, terras que não fazem parte da minha 
história1. Bem, eu sempre falo que estar produzindo arte nunca 
foi uma escolha, foi um acontecimento na minha vida. Quando 
tu falas para eu dizer da minha trajetória desde Santa Luzia do 
Tide, eu penso muito sobre a minha criação na rua, brincando, 
estando o tempo todo na rua, isso acaba me construindo. Eu 
vou para a cidade entre 1998/99, junto com a minha mãe. Até 
um certo momento da minha vida, eu entendia que essa ideia 
da rua vinha das ruas em que eu habitava em São Luiz. Só que 
depois de um tempo você vai perceber que quando você é da 
rua, você entende que a rua existe dentro de você desde muito 
tempo. Então a rua meio que me criou. Eu sempre estive na rua 
brincando de rouba-bandeira, tacobol, dentro do mato, enfim, 
pulando quintais… 

A minha trajetória surge desse lugar. De um povoado, Centro 
do Dete, que foi onde eu nasci. Nasci na minha casa. Recen-
temente, eu fiz um trabalho falando sobre o meu nascimento, 
pelo MAM - RJ2, uma residência que fiz junto com outros artis-
tas para falar sobre o meu nascimento, que foi um nascimento 
de parto natural. Maria Viana quem me teve, minha mãe. Então, 
minha história parte daí, do Centro do Dete. E, também, parte 
de outro lugar que é totalmente contrário dentro desse mapa, 
que é onde os meus ancestrais estavam, estiveram, e eu não 
tive a oportunidade de estar com eles, porque são gerações e 
gerações que se antecedem. 

É interessante pensar, de fato, de onde a gente vem, de onde 
as pessoas que antecedem a gente vêm. Eu venho do mato, da 
roça, desse lugar que por muito tempo foi um grande canavial, 
que por muito tempo foi devastado, um tempo de guerras, um 
tempo de conflito entre povos. Os meus ancestrais vêm desse 
tempo e eu venho de um outro tempo, que é um tempo contrá-
rio a esse, que já é um tempo mais recente, que é o tempo da 
retomada. 

Durante esse período no interior, eu cresci na rua. Cheguei em 
São Luiz e também me mantive na rua, muito pautada e dentro 
das lógicas da arte urbana. Eu me apresento como uma artista 

1  No momento, Gê Viana encontrava-se participando de um programa de 
residência artística na França.



90 urbana, produzo dentro da rua. A minha galeria é dividida entre 
o quintal de casa, a varanda lá de casa, com a minha mãe, com 
meu cachorro, e é onde eu produzo, para depois essas obras 
serem extraídas para a rua. Então a rua meio que me cria, não 
tem como eu me desvincular disso. 

Quando eu entrei na faculdade, comecei a entender melhor 
sobre esses processos mais atuais e tecnológicos da fotogra-
fia, desses dispositivos, e comecei a produzir uma obra sobre 
essas questões da minha identidade. Depois, comecei a trans-
formar isso em um outro tipo de materialidade, na rua, o lam-
be-lambe, que é esse dispositivo incrível que existe. A técnica 
da colagem junto com o lambe-lambe, que vem desde a China, 
é oriental.  Existem escritos na História da Arte que dizem que 
a colagem começa com o Pablo Picasso, com essa galera do 
cubismo, mas eu acredito que não é sobre isso. Eu acho que 
é uma coisa que antecede a esse movimento. Até porque se 
a gente for pensar a História da Arte, pelo menos na minha 
formação, eu não estudei a história oriental da arte e muito 
menos a história negra e a história indígena da arte. Então, 
esses escritos são muito ocidentais. Acredito que a colagem, o 
lambe-lambe, antecede esses lugares e escritos ocidentais.

Como eu estou aqui3 e tenho percebido como a Europa lida 
com arquivos, com documentos… Quando eu digo Europa, digo 
as instituições que têm domínio desse lugar do arquivo. Então 
hoje, eu queria focar mais na própria memória desse arquivo 
que foi roubado, desse arquivo que existe e também do que 
está sendo reconstruído por nós, artistas desse tempo agora. 
Nesse exato momento, estou em uma pesquisa intensa da 
minha própria história, a partir de arquivos e acervos do povo 
Anapuru. Esse trabalho tem sido feito durante alguns anos, 
junto com o Lucca Muypura, com o Jonathan Muypura, com 
algumas outras pessoas que estão no grupo do povo Anapuru. 
Eu começo a falar dessa história de violência que aconteceu 
entre os Anapurus. Uma grande guerra entre os portugueses e 
os Anapurus. A minha família se constituiu, boa parte materna, 
em torno do rio Parnaíba. A minha história está totalmente 
relacionada com o rio, uma história afetiva do rio, enquanto 
alimento, plantação, colheita. Um rio que alimenta, molha, que 
água esses lugares terrosos para germinar coisas. 

3  No momento, Gê Viana encontrava-se na França. 



91Trago esse mapa4 para ilustrar algumas trincheiras da batalha 
da Balaiada5. Esse mapa tem muito a ver com os desloca-
mentos e desmembramentos de territórios, não só do povo 
Anapuru, mas de outros povos indígenas que resistiram muito 
a uma grande guerra durante todo o século XVIII e XIX nesses 
territórios. É interessante pensar como todo esse território 
que está circulado de vermelho6 será diminuído para algumas 
léguas de terras. Existe um movimento de Sesmaria, que são 
essas cartas redigidas durante a colonização7, que vai criar um 
grande conflito entre os nossos povos, não só o povo Anapuru 
Muypurá, mas como os Gaméla, como os Tremembé, enfim. 
No mapa, vemos que a Balaiada acontece entre o Ceará, Mara-
nhão e Piauí. 

Toda essa população de povos originários será sucumbida por 
essa guerra. Eles serão colocados em confronto uns contra 
os outros, ocasionando uma migração de povos. Existe uma 
parte dos Anapurus que estão descendo com os Tupi-Guarani. 
Parte segue com os Tupi-Guarani, parte desce com os Anapu-
ru. Então há uma grande mistura aí. Essa mistura também vai 
estar totalmente ligada com a minha parte paterna e fami-
liar por parte desse território do Ceará. Essas batalhas são 
primordiais para a separação e para o deslocamento dessa 
população. Esse território inteiro era Anapuru, depois ele vai se 
desmembrar e virar “Brejo”, como é chamada e conhecida hoje: 
a cidade de Brejo-MA. Para, então, acontecer a aculturação do 
meu povo.

Primeiro, eles criam trincheiras para os Muypurá, colocam os 
Muypurá quase em extinção. Porque existem famílias residindo 
dentro desses lugares mais afastados lá em Brejo/Chapadinha. 
Eles vão sucumbir em trincheiras. Depois eles dominam boa 
parte da terra e dividem essa terra. Fazem essa Sesmaria. Na 
verdade, isso foi no Brasil todo, não só em Chapadinha. As Ses-
marias vão determinar essas divisões de terra em boa parte do 
Brasil. Essas cartas Sesmarias são um sistema bem corrupto 
e violento, conta aqui: “Brejo dos Anapurus, Freguesia, Vila, 
Cidade, Município e Comarca. Preenche os municípios do Brejo 
e o da Vila de São Bernardo, Parnaíba e o de Tutóia. Município: 
abrange as Freguesias de Nossa Senhora da Conceição do 
Brejo e Santana do Buriti”8. 

Em Santana do Buriti é onde minha família estava. Depois que 

8  Gê lê trecho da carta.



92 Santana deixou de ser comarca de Buriti, começaram a existir 
outras cidades e essas cidades começaram a ter uma certa au-
tonomia. Como os indígenas foram praticamente dizimados, se 
constitui um outro tipo de violência que foi a colonização com 
grandes casarões. Especificamente em Buriti, onde as minhas 
bisavós nasceram, existiram grandes plantações e empresas/
fábricas de canaviais onde se produzia açúcar, garapa e rapa-
dura. Há uma ligação muito forte ainda desses lugares com a 
escravização, desse lugar do plantio, mas um plantio que não é 
para si, é um plantio para o dono dessas terras. 

Eu achei esses arquivos dessa cidade, que eu não tive a oportu-
nidade de conhecer, mas sei de algumas histórias que rondam 
a minha família em torno desse lugar, no acervo do IBGE. É 
uma cidade predominantemente construída pela mão escravi-
zada, tanto que existem casarões coloniais. Existe uma relação 
muito forte também com o trabalho rural. Os casarões até hoje 
são chamados de Casarão do “Luís Fulano de tal”, do “Doutor 
Xavier não sei das quantas”. Até hoje as pessoas ainda têm 
uma relação muito forte com esses nomes de poder. É como 
se a cidade tivesse parado no tempo. São esses arquivos, des-
ses lugares, que me interessam por enquanto. 

Eu tenho me cansado um pouco dessa colagem que precisa 
ser colocada toda hora em uma rede social, a todo tempo, em 
que eu tenho que produzir para uma rede, para um sistema da 
arte. Então, nesse momento, estou muito ligada e integrada 
com esses próprios arquivos do nosso povo que existem den-
tro desse grande drive. Estou, nesse momento, pesquisando 
esses arquivos e entendendo essa história que me foi rouba-
da. Talvez, esse seja um dos trabalhos mais recentes que eu 
esteja fazendo e, talvez, eu nem entenda esse lugar como um 
trabalho de arte, mas como um lugar de coletivo mesmo, de 
retomada, junto com o Lucca Muypurá, Dona Baica, com essa 
rede que se tem dentro de Brejo, dentro de Chapadinha.

Retomando o que eu estava falando sobre essas cartas de 
Sesmaria, que falam sobre essas tantas léguas, eu fico pen-
sando assim: como é que pode a nossa história ser consti-
tuída por uma grande violência e por uma grande invasão? 
Essas pessoas originárias têm total domínio do seu lugar de 
origem, de onde cresceu, de onde estavam enterrados os 
seus ancestrais. E chega uma outra população que tem o seu 
lugar de origem, que não é o Brasil, nem os outros países 
colonizados da América, e determina que esse grande terri-
tório mostrado no mapa pode ser limitado por tantas léguas 
de terra. É destrutivo. 



93Eu tenho entendido esse lugar como uma reescrita dessa his-
tória. Não gosto nem de ler esses documentos porque eles me 
causam uma certa raiva. Tenho, na verdade, reescrito esses do-
cumentos. Eu quero, na verdade, tocar fogo, mas a gente sabe 
que não pode tocar fogo porque é uma referência, também, do 
que a gente tem. Mas não uma referência para o agora ou uma 
referência que a gente vá utilizar. É uma referência que a gente 
tem que deixar ali esquecida. Uma outra demarcação que eu 
entendo também como um tipo de arquivo é a pedra Itá9, onde 
está escrito a palavra “índios” e que está em uma igreja que foi 
construída pelos indígenas, segundo os pesquisadores e se-
gundo alguns livros que existem sobre a nossa história. É uma 
demarcação de existência desses povos.

Respondendo a tua pergunta sobre quais imagens queremos 
nos arquivos futuros, eu entendo essa imagem do futuro 
como uma imagem do agora, porque eu tenho uma relação 
muito forte com o sonho e eu consigo ver algumas coisas 
no sonho. Talvez o sonho, para mim, seja esse lugar onde eu 
possa estar vendo esse futuro, mas também voltando a umas 
coisas que me causam um certo alerta. Eu fico muito alerta 
na minha vida com os meus sonhos. Já tive várias visões, 
não só de mim, mas dos meus amigos também. Entendo que 
essas imagens de arquivos futuros estão sendo feitas agora, 
a partir de toda essa mobilização. 

Eu penso muito numa questão que a Naine Terena coloca, 
quando ela fala do “quarto momento”. O primeiro momento é 
quando existe essa grande violência, essa grande tentativa de 
extermínio, esse lugar mesmo do embate, porque a gente não 
quis ser escravizado, fomos para cima. O segundo momento 
é esse da aproximação, quando essas pessoas resolvem se 
aproximar da gente. O terceiro momento é quando acontece a 
manifestação de 1988, esse movimento de que o Ailton Krenak 
também fala, dessas interações, dessas redes de encontro, a 
Constituição e as Conferências de 1988. O terceiro momento 
é importante para entender o quarto, que é o que a gente está 
vivendo agora. O quarto momento é esse em que a gente está 
atuando, são os atores sociais indígenas que estão dentro das 
suas aldeias, se autofotografando e escrevendo sua história. 

9  Termo em tupi para pedra. Referencia: http://www.scielo.edu.uy/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S2079-312X2015000100003 



94 Eu entendo que ao mesmo tempo em que esse quarto 
momento está acontecendo, acontece também esse ou-
tro momento, que é o da retomada. Vários povos estão se 
alinhando, se articulando, para tomar de volta a sua história. 
Esses quatro momentos que a Naine Terena coloca são uma 
referência muito grande para mim. Acrescento mais esse outro 
momento em que a gente está vivendo agora, para a gente 
pensar em tudo isso. No Brasil existiram vários fotógrafos 
que sempre estiveram dentro das comunidades fotografando, 
registrando, se alinhando também junto aos povos. Não só no 
Brasil, mas também na América do Norte, muitos viajantes dei-
xaram suas carreiras para estar dentro dessas comunidades. 

A gente não precisa mais de um Sebastião Salgado, ou de 
outros nomes como Debret, Rugendas, Peter Scoop, Vincent 
Carelli. Na América do Norte, George Catlin, Edward S. Curtis. O 
Curtis viveu a vida dele para falar da gente, para falar do povo 
da América do Norte. Então, a gente não precisa mais dessas 
pessoas. A gente pode estar alinhado com eles, mas a gente 
sabe que tem autonomia para fazer. Quando a Naine Terena 
fala desses quatro momentos, desses atores sociais indígenas 
que estão escrevendo e recriando dentro do seu próprio terri-
tório, tem alguns nomes que acho importante citar:  Genilson 
Guajajara, Cruupoohre Akroá Gamella, Antônio Tapixi. Eles são 
alguns desses atores sociais que eu conheço, estou perto e 
acompanho os processos de luta, o que para mim é importante 
demais nesse grande caminho do quarto momento. 

É muito intenso perceber o olhar do estrangeiro quando você 
entende que na Europa eles destruíram tudo. Aqui10 não tem 
mosca, não tem inseto, não tem sapo cantando de noite, não 
tem grilo, porque eles destruíram a mata, o verde. O Brasil era 
um país totalmente incrível para eles porque eles já tinham des-
truído tudo. E eu só percebi isso conversando com a Daniela 
Labra e com a Elise Girardot, que são as duas curadoras que 
estão me acompanhando. Porque quando chego e vou de trem 
de Bordeaux à La Rochelle, eu não vejo floresta, é todo um 
campo totalmente devastado por plantações. Percebo esse 
olhar que existe desses grandes arquivos que foram cons-
truídos sobre esse grande jardim11…Em Berlim, na Alemanha, 

10  Refere-se à França.
11  Refere-se ao olhar europeu colonizador sobre o Brasil como um “novo 
mundo”, um “jardim”, de natureza exuberante, incrível, etc.



95existem várias placas do Rugendas12. E é um arquivo que trata 
da nossa própria história, mas não está no Brasil. Como o 
estrangeiro consegue adentrar em nossa terra e dividir tudo da 
mesma forma que ele já fez com a dele? São coisas muito lou-
cas que eu tenho pensado para reimaginar mesmo esse futuro. 

Tu me perguntas: “o que é o arquivo?” Eu gostaria de ler 
alguns pensamentos que eu tenho escrito em torno desse seu 
questionamento “o que é o arquivo e o que pode o arquivo?”. 
“Bem, existem vários sentimentos, ao meu ver, quando penso 
em arquivo. De início, se tem a tradução óbvia, para depois 
imaginarmos a formação imagética em torno da nossa história 
cultural, a diversidade do nosso bioma e floresta. E antes 
de pensarmos o que pode o arquivo, eu digo: o que pode o 
homem nessa destruição e desejo colonial das vidas, numa 
representação, através da pintura, pinto-gravuras, água-forte, 
gravuras? A memória oral, a língua, as curas em reza, a tinta 
do urucum, a espera de a banana crescer, a nódoa do sumo 
dela nas mãos, o jenipapo em nosso corpo através do grafismo 
são arquivos e práticas ancestrais. Ainda que este nome não 
esteja ligado às nossas práticas”.* Quando o Davi Kopenawa 
faz uma grande aliança com esse estrangeiro que chega sem 
saber sonhar, ele cita em um texto: 

Faz muito tempo, você veio viver entre nós e falava como um fan-
tasma. Aos poucos, você foi aprendendo a imitar a minha língua e 
a rir conosco. Nós éramos jovens, e no começo você não me co-
nhecia. Nossos pensamentos e nossas vidas são diferentes, por-
que você é filho dessa outra gente, que chamamos de napë. Seus 
professores não o haviam ensinado a sonhar, como nós fazemos. 
Apesar disso, você veio até mim e se tornou meu amigo. Você fi-
cou do meu lado e, mais tarde, quis conhecer os dizeres dos xapiri, 
que na sua língua vocês chamam de espíritos. Então, entreguei a 
você minhas palavras e lhe pedi para levá-las longe, para serem co-
nhecidas pelos brancos, que não sabem nada sobre nós.13 (KOPE-
NAWA, Davi in KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. 2015, p.63). 

12  Refere-se às litogravuras feitas por Johan Moritz Rugendas no Brasil du-
rante o séc. XIX. 
13  Davi in KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. A queda do Céu: palavras de um 
xamã Yanomami. São Paulo: Companhia das Letras, 2015, p.63

*    A partir daqui, todos os trechos grifados em itálico são as inserções lidas 
pela autora, no decorrer da própria entrevista, de textos escritos por ela com o 
propósito de complementar e elucidar melhor suas respostas.



96 Por que eu estou lendo esse trecho do Davi quando ele fala 
com o Bruce Albert? Porque é uma aliança totalmente contrá-
ria às coisas que os estrangeiros chegaram colocando para 
a gente. É uma outra formação de pensamento, de vida, de 
afeto, que é totalmente distinta dessas visitas, dessas grandes 
viagens. Ao meu ver, continuando sobre o arquivo: “não dá para 
falar de arquivo sem fazermos uma análise sobre as técnicas 
artísticas, acessos e privilégios repassados por gerações, à 
exemplo do pintor Rugendas14. Há quatro gerações, o pai dele, 
o primo dele, já era pintor”. 

Como a gente pode pensar nesse arquivo que é totalmente 
branco? Não tem como desvincular esse arquivo da ideia de 
colonização. Ele é uma ideia, é uma construção, faz parte de 
uma grande colonização. Eu entendo assim: esses homens, a 
exemplo desse pintor Rugendas, estavam totalmente ligados 
ao governo e possuíam estreitas relações com o mercado, com 
o comércio. Eles vieram ao Brasil junto com essas grandes 
navegações e começaram a imaginar, a desenhar, e isso 
voltava para a Europa. Isso não ficava ou era devolvido. Era um 
interesse pelo novo. É muito bizarro pensar nessa destruição 
toda. Mas, ao mesmo tempo, esses arquivos são importantes 
para a gente saber da nossa história. Porque a gente não teve 
e não tem acesso a fotografia. Até hoje a fotografia é elitista. 
O cinema é elitista. É importante a gente pensar por alguns 
pontos positivos.  

“Esses homens ligados ao governo possuíram estreitas rela-
ções com o comércio, sendo promovidos a grandes viagens 
durante a exploração. Então, eu avalio que o arquivo colonial 
foi cooptado ao capitalismo, que gera, mais tarde, a divisão 
desses territórios”. Essa grande assembleia que a Europa faz 
para falar: eu quero ficar com esse pedaço da África, quero 
ficar com Madagascar, quero ficar com esse pedaço do Brasil. 
E aí, se formaram essas grandes viagens. E isso tudo através 
desse desejo por esse novo, pela nossa cultura, pela nossa 
felicidade, pela nossa riqueza. Acredito que o arquivo esteja to-
talmente ligado com esse capitalismo. Não estou nem falando 
de um capitalismo que esteja relacionado com a Revolução 
Industrial, é uma coisa que vem de muito antes. Uma das ques-
tões importantes também em relação a esse grande caminho 

14  Refere-se ao pintor, desenhista e gravador alemão Johann Moritz Rugen-
das [29.03.1802 – 29.05.1858] que participou de diversas expedições ao conti-
nente americano, documentando paisagens e costumes brasileiros. 



97da imagem é: “quantos amores, famílias, línguas, práticas 
ancestrais, foram negligenciadas nesse caminho da imagem?”

Tu me fazes uma outra pergunta que também é muito impor-
tante para mim, que é: “a quem pertence a história?” Eu chego 
em São Luís com esse interesse de produzir arte, de fazer arte. 
Eu comecei pelo teatro, depois fiz performance, praticamente 
entendi as traduções da performance junto com Erivelto, com 
Iuri, com Jones, enfim. Depois na faculdade eu comecei a me 
interessar mais pelas imagens. Dentro da universidade, nesse 
lugar que é super sufocante, a partir do questionamento de 
uma amiga, comecei a investigar mais sobre a minha própria 
história, isso foi entre 2015 e 2016. Comecei a voltar a essa his-
tória pelas memórias da minha avó, a Maria Viana. Aí comecei 
a entender a performance, os devires das imagens, das coisas 
que elas me falavam, das histórias, como práticas que até 
hoje entendo como ancestrais, histórias de uma cosmologia 
maranhense, de uma cosmologia que também está no Pará. 
E começo a me interessar por fotografar não mais meu corpo 
dentro desses lugares no mato, mas a me entender fora desse 
lugar, desse holofote; começo a fotografar a minha família e 
algumas pessoas que estiveram comigo na minha infância. 

Começo, então, a produzir uma série que se chama Paridade, 
que constitui um acervo de 15 imagens. Se a gente for pensar 
numa questão mais fotográfica, é pouco arquivo. Mas para 
mim não é, porque são muitas histórias. E aí, eu começo a 
entender esse lugar como um retorno, uma volta mesmo. Co-
mecei a fotografar várias pessoas que participaram da minha 
infância, consegui fotografar a minha tia Raimunda, que é a 
irmã mais velha da família da minha avó e que está viva ainda. 

Consegui fotografar, também, o meu avô paterno, que tem 
origens indígenas, subindo aquele mapa que mostrei, na parte 
do Ceará, nessa grande batalha da Balaiada. Eu não tenho mui-
tas histórias porque eu não consigo mais acessar a memória 
do meu avô, devido a ele estar com 88 anos. Sei de pequenas 
coisas, através das filhas dele que ouviram das avós delas. Eu 
tenho uma relação mais próxima com a memória da minha 
família materna. 

Então, estou construindo o meu acervo a partir dessas histó-
rias da minha família, que é o que tem me interessado desde 
sempre na arte. São obras que têm uma profundidade muito 
grande de história porque elas não se resumem numa ima-



98 gem. Elas têm um caminho que não acaba aqui nessa ficcio-
nalização da imagem, existem outras coisas por trás dessas 
imagens. Não só as imagens que estão sobrepostas, mas 
também as imagens dessas pessoas. São pessoas que vivem 
a maioria de suas vidas em uma zona semi-rural, que tem uma 
relação muito forte com a terra e que sabem também de sua 
origem, mas isso não é comentado, essa história não é revela-
da. Eu entendo que esse trabalho, Paridade, por algum período, 
foi sobre essa coisa estática sim. Mas, hoje, essa colagem se 
desmembrou em histórias de vida. Porque não dá para resumir 
tudo isso dentro de uma única imagem de duas pessoas se 
sobrepondo. 

Quando eu penso na imagem e no arquivo, e em toda essa 
história que foi roubada, toda a história que foi ilustrada por um 
outro olhar, penso sobre uma teórica, que é a Hito15. Ela é cine-
asta e vai falar sobre a greve dos trabalhadores e a greve das 
imagens. Eu queria te mostrar um vídeo16 dela, mas só para 
falar dessa grande aglomeração de arquivos de imagens17 que 
existem até hoje, desde as chapas, as litogravuras, enfim. Exis-
te essa aglomeração de ilustrações que foram produzidas du-
rante o período colonial. E pensando mais nesse arquivo para 
o nosso tempo, me lembro da fala da Hito sobre essa greve/
guerra Strike. Strike é como se fosse, na tradução, uma grande 
guerra, a guerra dos corpos trabalhadores.  A Luiza Marques 
vai falar em outro texto18 que essa greve pode ser tanto a greve 
dos trabalhadores, mas também a dos nossos corpos frente 
aos dispositivos tecnológicos imagéticos. Olha que genial! 
Ela ainda acrescenta que pode ser a greve dos nossos corpos 
cansados, mas também pode ser a greve das próprias imagens 
que não querem mais estar nesses lugares. Elas querem uma 
pausa, elas não querem mais existir. Eu acho muito bonito e 
muito poético que a gente comece a pensar sobre essas ques-
tões diante dessa grande aglomeração de arquivos. 

Quando tu me perguntas “a quem pertence a história?”, eu 
fico pensando muito sobre… Estava conversando aqui com 

15  Refere-se a cineasta alemã Hito Steyerl [1966 ---].
16  Refere-se ao vídeo de Hito Steyerl, STRIKE. 2010, 28s, HDV. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=WpGobhaYT8Y&ab_channel=UMStamps 
17  Refere-se os arquivos imagéticos coloniais
18  Refere-se ao texto “As imagens são campos de batalha” (18 de dezembro 
de 2017). disponível em: http://multiplotcinema.com.br/2017/12/as-imagens-
-sao-campos-de-batalha/



99Daniela Labra e a gente se questionou: “mas de que história é 
essa que a gente está falando aqui? De quem é essa história? 
Que história é essa que a gente quer falar?”. E aí eu escrevi: 
“primeiro devemos pensar: que história é essa? Ainda que eu 
tenha nascido no Brasil, minha história se desvincula de uma 
parte da população brasileira, da maioria. E ao mesmo tempo é 
atravessada por tantas outras em retomada. Por muito tempo 
a história da nossa gente foi tomada pelo olhar do estrangeiro. 
Eu sinto que não mudou muito, só são novas articulações de 
representação nesse momento”. 

No sentido de que essas pessoas só estão se articulando de 
uma outra forma. Por isso eu continuo entendendo que esse 
quarto momento de que a Naine Terena fala é incrível. Tem no 
site dela o texto completo sobre essa grande crise e também 
sobre as grandes conquistas que a gente vem tendo com essa 
autoprodução de imagens. Quando eu falo dessa minha rela-
ção com os sonhos parece ser bobo, mas não é. É só outro 
tipo de entendimento da vida, de se relacionar com o outro 
lado da vida. O sonho, para mim, é muito importante. 

Durante algum tempo eu tive esse contato, em uma residên-
cia em Belo Horizonte, e comecei a ter algumas mirações19 
dessas duas forças que são a cana e o cristal20. Esse trabalho, 
Mirações, está também totalmente ligado à ancestralidade da 
minha família. Quando eu mostro aquelas imagens de Buriti é 
porque acredito que a minha família tenha essa ligação com 
esse sistema canavieiro. Depois dessa grande guerra dos 
Anapurus, a cidade praticamente foi tomada por plantações 
de engenho, tiveram grandes fábricas de engenho e grandes 
plantações. Esses documentos eu encontro no site do IBGE. Aí 
começo a me lembrar do que a minha avó falava desse grande 
trabalho, não só da cana, como também do algodão. 

Em 2019, comecei a produzir um trabalho com a cana e com 
o cristal, para fazer uma lavagem dessa grande sujeira que é 
história da cana e desse cansaço dessa grande mão-de-obra 
do trabalho escravagista. Tive essa miração com o cristal 
e comecei a produzir algumas coisas de arquivos, alguns 
documentos, com uma ideia muito mais pautada no cotidiano 

19  Termo refere-se a visão espiritual que ocorre durante estado de consciên-
cia expandida com o uso da Ayahuasca
20  Refere-se ao cristal Selenita, muito usado para limpeza energética



100 do Maranhão. Primeiro foi em Belo Horizonte, depois foi no 
Maranhão, convidei algumas mulheres que tem plantação em 
seu quintal para que eu pudesse lavar as mãos e os pés dessas 
pessoas. Fiz alguns experimentos com o caldo da cana junto 
com o cristal, mas acabou não dando certo porque esse cristal 
não é lapidado. O sistema de lapidação dele é feito com água, 
tanto que ele derrete na água, o cristal Selenita. A cana fermen-
tou, o cristal derreteu, e eu fiquei com medo de entrar ferpas 
de cristais nos pés e nas mãos dessas mulheres. Ferpas são 
aqueles minúsculos pedaços de cristal. 

Comecei também a pesquisar o sistema canavieiro de Itama-
tatiua, que é um dos quilombos que está dentro do território 
de Alcântara-MA. Um território onde tem uma das maiores 
comunidades quilombolas, acho que mais de 300 comunida-
des. Tive a oportunidade de conhecer a Lúcia e a Andréia e 
fizemos esse trabalho em coletivo, para tratar dessas questões 
do trabalho. Eu tive a oportunidade de fazer essa pesquisa em 
Belo Horizonte, só que de uma forma muito rápida. Aqui no 
Maranhão foi muito mais profunda por se tratar, de fato, de 
uma plantação cuidada por Lúcia, cuidada por Andréia, uma 
coisa mais real e não apenas uma ficcionalização da coisa. 
Ainda que seja uma ficção, eu entendi que essa cana, agora, é 
plantada para alimentar o gado, o porco, a galinha, e que tem 
uma relação totalmente forte e religiosa com a Nossa Senhora 
D’Ávila, que é uma santa protetora desse território quilombola 
chamado Itamatatiua. 

Lúcia me fala isso porque, na verdade, eu falei: “Lúcia, por que 
tu ainda planta cana?”, “Porque meu pai planta, e eu planto. A 
gente bota para o pasto e alimenta o boi…”. O boi alimenta a 
festa, porque a festa não pode parar. Porque é um agradeci-
mento à essa santa por proteger esse território que, por muito 
tempo… E existem ainda territórios que até hoje são atacados 
em Alcântara, pela base. Mas Itamatatiua é um dos que estão 
mais afastados dentro desse mapa, dentro desse território que 
a base quer para si. Mas por muito tempo, Itamatatiua passou 
por esse sofrimento de tomada de território. Então, essa festa 
da Nossa Senhora D’Ávila e essa continuação dessa plantação, 
que se difere de uma plantação que é de um dono só que está 
ali mandando, enfim, escravizando. Agora, é esse momento de 
festa, de comemoração. Eu crio essas máscaras21, entendendo 

21  Refere-se ao trabalho Sobreposição da História (2021), as máscaras são 
confeccionadas também com o uso de cristais Selenitas.



101que essa máscara é uma ligação com esse grande ser místico, 
o ser Cazumba, que também está dentro dessa mata, dessas 
plantações, e que faz parte dessa história. Dessa história do 
Maranhão, dessa história da dança, desses festejos, dessas 
grandes festas.

A minha relação com a fotografia não é uma relação de “esté-
tica”, no sentido que eu preciso fotografar muito bem. A minha 
fotografia é uma fotografia mais emergencial, de uma urgên-
cia para ter esse arquivo. Na verdade, é como se a fotografia 
fosse só um artifício ali para mostrar o trabalho, mas que o 
trabalho está para além da fotografia. A fotografia está ali 
ilustrando, mas existem outras composições que também têm 
uma importância muito grande. Então, a minha relação com a 
fotografia não é de me entender nesse lugar de uma fotógrafa 
profissional ou algo do tipo, mas é mais como uma ideia emer-
gencial mesmo do processo. 

Depois desse trabalho eu começo a entender que dentro dessa 
lógica de buscar arquivos na internet, eu começo a achar esse 
arquivo que eu visualizava nos livros didáticos. Muitos arqui-
vos que eu era acostumada a ver nos livros quando eu fazia o 
ensino médio e ensino fundamental. A partir desse trabalho, 
Sobreposição da História, eu começo a querer fazer uma 
releitura com colagens digitais. A colagem demanda muito 
tempo, porque são movimentos de deslocamentos de corpos 
que requer um cuidado muito grande. Eu começo a fazer a 
série Atualizações traumáticas de Debret. Eu gostaria que você 
assistisse comigo um vídeo22 produzido esse ano, 2022, no 
Maranhão. No vídeo, o texto quem narra sou eu. Esse texto foi 
produzido por um grande amigo, curador independente, Dinho 
Araújo, que está comigo nesses anos de arte. E eu vou passar 
ele aqui porque é incrível como a gente pode reimaginar esses 
arquivos de internet, de livro, enfim. 

22  Refere-se ao vídeo Atualizações traumáticas de Debret: A iconografia 
brasileira por Gê Viana. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Q-
qbh9K3VSKY&ab_channel=GeViana 
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MARINA FELDHUES: Vou te fazer umas perguntas que foram 
feitas por outras pessoas, a partir dessa tua fala. Emiliana Fer-
nandez pergunta: “Gê, você poderia falar um pouquinho sobre 
as suas pesquisas, das histórias, dos arquivos oficiais e fami-
liares, podem (ou não) ser uma forma de cura para essas vio-
lências e traumas coloniais?”

GÊ VIANA: Eu consigo entender como um movimento dentro 
de um lugar muito afetivo da minha própria família. Quando 
minha avó pergunta que imagens são essas, por que eu faço 
isso, e quando eu começo a dialogar com ela sobre tudo o que 
eu produzo artisticamente, começo a explicar para ela essas 
práticas, ali eu estou desenvolvendo um pensamento crítico 
junto com minha avó, junto com a minha mãe, junto com meus 
irmãos. Eu acredito, sim,  que há um lugar de cura, um lugar de 
cuidado com essas memórias.
 
MF: A Jéssica Ventura pergunta: “Gê, de que maneira você en-
xerga o uso da colagem e da fotografia enquanto uma forma 
de observar o pensamento das imagens? Das suas nuances?”

GV: Me interessa mais a fotografia de arquivo porque tem uma 
estética mais, para mim, interessante. Mas não é uma escolha, 
acontece desse desejo por reimaginar. Eu entendo que essa 
minha relação com colagem é muito de reimaginar esse imagi-
nário de violência, a partir de um imaginário, justamente, desse 
grande festejo, dessa quebra de parede que, por ora, por mim, 
causa uma certa agonia. Eu vou e coloco uma parede e deixo 
esse lugar com uma perspectiva maior de futuro, de passagem, 
de atravessamento. Crio um caminho dentro desta imagem 
que, antes, não existia. Quando eu coloco o mourão na minha 
última colagem, ninguém sabe que é o mourão, acha que é só 
um elemento qualquer na imagem, ou então causa alguma 
curiosidade, não sei…, mas o mourão é o lugar colocado dentro 
das casas do boi e também na parte da frente dos quintais, do 
terreiro, ou na parte de trás, na festa do Divino. E ele é enfeitado 
por fitas e por presentes. É uma prática produzida por essas 
festas populares, então eu reimagino esse lugar da colagem 
a partir das coisas que eu vejo, das coisas que eu sinto, das 
coisas que me tocam e que estou convivendo o tempo todo. A 



103colagem, para mim, é foto e imaginação social. Não tem como 
eu me vincular com a colagem e me desvincular de um fato so-
cial, de um lugar social, assim como todo mundo que fotografa 
e que produz arte, eu acredito.

MF: Tem uma pergunta sobre o que você acabou de falar do 
Divino, Wes Viana pergunta: “Gê, em Atualizações Traumáticas 
de Debret, tu faz referência à festa do Divino, por exemplo, a 
partir da bandeira, do mastro divino. Tu podia falar como esses 
elementos aparecem na festa do Divino? 

GV:  Existem muitos símbolos dentro da festa. Tem as coroas 
que são colocadas nas cabeças das crianças, que são os 
pequenos reis e rainhas, que celebram a festa na espera dessa 
grande corte que chega. Então quando eu reimaginei essa 
imagem, desse açoite23, eu pensei muito nessa ausência minha 
nas festas, porque eu não estava conseguindo estar nesses 
lugares. A bandeira, o manto, todos esses elementos fazem 
parte de toda uma história relacionada a esse lugar. Na festa 
do Divino Espírito Santo, existem várias casas, na verdade 
é uma grande celebração entre várias casas, e a gente vai 
fazendo a entrega desses presentes e recebendo também esse 
licor que é compartilhado durante a festa. O processo é incrível, 
mas ele não está só nesse momento da celebração da festa, 
também está no momento anterior, que é quando as mulheres 
se reúnem atrás desses casarões para fazer essa comida e o 
licor que é distribuído na festa.  

São elementos que não aparecem nessa colagem, mas que 
estão presentes na festa, além dessa bandeira que é mais 
figurativa e que tem uma relação com o Divino. Pensando mais 
na colagem, não teria como eu descartar essa pessoa negra 
dentro dessa narrativa que foi colocada24. Na festa sempre 
existem várias funções das pessoas: tem a pessoa que segura 
algumas varas com velas, tem pessoas que estão ali batendo 
a caixa, tem pessoas que estão no toque. E essa coisa de 
passar o toque é muito familiar, de geração em geração, é 
muito intensa. Tem várias funções e tem a função da pessoa 

23  Refere-se a sua série de colagens digitais Atualizações traumáticas de 
Debret. Nesse caso, a artista reimagina a pintura Pelourinho de Jean-Baptiste 
Debret [1768 – 1848].
24  Refere-se a imagem de um homem negro açoitando outro na cena pinta-
da por Debret. Em Atualizações traumáticas de Debret, a artista reimagina essa 
imagem e por meio da colagem coloca a figura desse homem negro portanto a 
bandeira da festa do Divino Espírito Santo. 



104 que está carregando a bandeira. E eu não podia eliminar esse 
corpo negro dessa cena. Então, reloquei ele para segurar essa 
bandeira. Porque, no meu imaginário, eu não acredito que ele 
estivesse batendo no seu irmão porque ele quisesse. Ele foi 
condicionado a isso. É, também, criar estratégias para você 
não apagar o que já está sendo apagado. Então, tem vários 
significados para a festa. 

MF: Logo no início você falou sobre o sonho. O teu trabalho está 
sempre em diálogo com a ancestralidade e eu queria que você 
contasse para a gente como você pensa essas conexões entre 
esses desejos de futuro, entre o sonho e a ancestralidade. 

GV: Eu sonhei, uma vez, com a minha bisavó numa cadeira, 
balançando, e eu tentava conversar com ela e não conseguia. 
Eu sei que ela está perto de mim nesse outro tempo que eu 
não consigo falar, mas eu consigo sentir, ver. Através do sonho 
eu consigo ver perfeitamente como ela estava vestida, o tempo 
do balançar da cadeira, tudo isso fica guardado. Acredito que 
todo esse trabalho que eu venho produzindo está carregado de 
muita força, porque eu estou falando de corpos, de memórias 
de pessoas que já foram, que não estão mais aqui, e  também 
das memórias dessas pessoas que estão aqui.

A minha ancestralidade é movida não só por isso, mas eu 
acredito que eu tenha conseguido dialogar, produzir coisas… 
É que eu não posso falar as coisas que as pessoas me falam. 
Mas assim, uma vez eu estava numa cerimônia e um caboclo 
me falou que tinha muita gente feliz e que era pra eu continuar. 
Acho que a minha relação com os meus sonhos tem muito 
dessas visões. 

Um dos sonhos que eu tenho muito na minha vida é sempre 
atravessando o quintal de alguém. E eu tenho a sensação que 
eu estou sempre voltando no mesmo sonho e sempre atra-
vessando esse quintal e tomando banho nessa água. Então, 
eu acho que quando tu atravessa, quando tu pula, quando tu 
se desloca, e ao mesmo tempo, está sempre tomada desse 
banho, acho que é um benzimento ancestral. É o que eu tento 
pensar, esse benzimento. 

É muito louco porque o último arquivo que criei não é um 
arquivo em papel, não é um arquivo em tela, ele é um arquivo 
em áudio. Quando eu retorno à Santa Luzia novamente, em 
2021, depois de um ano e pouco de pandemia, aí eu encontro 



105com a minha mãe de parto, que é minha mãe de “pegação”, 
ela me benze e eu tenho um pequeno dejavu de como se eu 
já tivesse visto ela em algum sonho. Eu acredito que tenha 
sido ela mesmo nesses sonhos. Não tenho tanta certeza, mas 
tenho essa sensação. A construção desse lugar do ancestral, 
com arquivo, com a minha vida, com meu sonho, está total-
mente ligado. Ela é uma mulher que tem cerca de oitenta anos, 
ela tem uma história, é mãe de muita criança e ela recebe essa 
sabedoria também através dos sonhos. 

Eu também tenho uma relação muito forte com seu Zimar, que 
é da baixada maranhense. Ele faz feituras, caretas de Cazum-
ba. A gente é muito amigo, e ele também cria, através dos so-
nhos, as máscaras horrorosas e feias que ele produz. E quando 
ele fala “horroroso e feio”, ele está falando que é bonito e belo, é 
uma outra lógica do belo. Eu estou sempre com essas pessoas 
que também se relacionam com os sonhos. Sempre que eu 
sonho,  pulando e voltando nesses quintais, nesses terreiros, 
eu fico me imaginando junto dessas pessoas. Só pode ser isso. 
Não sei, estou também um pouco emocionada aqui, enfim. 
Porque é muito forte essa pergunta. 

MF: Obrigada Gê! Por fim, gostaria que você contasse um pou-
co sobre o acesso a essas imagens de arquivos institucionais 
coloniais que você ressignifica em sua obra. 

GV: Primeiro, eu comecei a buscar esses arquivos desse 
dispositivo do computador mesmo, da internet. Só que, depois 
de um tempo, eu comecei a sentir a necessidade de criar 
outras coisas. Bem no início, quando eu comecei a produzir 
as minhas primeiras colagens, eu criei uma ficção chamada 
“Assim fica claro: roubo, colo e pixo”. Roubo da internet, colo na 
rua, e pixo, porque eu entendo que eu criei um outro corpo, uma 
outra linguagem para o pixo a partir desse corpo performático. 
Inicialmente eu tinha essa ficção em torno desse “Assim fica 
claro: roubo, colo e pixo”. 

Depois, passei a me relacionar mais com acervos institucio-
nais. Fui convidada, recentemente, para fazer um trabalho no 
Instituto Moreira Salles, durante a pandemia, que foi o IMS 
Convida. Tive a oportunidade de fotografar 100 placas de 
fotografias que estavam se destruindo no Museu Histórico e 
Artístico de Alcântara, que fica na praça principal. Revelei esses 
arquivos, não fiz nenhuma adulteração da imagem. Eu revelei 
numa impressão fotográfica e fiz colagens manuais neste 



106 trabalho. Então, depois de um tempo, eu comecei a sentir a 
necessidade de ter materiais impressos, materiais palpáveis. 
Estou me relacionando mais com essas instituições no sentido 
de pegar para continuar reconstruindo. 

Tem outras formas também que são os acervos, pessoas que 
lidam com esses acervos virtuais. Em São Luís tem o SLZ 
Memória, que é uma página de um amigo, a gente se encon-
trou recentemente e ele me passou vários arquivos, mas tudo 
digital. Tenho, também, ido em alguns arquivos públicos do 
Maranhão. Antes de viajar para cá, eu visitei o arquivo público 
e peguei alguns materiais também em pendrive. E agora estou 
aqui, tendo a oportunidade de ter acesso a algumas coisas, 
alguns arquivos, com uma qualidade bem grande e sempre 
muito pixel. 

É muito doido porque isso me remete muito à essa pergunta 
que tu fala: “a quem pertence essa história?” Quando eu chego 
nesse museu, essas imagens do Brasil, ainda que Debret 
tenha produzido, elas não estão no Brasil. É a história do Brasil 
que não está no Brasil. Então a história pertenceu, por muito 
tempo, a esses estrangeiros e, até hoje, boa parte da nossa 
história registrada está nesses outros lugares institucionais. 
Fico pensando que existe um problema gigante dentro dessas 
instituições. 

Eu tive a oportunidade, agora, de conhecer o Museu do Novo 
Mundo, que até o nome é super problemático. E eles não criam 
nenhum diálogo crítico em torno desses arquivos com as 
pessoas que estão visitando. Nem para as crianças existe uma 
didática anti-colonial em torno desses arquivos. Uma visão 
ainda muito precária da gente. Eles exibem pratos, louças, com 
imagens dos povos originários. Onde essas pessoas brancas 
comiam, se alimentavam, com a gravura dessas pessoas 
indígenas dentro. Pequenas jóias, louças de colocar açúcar… 
Tem uma escultura de um indígena do lado da louça de colocar 
açúcar! Pente com a gravura pequenininha… A mulher vai 
pentear o cabelo e tem a gravura de um indígena! Não há uma 
reflexão em torno desses arquivos, dessa memória da gente 
que foi roubada, e ainda continua o roubo lá. É isso! Fico muito 
louca com todas essas questões! É isso! Sigamos no caminho 
da imagem enquanto ativista, anárquica e anticolonial!
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109Sou José Eduardo. Eu nasci aqui em Novos Alagados, na 
região do Subúrbio Ferroviário de Salvador - BA, uma 
região que antigamente era conhecida por ter muitas 

palafitas. Na década de 70 e 80, a vida cultural aqui era muito 
efervescente, porque a gente tinha biblioteca comunitária 
nas palafitas, escola popular, movimento social, organização 
comunitária. A vida cultural sempre foi muito rica, a despeito 
da pobreza (as pessoas achavam que era como se aqui não 
tivesse essa vida cultural). A gente teve acesso a livros, discos 
muito cedo, slides eram projetados nas paredes da rua como 
se fosse cinema, era uma diversão pra todo mundo.

Eu cresci nesse ambiente. Meu pai era vendedor de bananas 
e trabalhava na fábrica de tecidos São Braz. Minha mãe era 
doméstica, antes era empregada doméstica e ambos são 
falecidos. Dona Maria Helena Ferreira Santos e Seu José Silva 
Santos, grandes referências para mim, pra entender o bairro 
e conhecer o território suburbano. Eu cresci aqui e estudei 
nas escolas públicas daqui. Foi muito importante pra mim ser 
aluno das escolas públicas e ter acesso a andar pelo território 
com meus pais, sempre. Aqui é um território que tem cacho-
eiras, o Parque São Bartolomeu, tem o mar na frente, tinha o 
trem que passava aqui em frente à casa da gente. O lugar de 
mariscar, de pescar, rios, matas, muitas matas, muitas fontes. 
É um território suburbano muito rico, de cultura. Pra mim foi 
sempre muito forte a minha pertença a esse território.

Bom! Eu sou professor, me formei no magistério em 1991 e fui 
dar aula em diversas escolas, projetos sociais. E ali começa-
ram minhas questões relacionadas ao território, pensando o 
território, escrevendo as mudanças, porque as palafitas foram 
erradicadas, teve o aterro. Eu fui escrevendo diários de campo 
sobre as mudanças que vinham acontecendo. E entre a violên-
cia e beleza, muita coisa acontecia. 

Foi nesse território e graças a esses escritos, esses diários de 
campo, que depois eu fiz Pedagogia, depois fiz o mestrado1 em 
Psicologia, estudando a trajetória de adolescentes em Novos 
Alagados, através dos riscos psicossociais e das trajetórias 
em desenvolvimento pela UFBA. Depois virou livro2 junto com 
outro livro, Novos Alagados: Histórias do Povo e do lugar3, 
no qual conto um pouco as histórias dessas pessoas, desse 

3  SANTOS, José Eduardo Ferreira. Novos Alagados: Histórias do Povo e do 
lugar. Florianópolis: EDUSC, 2005.



110 território de Salvador, que era muito marginalizado por conta 
das palafitas. Depois fui estudar homicídios entre jovens: as 
repercussões4. Isso até 2008. Até então, os homicídios de 
jovens não eram comentados, eram dados com um silêncio en-
surdecedor e dentro da periferia, aquilo causava impactos que 
até hoje repercutem. Então, trabalhar esse tema foi importante 
para mim. Logo depois, o professor Gey Espinheira, que era um 
professor de sociologia que estava na minha banca, me pediu 
para estudar a beleza do território. E nesse de estudar a beleza 
do território, Vilma Santos, eu e o Marco Illuminati, começamos 
a fotografar, mapear e a registrar a memória desse território.

Em 2010, Vilma e eu decidimos comprar as obras de artistas 
daqui do subúrbio para mostrar essa materialidade. A nossa 
relação com a fotografia era muito forte porque, por exemplo, 
na tese de doutorado5 sobre a repercussão dos homicídio entre 
jovens6, uma jovem tinha sido assassinada e a mãe não tinha 
uma foto dela. Isso entre 2005 e 2008, e a mãe foi embora 
do bairro e não tinha uma foto da filha que foi assassinada. E 
aquilo repercutiu muito na minha memória (foi uma tese bem 
pesada), o fato desse esquecimento, dessa invisibilidade da 
vida das pessoas que vivem nos territórios periféricos aqui em 
Salvador e em outras partes do Brasil.

O Acervo da Laje7 começou em 2010, com essa pesquisa sobre 
a arte invisível dos trabalhadores e trabalhadoras da beleza 
da periferia de Salvador. A gente começou a mapear artistas 
e iniciativas para ter uma dimensão do que era, porque esse 
território nunca foi visto pelo viés da beleza e da cultura.  Entre 
2009 e 2011, nós começamos essa pesquisa.

Pra começar a falar, eu queria mostrar uma foto que eu encon-
trei um dia pelo território, a gente anda muito e faz etnografia 
pra descobrir artistas. É uma foto antiga de uma criança, toda 

4  Refere-se ao doutorado em Saúde Coletiva – Instituto de Saúde Coletiva. 
Universidade Federal da Bahia, UFBA.
5  SANTOS, José Eduardo Ferreira. Mind the Gap! (cuidado com o vão!) Re-
percussões do homicídio entre jovens de periferia da cidade de Salvador, Bahia. 
Tese de doutorado em Saúde Coletiva – Instituto de Saúde Coletiva. Universi-
dade Federal da Bahia, UFBA, 2008.  Disponível em chrome-extension://efaidnb-
mnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repositorio.ufba.br/bitstream/ri/27090/1/
TESE%20Jos%C3%A9%20Eduardo%20Ferreira%20Santos.pdf  
6  Em 2010, a tese foi publicada como livro. SANTOS, José Eduardo Ferreira. 
Cuidado com o vão: repercussões do homicídio entre jovens de periferia. Sal-
vador: EDUFBA, 2010.
7  Site: https://www.acervodalaje.com.br/



111riscada no rosto. Essa foto foi muito forte pra mim, porque era 
uma espécie de apagamento da pessoa. Era muito difícil, para 
nós aqui da periferia termos acesso à fotografia, à máquina 
fotográfica. Falo disso pensando na década de 70, 80, 90. Tan-
to que, por exemplo, as únicas fotos que eu guardo de recor-
dação inicial da minha família são: essa primeira foto minha, 
do meu batizado com 6 meses de idade, uma fotopintura, e a 
foto do casamento dos meus pais, também uma fotopintura 
da década de 70. Essa aqui é a minha mãe, esse é o meu pai 
e esse borrão aqui sou eu, porque antigamente, não se podia 
casar grávida, se tinha esses preconceitos, e esse borrão era 
eu. Minha mãe me contava que eu já estava aqui8 no dia do 
casamento. Essas foram as referências iniciais. Entendendo, 
portanto, essa dificuldade de registro da memória. 

O Acervo da Laje surgiu entre 2010 e 2011, quando a gente 
começou a comprar as obras de artistas, a encontrar em 
descartes as obras, fotos, álbuns, negativos, pinturas, quadros, 
esculturas e mosaicos. Depois a gente começou a adquirir e 
a receber de doação também essas obras. Nós morávamos 
numa laje da Casa 1, que é a casa inicial desse acervo. E come-
çamos a receber as visitas. As pessoas não acreditavam que 
existia essa memória aqui na periferia de Salvador e ficavam 
impactadas com a quantidade de obras de artistas que per-
meiam esse território. Em 2014, a gente participou da terceira 
Bienal da Bahia e foi um estrondo porque muita gente veio nos 
visitar. Tínhamos duas mediadoras (Carol Souza e Mila Souza) 
e uma guarda de acervo (Lilian Ventura), funcionando de 9h da 
manhã às 17h.  As pessoas queriam ver essa produção artísti-
ca, e histórica também, que acontecia aqui. 

Até então, nós não tínhamos esse conhecimento de curadoria, 
expografia, por exemplo. Porque assim, a gente não foi educa-
do/educada a olhar para o chão que a gente pisa. E o chão que 
a gente pisa guarda as nossas memórias, guarda os nossos 
fazeres mais ancestrais, que nos antecederam. O Acervo da 
Laje nasce com esse olhar para valorizar nosso sentimento 
de pertencimento. Porque muita gente da universidade vinha, 
fazia pesquisa e nunca devolvia nada. Uma das ideias do Acer-
vo era fazer a busca desse material para que as pessoas pu-
dessem se ler e se ver nesses trabalhos. A partir do Acervo da 
Laje, a gente começou a fazer muitas oficinas. As primeiras de-

8  Aponta para a região do ventre da mãe na fotografia em que aparece ela 
vestida de noiva de braços dados com o pai de José Eduardo.



112 las, acho que começaram com as pesquisas junto com o Mar-
co Illuminati, eram A Beleza do Subúrbio9 e Cadê a Bonita?,  que 
são as primeiras experiências que nós fizemos fotografando 
artistas, paisagens, ruínas e, o principal, mulheres pelo viés 
da beleza10. Esse11 foi o trabalho fundador do Acervo da Laje. 
Porque muitas vezes a gente busca nossa ancestralidade fora. 
Nossa ideia sempre foi primeiro ver a nossa ancestralidade 
a partir dessas mulheres que fizeram esse território. Foi um 
trabalho muito feliz junto com o Marco Illuminati. Cada mulher 
fotografada autorizou o uso da imagem. Há todo um trabalho 
ético de espera, de respeito, de cuidado. Muitas delas não se 
achavam bonitas e a gente ficava ali esperando o momento em 
que elas dissessem: “pode tirar a foto”. Muitas dessas mulheres 
foram fundadoras desse território, como Dona Epifânia, Dona 
Tibúrcia, Dona Abigail, Dona Helena e Dona Maria. Algumas já 
foram pro céu, já foram para a glória. Foram elas que cuidaram 
de todo esse território, que cuidaram da gente. 

O primeiro acervo é aquele que está ao nosso redor. A 
primeira memória foi ter sido cuidado por essas mulheres, 
foi ter podido andar nesses territórios. Eu acho que o Acervo 
da Laje nasce muito antes, nasce de uma comunidade, de um 
território construído por essas mulheres. Elas deram a ideia 
de fazer a primeira escola comunitária popular sobre palafi-
tas. Elas deram a ideia de cursos para as crianças. Isso tudo 
na década de 70, 80, 90. Acompanhavam a gente quando a 
gente decidia fazer grupo de teatro, festa. Chegou uma hora na 
pesquisa sobre arte invisível: “qual é a maior invisibilidade das 
nossas periferias? É a mulher! São as mulheres!” E essas fotos 
revelaram pela primeira vez esse olhar cuidadoso, respeitoso. 
Quando a gente mostra esse vídeo, muita gente se comove, 
porque aí tem avós, bisavós, trisavós, de muita gente que tá 
aqui no território do Subúrbio Ferroviário de Salvador. 
O Acervo da Laje começa com essa pesquisa sobre fotografia, 
justamente por conta de como a memória é fugidia no nosso 
território, de como a nossa ancestralidade é apagada cons-
tantemente. Se a gente não fotografar, não registrar, ela vai se 
perdendo cada vez mais. E a trilha sonora é bonita! Primeiro 
é o Samba do Tempo12, que eu fiz muito tempo atrás, quan-
do estava fazendo doutorado, que também era muito difícil. 

9  Pode ser visto no site do Acervo da Laje: https://www.acervodalaje.com.br/
10  Nesse momento, José Eduardo mostra um vídeo Quarenta e sete prima-
veras com as fotografias realizadas nas pesquisas acompanhado por trilhas 
sonoras.
11  Refere-se a Cadê a Bonita?
12  Transcrito na última página. 



113Depois vem a Dona Clementina de Jesus13, que não pode faltar 
aos meus primeiros alumbramentos na vida, queridíssima! E 
depois vem João Gilberto e Bethânia cantando esse samba14... 
Esse samba é muito delicado.  Ali15 você está vendo a luta de 
pessoas que fizeram o território. E, em vida, elas conseguiram 
ver esse vídeo e essas fotos!

O Acervo vai se constituindo assim, no reconhecimento dessa 
nossa ancestralidade, passando por quem cuidou da gente 
e pelo nosso olhar. O fotógrafo dessas pesquisas foi Marco 
Illuminati, mas os contatos foram comigo e com a Vilma, foi 
a gente que palmilhou esse território e cada diálogo, cada 
conversa para que essas fotos pudessem vir à tona com essa 
beleza. Figuras maravilhosas que cantavam, como Dona Coleta 
de Omolu; Dona Epifânia, que deu a ideia de fazer a primeira 
escola; Dona Bigo, que cuidava de toda a rua e ensinava pra 
gente o uso das folhas, os peixes que podia comer e os que 
não podia, os nomes dos mariscos. Toda uma cultura ances-
tral está presente nesses registros. É um acervo que é afetivo 
também. A cada momento que, por exemplo, eu revejo essas 
fotos, eu me sinto muito feliz porque pude dar essa contribui-
ção. Pra mim, estudar era sempre pra tentar resolver algu-
mas questões, principalmente por conta da invisibilidade, da 
exclusão e da violência. E aí, a gente começou a olhar pelo viés 
da beleza, pelo viés da memória, pelo viés do fazer, do quanto 
essas mulheres promoveram o desenvolvimento, a cultura 
nesse território do Subúrbio Ferroviário de Salvador, justamente 
para ir se contrapondo aos apagamentos. Porque, pela lógica 
dos apagamentos, vocês não conheceriam essas histórias bra-
sileiras. Quantas mulheres, quantas avós, tias, vizinhas tinham 
histórias imensas para contar sobre suas origens, as nossas 
origens, e a gente não teve tempo de escutar?

Então, primeiro, o Acervo nasceu um pouco com essa dimen-
são de baixar a cabeça em reverência para essas pessoas que 
cuidaram de nós. E, da melhor forma possível, ir registrando 
e fazendo essa memória circular. Depois a gente começa a 
trabalhar com oficinas de fotografia, sempre! Por quê? Porque 
é um lugar em que há muita destruição dos territórios, as pes-

13  Refere-se à música “Cangoma me chamou”, jongo tradicional gravado por 
Clementina de Jesus, no disco Clementina de Jesus, de 1966. 
14  Refere-se à música Linda Flor (Ai Ioiô), de Henrique Vogeler, Luis Peixoto 
e Marques Porto. LP/CD Bethânia – 25 Anos. Gravadora: Polygram. Catálogo: 
848 022-1. Ano 1990.
15  Refere-se ao vídeo Quarenta e sete primaveras.



114 soas morrem e muitas vezes não temos os registros delas, de 
suas histórias. Nós começamos a fazer oficinas já em 2013, o 
segundo trabalho, A Beleza do Subúrbio, é um que nós fizemos 
com crianças e adolescentes aqui no Subúrbio Ferroviário de 
Salvador e junto com a Marcella Hausen.

A Beleza do Subúrbio é um trabalho feito com crianças, justa-
mente porque a gente perguntava para as crianças e adoles-
centes em 2013: “Vocês sabem alguma memória? Vocês têm 
algum registro, uma memória bonita de vocês?” E eles diziam 
que não.  Aí nós começamos a fazer oficinas de fotografia 
com perspectiva forçada, fotografando a paisagem – tudo 
pelo olhar de crianças e pré-adolescentes - justamente para 
trabalhar a noção de beleza no território. E aqui estão as fotos, 
que estão no site do Acervo da Laje16. Fotos feitas por crianças 
de dois bairros do Subúrbio Ferroviário: São João do Cabrito e 
Itacaranha.

Foi um momento muito importante. A gente conseguiu, através 
de uma vaquinha virtual, máquinas fotográficas digitais para 
que cada criança e adolescente pudesse ter sua máquina. E 
nisso, elas começaram a registrar todo o território. A região 
perto do mar, a sinuosidade das ruas, cada uma delas contava 
uma história. Muitos rios foram tamponados aqui no subúrbio 
e, por isso, as ruas daqui têm sinuosidades. E depois elas vão 
descobrir, quando perguntam aos pais e às mães, que as ruas 
eram rios. Essa presença do mar é muito forte. A oficina teve 
essa coisa de trabalhar as técnicas fotográficas, de como ver, 
o modo de ver. Essa foto aqui é da linha do trem que não existe 
mais, que foi destruída recentemente para construção de um 
VLT que vai demorar mais de 15 anos para ficar pronto. Demo-
liram todas as nossas estações de trem. Foram três meses 
de trabalho, o olhar era sempre o da criança. E a criança olha 
para a monumentalidade, olha de baixo para cima e descortina, 
digamos assim, esses universos da beleza e da memória. 

A partir desse trabalho, muitas das crianças e adolescentes 
começaram a entender que a memória está na porta de sua 
casa, no varal, nos pescadores, no barco, no trilho, nos ca-
chorros, nas avós, no território, nas conchas, está nos búzios. 
Porque aqui é uma área de pescaria, onde a gente marisca e 
pesca. Então, essa memória vai se constituindo daquilo que se 

16  Disponível em: https://www.acervodalaje.com.br/colecao-a-beleza-do-su-
burbio



115vê. Olha! Essa foto é genial! É uma foto que só uma criança po-
deria ter feito! De em um vidro quebrado, se refletindo, de poder 
aprender a olhar para o próprio chão. Olha os nossos trilhos!17 
Hoje eles todos foram vendidos, tirados de nós e levados para 
leilão. Tiraram as bitolas, tiraram os trilhos de ferro. As crianças 
e adolescentes puderam documentar isso ainda. Fotografar os 
barcos, os vizinhos, as árvores, as paisagens, o trem…

Essas fotografias são de 2013. Ano passado os trens foram 
retirados. Foi a última viagem dos trens pelo Subúrbio. Então 
essas crianças e adolescentes, hoje, nove anos depois, já têm 
essa memória, eles puderam fotografar essas casas, esses 
trens, os trabalhadores. É como se a vida do território precisas-
se ser vista também. Essa foto18 é de uma criança de oito anos, 
ela olha para essas cores, esse mato, esse abandono, mas 
ao mesmo tempo o que já foram essas casas antigamente. 
Trabalhar a memória ajuda muito a criança a ter dimensões e 
repertórios para enfrentar as adversidades nos momentos de 
passagem. Nessa foto aqui são as antigas bicas que existiam 
no território, os momentos de chuva, o mato. Aqui tinha muita 
floresta, aqui já teve o Quilombo do Urubu, no século XIX, que 
foi chefiado pela guerreira Zeferina. Tem cachoeira, rio, a Pedra 
de Omolu, as barragens. Tudo isso foi visto por essas crianças. 

Então, durante três meses, trabalhamos para que as crianças 
e adolescentes pudessem aprender a olhar para o território 
de uma outra forma, a ter um sentimento... As fotos são 
muito bonitas! Por trás de cada foto, tem uma história. Por 
exemplo, essa foto aqui é da antiga fábrica de tecidos e todo 
mundo tinha uma história junto com essa fábrica, de medo, de 
assombração, ou de ver aquelas ruínas que se impõem quando 
a gente atravessa o mar da ribeira para a plataforma e queria 
entender o que é que tinha ali, o que é que existia.
Essas fotos aqui são de perspectiva forçada, é sobre aprender 
a usar a criatividade também. Como a gente é bombardeado 
todo dia nos jornais cotidianos de violência. Parece que os 
processos imaginativos vão sendo abafados desde o início da 
infância. Esses projetos de fotografia com crianças ajudam a 
desenvolver processos imaginativos, criatividade, autorias e 
poéticas que estão latentes e que precisam basicamente de 

17  José Eduardo mostra uma fotografia colorida dos trilhos, realizada na 
oficina A Beleza do Subúrbio.
18  José Eduardo mostra uma fotografia colorida da faixa de uma casa em 
ruínas, com janelas coloridas e tomada pelo mato.



116 uma máquina e de meia hora de explicação, depois é sair para 
fotografar, no sentido de dizer a poética. Nossa! Essa foto aqui 
é de Seu Cabral, que fazia os violões. Ele era luthier. Era Seu 
Cabral que fazia os violões de Pepeu Gomes, de Armandinho, 
Dodô e Osmar, Moraes Moreira! Seu Cabral tocou pra gente. 
A gente ia visitar, aí fotografava, filmava, cada um com uma 
máquina. Você tem que pensar num grupo de 15 a 20 crianças 
entrevistando um senhor, uma senhora e fotografando, filman-
do. Então saía muito material. Seu Cabral era luthier, né? As 
crianças aprendiam também sobre essas profissões. Visitavam 
e fotografavam as ruínas para entender o que aconteceu aqui. 
A gente é muito cercado pelo mar, ele vai estar sempre presen-
te em muitas das fotografias. 

Quem conta a história é quem fotografa. É muito importante 
pra gente não tutelar a autoria do outro. Não tutelar o processo 
de criatividade que emerge no fazer. Eu acho que essa oficina 
A Beleza do Subúrbio, em 2013, é muito disso, de mostrar a 
dimensão poética a partir do que a criança, o adolescente, o 
jovem, cria. O Acervo faz projetos de não tutelar a poética, cada 
olhar é diferente. E essa diferença é a riqueza desse fazer esté-
tico. Então, olhar para a periferia com esse olhar é poder dizer 
assim: “Olha, eu tenho uma poética. Esse é meu lugar e tem 
uma poética”. Trabalhar com fotografia para nós é muito impor-
tante, porque abre o olhar para a criação, para esses processos 
imaginativos que muitas vezes a gente não tem acesso; as 
crianças, os adolescentes e jovens da periferia não têm acesso.
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MARINA FELDHUES: Como você percebe a mudança nos jovens 
e nas crianças que participaram da oficina, de como chegaram 
e de como saíram? Como eles passaram a perceber o local e a 
si próprios? 

JOSÉ EDUARDO: A primeira coisa era o estranhamento e 
a fricção do contato inicial. Primeiro, a gente entendeu que 
não podia ser prolixo. A gente tinha que fazer uma introdução 
prática e depois ir pra campo. Então, por exemplo: “O conceito 
básico de hoje é a regra dos terços! Vocês vão ter que pensar 
numa foto bonita, vocês vão enquadrar algum lugar e agora 
vocês têm um momento para exercitar isso”. A gente mostrava 
revistas, mostrava outras fotos como exemplos. E elas pergun-
tavam: “Mas de que lado ele tirou a foto? De cima, de baixo, de 
um lado, do outro?”

A gente entendia que quanto mais práticas as oficinas fossem, 
mais a gente tinha tempo para andar pelo território. As fotos 
foram feitas em diversos lugares. Ora a gente estava na linha 
do trem, ora na praia, na casa de umas freiras que tinham 
aqui uma casa com um quintal maravilhoso de flores. Então, 
teve um momento que eles descobriram como as flores eram 
bonitas.

Aquele momento da fricção e do estranhamento inicial era 
sempre assim: “Como é que eles querem dizer para a gente 
que aqui tem beleza, se a gente mora aqui?”19. Ao que a gente 
respondia: “Calma, gente, vamos devagar. Então, hoje vai ser: 
natureza! O que é que tem de natureza? Vamos ver plantas, va-
mos ver o mar”. Quando a gente chegava no mar era maravilho-
so, as praias daqui tinham muito peixinhos. Eles começaram 
também a descobrir casas, cores, ruínas... A gente dizia: “Olha! 
Até uma coisa que está em ruína tem sua beleza. Porque ali 
já foi alguma coisa em seu esplendor. Já foi uma coisa muito 
potente. Muita gente andou por aqui, trabalhou por aqui e hoje 
está abandonada. Então a gente vai lidar agora com a ideia do 
passado, com a ideia do que já foi e do que é agora”.
A partir desses diálogos as fotos começavam a ser feitas. Eu 
já falei das cores, das ruínas, das flores, do quintal, da linha do 
trem. Em muitas fotos eles diziam que eram de formiguinhas, 



118 porque eles se deitavam na linha do trem para tirar foto dessa 
perspectiva. Aí é aquela coisa... Você não tutela a autoria de 
ninguém. O que a gente faz é ser um disparador, digamos assim. 
A gente catalisa e isso explode. Numa dessas oficinas, a gente 
descobriu aqui no subúrbio que colocaram uma suástica no 
território e escreveram ‘no gay’. Então veio a pergunta: “O que é 
‘no gay’? O que é ‘gay’? O que é ‘suástica’?”20 E aí veio um amigo 
nosso, Fabrício Cumming, e fez o Miss Subúrbio Gay, no Centro 
Cultural Plataforma, levando todo o mundo para assistir perfor-
mances gays. E a gente fez um movimento e pintou toda a praça 
para apagar aqueles símbolos. Uma coisa ia gerando outra. 

Tinham também as histórias que iam aparecendo quando elas 
fotografavam pessoas. Cada foto revela um pouco da vida 
daquela pessoa, né? Revela um pouco de sua história. Teve 
um momento em que eles foram fotografar conchas e peixes. 
Esses meninos criaram uma familiaridade com os pescadores 
e as marisqueiras e tratadoras de peixe aqui, que era uma coisa 
inacreditável. A quantidade de fotos que eles faziam e todo 
mundo liberava. As marisqueiras diziam assim: “Eles podem, 
porque eles são daqui. Eles podem fotografar.”

A oficina era esse espaço de interlocução para disparar a 
sensibilidade do olhar. Era também um momento de escuta 
como foi, por exemplo, no dia em que a gente visitou seu 
Cabral, o luthier, já falecido. Olha a quantidade de gente que eu 
estou dizendo que já faleceu, essas crianças tocaram na nossa 
ancestralidade e isso reverbera, é um ponto de não retorno. 
É algo que ninguém tira mais da vida delas. Elas tocaram na 
ancestralidade. Elas tocaram no trem. E vão poder contar isso 
para o resto da vida. Isso faz uma diferença enorme na cons-
tituição de alguém que vive numa situação de vulnerabilidade, 
num território vulnerável. Por quê? O território vulnerável tende 
a vulnerabilizar a gente. 

A fotografia tem um poder de nos fortalecer, pois você registra 
isso e aquilo, e mais aquilo e ela vai permanecer diante de mui-
tas coisas que vão desaparecer na periferia...Depois da fricção 
e do estranhamento inicial, vem o reconhecimento da autoria. 
A foto é sua. Fizemos a exposição A Beleza do Subúrbio. Foi 
muito bonita. Teve um programa de televisão que veio filmar. 
Todo mundo posou diante de suas fotos, trazendo os colegas, 
as famílias. Depois a exposição foi pro centro da cidade e para 

20  Eduardo menciona questionamento feito pelas crianças e jovens.



119a Câmara de Vereadores. Levamos de van todos com suas 
famílias para ver as fotos. E tem também as repercussões, é 
tanto que a gente vai fazer agora uma ocupação no MAM21 da 
Bahia, por três meses. As fotos vão ser mostradas de novo lá. 
E todas as jovens e os jovens que participaram das oficinas 
estão vivas e vivos, nove anos depois. Quando você faz uma 
oficina de fotografia e a pessoa se reconhece nesse fazer, ela 
vai ter repertório para se proteger nesse mundo caótico em 
que a gente vive. Em A Beleza do Subúrbio estavam juntos eu, 
a Vilma Santos, minha companheira, o Fabrício Cumming e a 
Marcella Hausen. 

Antes desse projeto, teve um outro que foi Olhares Focados. 
Uma de nossas praias é chamada de Alvejado. Ela fica atrás 
de uma fábrica que, entre os séculos XIX e XX, tingia tecidos 
e jogava a água no mar. Por isso a praia ficou conhecida 
como Praia do Alvejado. Lá nós fizemos um outro trabalho de 
fotografia, o Olhares Focados, junto com a Daniele Rodrigues. 
Era um projeto para conscientizar as pessoas, para não sujar 
a praia. Fizemos oficinas e exposição na praia.  Depois a gente 
trabalhou com a Rosa Bunchaft e com a Camila Souza fazendo 
pinhole, que foi muito importante. Esses meninos fizeram sel-
fies, fotos de gatos e autorretratos. Foram vários os processos 
criativos que estavam subjacentes.  Quando a pessoa tem 
acesso a eles, isso explode! Acho que a fotografia e o Acervo 
da Laje têm uma gênese conjunta! 

MF: Eu gostaria de lhe perguntar sobre a importância dos ál-
buns de família, tanto na sua trajetória pessoal quanto também 
para o Acervo da Laje?

JEFS: Até a década de 1980, a gente não tinha acesso a essa 
dimensão da fotografia, do jeito que a gente tem hoje. Sempre 
foi uma relação de apagamento mesmo. Tanto que eu penso: 
“quantos moradores daqui tinham fotos?” Muito material foi 
jogado fora por causa dos alagamentos. As casas eram de 
massapê. Por exemplo, Dona Coleta de Omolu (Clotildes Lopes 
Alves) era uma cantora do Viva Bahia, que viajou o mundo todo 
e o acervo dela ficava em cima de uma mesa na casa. Eu fui 
entrevistá-la algumas vezes e fizemos uma foto dela para o 
projeto Cadê a Bonita? Dias depois, uma bica do vizinho vem 
na chuva forte e destrói todo o acervo dela. São coisas assim 
inacreditáveis, mas que acontecem.

21  Museu de Arte Moderna da Bahia



120 Quando eu entrei na universidade, em 95/96, eu me dei conta 
de que não tinha registros dos meus avós e bisavós, nada. Mi-
nha mãe sempre contava histórias pra gente (ela foi impedida 
de estudar por conta da condição feminina naquela época. 
Era-lhe tolhido esse direito) e ela escrevia sempre. Em qualquer 
lugar, a gente encontrava manuscritos da minha mãe falando 
da minha avó, falando de todo mundo. Um dia, eu disse a ela 
assim: “Quando eu puder ter uma máquina, eu vou fotografar 
todo mundo.”

Em 1996, quando eu comecei a trabalhar, consegui comprar a 
minha primeira máquina e fui para Cruz das Almas fotografar 
a minha família. O primeiro registro é esse do oratório22, ele era 
muito importante. Toda casa lá de Cruz das Almas tinha um 
oratório. Depois fui conhecer minha avó Simplícia, hoje falecida, 
ela era uma índia de cabelos dourados. Minha mãe contava 
muitas histórias dela. Essa foto é de meu avô, Eugênio, nascido 
em 190923. Eles vieram do interior. O meu pai é de Santo Antô-
nio de Jesus, minha mãe de Cruz das Almas, ambos municí-
pios do Recôncavo da Bahia. Aqui está a foto de meu pai nesse 
bar, no Parque São Bartolomeu. Essa foto é muito importante, 
esse aqui na ponta é meu pai, jovem. O do meio é o Geo, foi 
ele que apresentou meu pai à minha mãe. Ele foi namorado da 
irmã da minha mãe, minha tia Glória. Essa foto é muito icônica, 
revela minha origem. Aqui nestas fotopinturas, que faziam no 
interior, são os meus tios, tio Olegário e tio Benedito. Eles me 
deixavam fotografar tudo. Aqui é outra fotopintura, da tia Zózi-
ma, irmã de vó Simplícia.

O álbum de família é um exercício muito importante. Como 
muita gente de minha família foi para São Paulo, saiu daqui da 
Bahia, a nossa correspondência era mandar fotos e fotos três 
por quatro. Minha avó, antes de falecer, me doou muitas fotos 
de retrato três por quatro que ela guardava. Ela guardava de 
todos os netos, bisnetos e filhos. E isso foi muito importante, 
essas fotos mostravam que a gente tinha origem. Aqui, essa 
foto é do meu tio Bonifácio. 

Tudo isso foi em 1996. Foi muito importante poder fazer esse 
exercício de saber de onde a gente veio. Essa foto aqui é da 
casa de farinha. As fotos sempre vinham acompanhadas de 
textos das histórias que eles me contavam. Era como unir 

22  Ao longo de sua fala, Eduardo vai mostrando as fotografias de seus fami-
liares em páginas soltas de seu álbum.
23  Eduardo mostra a cópia de um documento de identidade de seu avô.



121a oralidade e a imagem. E isso é muito importante, porque 
a oralidade para nós é algo muito forte. Mas essa oralidade 
precisava ser registrada. E eu fui entendendo que quanto mais 
a gente se sentava para conversar com eles, com elas, mais 
eles contavam as histórias. Então aqui tem fotos de Tia Tina, 
que era uma figura, Tia Augusta, Tia Júlia, Tia Rosária, e era 
no quilombo, o Combê Tuá, em Cruz das Almas, pouca gente 
sabe da existência deles. Aqui nessa foto é Tia Carmelina, Tia 
Estelita, que era considerada aquela que cuidava de todas as 
nossas questões espirituais. As folhas, os chás, os remédios, 
as garrafadas, os partos, tudo era com ela. Então, eram conver-
sas maravilhosas. E depois, poder escrever isso...Até então a 
gente não tinha essa memória escrita. 

Sempre tem alguém da família que fica com essa função de 
cuidar dos álbuns de retratos. Aqui tem as fotos das casas 
como eram. Aqui, pequenos textos. É muito importante uma 
frase que teu pai, que tua mãe, que tua avó diz, porque faz você 
se reconhecer. Aqui são textos datilografados, que escrevi 
sobre as origens, contando a partir de nossas histórias:

“Viajar à Cruz das Almas, no período do Natal, foi uma ex-
periência riquíssima para mim, que sempre tive curiosidade 
por saber das minhas origens e das histórias das minhas 
sementes primeiras, meus avós, bisavós, tios-avós, primos. 
Conversei muito e muito tempo com minha vó Simplícia e 
fiquei admirado com a memória que ela tem das coisas, com a 
lucidez com a qual ela guarda tantos e tantos episódios de sua 
história de vida. Graças a ela, consegui organizar um pequeno 
esquema de como se formou a nossa família, de como chegou 
a mim esse sobrenome Ferreira Santos e um pouco de quem 
foram os antepassados e como eles viviam. Esse interes-
se pela minha humanidade...” * Nossa! E aí vai! É isso! É um 
adolescente querendo entender quem é, de querer se entender 
no mundo. 

“Quanto à vida de minha avó, soube por seu intermédio que 
vô Eugênio era tocador de violão, cavaquinho, banjo! Tocava 
em todas as festas que aconteciam no Combê Tuá, em outras 
localidades”. “Algo interessante foi minha avó ter falado que 
quando ela e Eugênio se casaram, houve muita discriminação 
por parte de algumas pessoas que nem se fizeram presentes 

*    A partir daqui, os trechos grifados em itálico são inserções lidas pelo autor, 
no decorrer da própria entrevista, de textos escritos por ele, com o propósito de 
complementar e elucidar melhor suas respostas.



122 na cerimônia, visto que chamaram o Tio Eugênio, um negro e 
que a família não deveria ‘se misturar’”. Um momento muito 
forte foi quando minha avó me contou a sobre a morte de vô 
Eugênio: 

“A morte de vô Eugênio foi assim. Ele tinha uma úlcera na 
garganta a mesma que tem seu tio e foi sair pra fazer o raio 
x. Foi num carro junto com vó Simplícia, tia Gói, tia Maria e 
um sobrinho dele, Antônio. Minha avó me contou. Ele foi até a 
cidade conversando tudo e na volta a mesma coisa. Quando o 
tiraram do carro, ele ia passar pela porta para entrar em casa, 
ele faleceu ali mesmo. Suas frases derradeiras, segundo vó 
Simplícia foram as seguintes: ‘Simplícia, mal de mim, se não 
fosse tu’. Ela contou isso com os seus olhos brilhando e feliz 
por saber que ele, mesmo com todos os defeitos, estava reco-
nhecendo a sua importância na vida dele”.

Ouvir isso da própria avó é uma coisa super bonita. Ela tinha 
a memória afetiva e estava ali querendo contar. Ela senta-
va, fumava um cachimbo de barro e começava a contar. A 
ancestralidade tem a ver com essa nossa pertença. Então, o 
primeiro acervo é a nossa casa. O primeiro museu comunitá-
rio é a nossa casa. Os primeiros museus comunitários não vão 
ser as grandes instituições. Vai ser poder reler essa fala da tua 
avó, da tua mãe e dizer: “Que carinho, que cuidado, que afeto, 
que amor!”

Essa é uma curadoria do afeto. É com essa curadoria que 
talvez o Acervo da Laje lida. A gente não quer ser um espaço, 
a gente quer isso, quer sentar, ouvir, conversar.  Lembro de que 
em uma das lives no começo da pandemia eu mostrei esse ál-
bum. Eu tenho sobrinhos que nem conheceram minha avó, não 
conheceram a bisavó deles. E eles se conheceram a partir des-
se álbum. Eu fui mostrando cada foto e contando. E lá estava 
a galerinha de sete, oito, nove, dez, treze anos, eles moram em 
outra casa e começaram a dizer assim: “Oxente! A gente teve 
uma avó assim? Uma bisavó assim?” E eu respondia: “teve!”

São muitas histórias. Tem as histórias do tanque grande. As 
roupas eram lavadas num lago e postas para secar. Só que 
as cobras iam tomar banho no lago e deixavam o veneno 
nas pedras. E quando as mulheres voltavam para recolher as 
roupas, as cobras estavam lá. Então era um corre-corre danado 
nas fontes. Tem a história de uma árvore que sangrava na beira 
da estrada. Tem a da menina que chamou a mãe de “cavala” e 



123depois virou uma “cavala” pelo mundo. Então tudo isso a gente 
ouvia e era pedagógico. Havia uma transmissão direta, sem 
intermediários, daquela memória vivida e de práticas que hoje 
estão esquecidas, como a do meu avô de enterrar os alimentos 
para conservar, pra ficar gelado, ele não tinha energia elétrica. O 
álbum de família tem uma dimensão afetiva. É como a música 
que diz assim: “...e quando se esquece de mim lembra da can-
ção...” Quando eu me esqueço de mim, eu volto para o álbum e 
eu me relembro... a gente se retoma. 

Outro dia fui num brechó e o Cabral me deu dois álbuns, das 
décadas de 50 a 70, de um rapaz. A gente não sabe nem quem 
é, mas é muito bonito como ele fez o álbum, tem fotos de quan-
do ele estava com o namorado, de quando o namorado foi pro 
exército, de quando ele saía no carnaval. Tem um outro álbum 
aqui no Acervo que é maravilhoso! São fotos das festas de um 
terreiro de candomblé. Se você imaginar que ter fotos para nós 
da periferia era uma coisa difícil; para as pessoas da periferia e 
negras era ainda mais difícil. As pessoas às vezes chegam aqui 
com álbuns e dizem: “Olha, deixo no Acervo. Porque aí a gente 
sabe que as pessoas vão ver, vocês vão cuidar.” Esses álbuns 
são muito importantes para a memória coletiva também. É 
muito importante que eles sejam mostrados, compartilhados, 
para as pessoas começarem a dizer assim: “Olha, isso tem 
uma perspectiva importante”. Onde houve muito apagamento, 
a memória tem que superabundar através das fotos. É por isso 
que o Acervo da Laje é todo permeado de obras.

Eu acho que o álbum de família revela, digamos assim, o 
primeiro movimento de curadoria. É uma curadoria de si, que 
a gente faz no sentido mais afetivo do termo, talvez depois 
ele se torne mais técnico, mas no primeiro momento é uma 
curadoria da nossa ancestralidade. Uma curadoria que passa 
pela nossa poética, que não é colonialista. Eu fiquei sabendo 
que tem gente vindo do exterior para comprar fotopintura e 
levar para fora do país. Por exemplo, essas duas fotopinturas 
que eu mostrei para você são muito importantes, tanto essa 
minha, bebê, que meus pais guardaram, quanto essa do casa-
mento; elas não podem ser desapropriadas, tem história aqui.  
As pessoas precisam aprender a cuidar da própria história. 
Então, eu acho que o primeiro acervo é esse cuidado com a 
essa memória que é nossa, que ajuda a gente a ter repertório 
para enfrentar esse momento complexo, difícil que a gente 
está vivendo. 



124 MF: Para você, qual a importância desses espaços museais 
comunitários? E quais os últimos projetos desenvolvidos pelo 
Acervo da Laje? 

JEFS: Criar espaços museais comunitários é justamente 
sair dessa hegemonia dos grandes centros. Hoje em dia há 
uma discussão muito forte sobre a devolução de obras. Tem 
acervos de grandes museus que são pilhagens. Alguns acervos 
aqui da Bahia são do início do século XIX, pertencem a determi-
nadas famílias poderosas e não contam as histórias da gente. 
Então, por exemplo, 90% da cidade vai aos museus daqui e não 
se vê lá. A maioria dos artistas que estão no Acervo da Laje 
fazem parte da periferia, da comunidade, dos bairros. Eles são 
daqui. E, por incrível que pareça, quase nenhuma dessas auto-
rias estão presentes nos museus da cidade, nem no Museu de 
Arte Contemporânea, nem no Museu de Arte Moderna, e nem 
nas coleções de arte popular. Porque nessas coleções, muitas 
obras são classificadas como de autoria anônima e isso é um 
problema. 

Para nós, uma concha é uma obra de arte. Quantas crianças 
trazem conchas para cá! E a gente pega essa concha e ela vira 
uma obra. E essa criança, três anos depois, vai voltar aqui e vai 
dizer: “Olha, permanece! Então, na minha comunidade muda 
muita coisa, mas tem coisas que permanecem. E eu posso 
permanecer enquanto vida, enquanto perspectiva, enquanto 
futuro, enquanto horizonte”.

Muitas vezes, você vai ao museu e tem medo de chegar na 
entrada por causa dos seguranças e as “bilheterias invisíveis”, 
que são mecanismos de exclusão racial e social, indicando 
quem pode e quem não pode frequentar aquele espaço, que 
é público, nos pertence, mas ao mesmo tempo nos é tolhido. 
E tem o “não me toque”, o “não toque”, que é um paradigma. 
Aqui, por exemplo, o pessoal chega e pode tocar em tudo, pode 
ler tudo, pode tocar nas obras. Você toca nos azulejos, você 
toca em tudo. Já nos grandes espaços você já tem toda uma 
lógica da separação entre “eu-obra” e da relação de pertença. 
Os espaços e museus comunitários não podem cair na lógica 
hegemônica. No dia que o Acervo tiver um segurança já não 
é Acervo. Porque ele está na casa da Professora Vilma e do 
Professor Eduardo.

As pessoas chegam e dizem: “Ô de casa! Eu quero entrar! Eu 
quero ver aí as obras”. Aí a pessoa entra. Isso é muito impor-
tante, isso cria um cinturão simbólico no território para as pes-
soas se deslocarem dentro da cidade, para visitar os espaços 



125comunitários que se constituem como casa-museu-escola. A 
casa é o lugar onde a gente mora. É museu, porque tem essa 
coleção de obras. E é escola, porque também é onde a gente 
trabalha. Vilma dá aula e eu também dou aula. Então, quer 
dizer, é um espaço de vida!

Cada bairro, cada território deveria ter espaços assim. E eu fico 
super feliz quando vejo, por exemplo, iniciativas como o museu 
que tem no Complexo da Maré, O Museu das Remoções, a 
Fundação Casa Grande. São espaços que criam metodologias 
de aproximação com o entorno. Para os grandes museus, lidar 
com as comunidades dos bairros, do entorno, é sempre um 
problema. Para nós, não! Para nós é uma relação de apoio, su-
porte e cuidado. A comunidade sabe que uma pessoa, quando 
vem visitar o Acervo, passa no bar de Nádia, passa no res-
taurante de Boca de Galinha, passa em Zé de Valença e toma 
água de coco em Daniela, conhecem as pessoas do bairro, as 
nossas famílias, os pescadores, as marisqueiras. Não é como 
aquele turismo safári, que é aquela coisa predatória. As pesso-
as vêm ver as produções que estão aqui, as memórias locais. 

Para nós, uma placa é uma obra, por exemplo. Uma placa 
dessa de bebida, por exemplo, é uma obra. Quem fez a placa 
quis comunicar, quis dialogar. O que é que constitui o Acer-
vo da Laje? Obras, carrancas, esculturas, mosaico, quadros. 
Recebemos doações de artistas.  Aquela parede ali são obras 
de novos artistas. Então eu acho que os espaços museais 
comunitários são muito importantes, justamente por mostrar 
que nós fazemos a nossa história e que nós podemos contar 
a nossa história. 

Outra coisa é a curadoria do Acervo. Em síntese, a obra chega, 
vai ser acolhida e a vai ser posta na parede para ser vista, 
porque ela veio para ser vista. Ela não vai ficar no quarto. Não! 
Ela tem que ser exposta! Na Casa 1, para conseguir expor tudo, 
tivemos que botar um cabo de aço no teto e colocamos mais 
de 50 carrinhos, máquinas fotográficas, candeeiros... Está um 
negócio a Casa 1! Essa é uma curadoria do ornamental, porque 
as nossas casas nascem do ornamental. Como é que tua mãe 
escolhe uma planta para colocar na casa? Isso é curadoria! 
Antigamente, a gente tinha samambaia, comigo-ninguém-pode, 
na frente da porta, são plantas protetivas. Então fazia sentido 
quando tua mãe colocava uma samambaia, uma espada-de-O-
gum na frente da casa. Isso é uma curadoria! Só que ninguém 
nunca deu nome a isso. E nasce do ornamental. Antigamente, 
toda casa aqui tinha um quadro de algum artista que pintava 



126 numa perspectiva em que a imagem da casa ficava pequeni-
ninha e a das pessoas era grandona. E na cabeça da gente, de 
criança: “Como é que essa pessoa vai entrar nessa casa?” E ali 
começava nossos processos criativos, imaginativos, também 
de curadoria, de pensar o espaço. 

Não se começa a curadoria rolando peças. Começa-se a 
curadoria visitando, pesquisando, conhecendo, conversando, 
passando 5 (cinco) horas querendo entender e a partir daí se 
estabelece um vínculo e não a relação de apropriação que 
muitas vezes pode acontecer. A curadoria é um processo de 
cuidado mesmo. Quanta gente liga pra gente para doar livros, 
obras e a gente vai lá buscar e as pessoas querem conversar. 
Por exemplo, uma pessoa doa um altar, a gente pega esse altar, 
instala no Acervo e quando as pessoas chegam aqui, o altar já 
faz parte da memória coletiva que abraça um território e uma 
temporalidade. E é isso.

Os últimos projetos que a gente desenvolveu foram durante a 
pandemia. Foi o tempo de organizar as duas casas, fazer o site, 
uma hemeroteca, uma sala de música, a catalogação das abas 
que estão no site do Acervo da Laje. A gente passou em um 
edital para equipar as duas primeiras bibliotecas do Acervo. Na 
Casa 1, ainda estou cuidando da biblioteca, porque é gigantes-
ca, cresceu em mais três metros, são seis metros de parede 
agora para a gente cuidar. E o conceito do ornamental é muito 
importante para a gente! Onde muito faltou ou foi invisibilizado, 
a gente precisa mostrar, porque mostrar gera repertório, gera 
estranhamento, gera afeto, gera desconcerto.  Depois que você 
passa por esses espaços, nunca mais vai ser a mesma pessoa. 

Agora há pouco, a gente participou da exposição A memória é 
uma invenção, no MAM do Rio24. As obras acabaram de voltar. 
Elas agora estão desestressando, guardadas em caixotes. Pas-
samos sete dias lá, dentro do MAM do Rio, aprendendo todo o 
processo de montagem de exposição, de reserva técnica, de 
cuidado. Por exemplo, não pode ter cupim de forma alguma 
nas obras. Esse cuidado a gente aprendeu lá. Foi a primeira vez 
que as obras do Acervo saíram daqui de Salvador. 

Neste ano estamos em uma ocupação no MAM da Bahia25 
por três meses, de março a maio.  Temos uma exposição 

24  Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.
25  Museu de Arte Moderna da Bahia.



127com obras que vão desde artefatos que contam a história do 
território, obras dos primeiros artistas que viveram aqui até dos 
mais novos. Temos conversas sobre arte, periferia, visibilidade, 
curadoria, colecionismo, memórias e sobre espaços museais 
e comunitários. E também temos oficinas com artistas, o que 
para nós é muito importante. Então esse é o nosso projeto 
mais recente. 

A nossa experiência com o MAM do Rio foi muito bonita, 
porque eles e elas respeitaram a nossa curadoria. A gente per-
guntava se havia algum critério para levar as obras e eles disse-
ram: “Vocês! Vocês que dizem!”. Nunca vi curadoria melhor do 
que essa. “Vocês”, a curadoria é “vocês”. O critério são “vocês”, 
nesse sentido. Quando abrirem os editais, a gente vai querer 
continuar a catalogação das obras e comprar uma mapoteca 
para a gente poder guardar as obras que não puderem ser 
expostas ainda. Sem contar a quantidade de obras que vêm 
chegando nos últimos meses, o Acervo vai sempre se atuali-
zando. Então, a gente tem que cuidar!

MF: Muito obrigada, Eduardo. Foi muito bom poder conhecer 
mais do Acervo da Laje, entendendo a importância dessa an-
cestralidade, dessa força vital. Me parece que conhecer a pró-
pria história é criar repertório de proteção para a gente poder 
encarar os desafios da vida.

JEFS: Sim, e é muito importante não se descolar da comunida-
de, nunca. O Acervo da Laje, ele nunca vai ocupar um casarão 
no Centro Histórico de Salvador, por exemplo. Quem quiser vir, 
vai ter que vir ao subúrbio e conhecer. A memória faz parte do 
nosso repertório, quando a gente entender isso, a gente vai 
cuidar mais dos nossos álbuns de família, a gente vai cuidar 
mais das nossas histórias e isso vai ter um sentido protetivo 
para as próximas gerações. Porque o que a gente está cons-
truindo agora, assim como aquelas mulheres do vídeo, que 
mostrei no início, construíram. Nós só estamos aqui por causa 
delas. Se não fosse a força, a garra, o afeto, o empenho delas, 
talvez nós não estivéssemos aqui. Principalmente porque elas 
cuidaram de nós naquele momento em que nós éramos mais 
vulneráveis. 

E você sabe que, quanto mais você cuida daquela vulnerabili-
dade, protegendo, mais ela se revelará em potência, retribuindo 
ao mundo o cuidado que recebeu.  Eu acho que o Acervo da 
Laje nasce um pouco disso, de ter recebido tanto e de poder 
agora oferecer aquilo que a gente recebeu como afeto, como o 



128 cuidado, como memória. Essa sala em que estou, aqui do Acer-
vo, está povoada por milhares de pessoas. E nós carregamos 
essas pessoas por todos os lugares aonde vamos. É isso que 
é o Acervo! Está na cabeça, está no coração, no afeto e está 
nas obras. É vivo!

MF: Vou fazer algumas perguntas que foram feitas por ou-
tras pessoas, a partir da tua fala. Márcia Larangeira Jácome 
pergunta: “Eduardo, você fala da dimensão do cuidado em vá-
rios temas – o cuidado com a memória, cuidado como trabalho 
técnico e de gestão, uma resposta ao cuidado com a vida, não? 
Poderia falar mais dessa escolha?” E Vanderléa Cardoso per-
gunta: “existe a catalogação das obras doadas? Um inventário 
com dados básicos de autoria e ano?”

JEFS: A catalogação teve início durante a pandemia. Até então, 
a gente recebia obras de todo mundo e não sabia que cole-
ções nós tínhamos. E aí, com a catalogação inicial, questões 
começaram a ser pensadas. Por exemplo: “quem doou?” 
Contratamos museólogas e arquivistas que começaram a 
fazer esse tipo de questão. Elas também fizeram fichas para 
a gente identificar as técnicas de produção das obras. Isso no 
rolamento inicial das obras. Quando veio a exposição do MAM 
do Rio, aí que foi o negócio! Porque elas não se contentavam 
somente com a descrição das obras. A gente tinha que saber a 
data de nascimento do artista, o nome completo, como assina 
artisticamente, a técnica utilizada na obra, quando foi que ela 
chegou no acervo, entre outras coisas. E tinha ainda a questão 
do direito de imagem da obra. A obra é do Acervo, mas o direito 
de imagem é do artista. Então, para a obra sair no catálogo da 
exposição, o artista tem que dar autorização. Para expor não é 
necessário. 

Toda essa dimensão técnica é muito importante.  É por isso 
que muitas vezes os acervos e museus comunitários não 
avançam. Porque a gente perde essa dimensão técnica. Vilma 
e eu não somos museólogos, não somos da comunicação. 
Somos professores. A gente faz pesquisa. Para essa exposição 
do MAM do Rio, a gente teve que ouvir muito e aprender esses 
saberes.  Agora, o que acontece? Quando chega uma obra, 
temos uma ficha de doação que a museóloga preparou para 
a gente. Na ficha, a pessoa diz que está doando, diz como ela 
conseguiu a obra, se já tem catalogação prévia. Tudo isso fica 
numa pasta para exposições futuras. 

E o que mais, gente? Sim! Nós temos uma associação, um gru-



129po de amigos que cuida da gente.  Dentro da associação, tem 
o setor financeiro e o setor jurídico também. E quando a gente 
precisa de ajuda, tem a galera da comunicação, o pessoal do 
design, da arquitetura, jovens estudantes já formados, que 
cuidam da gente.  O site foi todo feito por eles, todo o processo 
de catalogação foi feito por eles e elas aqui. Cada edital que a 
gente ganha, a gente chama profissionais para trabalhar nes-
sas áreas. Porque não é um trabalho que a gente faz. O nosso 
trabalho é receber as obras, abrir as casas, fazer a montagem 
e tal. Isso é um prazer que a gente ama fazer e receber as 
pessoas. Mas tem a parte técnica que precisa dessa dimensão 
de cuidado. 

São vários cuidados, como a Márcia chamou a atenção. É 
porque, Márcia, você está lidando com muitas vidas, muitas 
presenças e ausências. Por exemplo, a gente já recebeu doa-
ção aqui de uma biblioteca sobre futebol. A maior biblioteca 
de futebol do Brasil está aqui. Noutro dia, o pai de uma jovem 
doou uma coleção de jazz impressionante! São todas relações 
de afeto. As pessoas chegam aqui e sabem que a gente não 
vai vender as obras. Depois que a gente expôs no MAM do Rio, 
teve Marchand ligando para a gente para saber como a gente 
conseguiu tal obra. E a gente atua em três dimensões: a gente 
compra, acha obras em descartes ou recebe de doação. Então, 
é memória afetiva e a gente tem esse cuidado. Para nós a pa-
lavra é cuidado, ela é muito importante, que a gente aprendeu 
isso com Marco Illuminati: “O cuidado comigo é o cuidado com 
o mundo”.

Se a gente cuida da gente, cuida também desses artistas 
da periferia, que foram muito maltratados. Tem artistas que 
venderam muito, mas receberam muito pouco em vida. Tem ar-
tistas que não têm biografia. Se vocês estiverem lá no site, vão 
ver na galeria virtual as obras de Adilson Baiano Paciência. Não 
havia um texto sobre esse artista. Então eu tive que fazer uma 
etnografia no Mercado Modelo pra escrever o perfil dele, que 
vai sair num livrinho agora. Os vendedores me contavam sobre 
ele, eu anotava e depois ia escrevendo sobre como ele era e 
sobre cada obra que chegava dele. Ao longo do tempo, a gente 
vem construindo essas biografias. É um trabalho de pesquisa-
dor, de ficar esmiuçando a internet, que não tem quase nada, 
de ir no boca-a-boca. As pessoas dizem uma coisa ou outra.

Um outro cuidado também é o de como fazer a curadoria dos 
dois espaços do Acervo da Laje para que eles sejam orgâni-
cos. Durante a pandemia, a gente fechou. Recebemos poucas 
visitas. Agora estamos reabrindo. E esse processo todo é de 



130 cuidado, às vezes fazemos agendamento para grupos que que-
rem passar mais tempo. Porque depois que você vem da Casa 
1, você quer conversar. Você não quer ir embora logo. Então, a 
gente tem que cuidar da gente, cuidar das pessoas, cuidar das 
obras tecnicamente.

Quando a gente ganha os editais, a gente chama os alunos da 
UFBA26. Tem uma equipe de lá do projeto Milton Santos, coor-
denado pela professora Cíntia Guedes, que está vindo cuidar 
da gente toda quinta feira. É uma professora e dois alunos. Na 
última semana eles ajudaram a gente a montar os paletes e a 
expografia da Casa 1. Porque assim, com o edital dá para você 
pagar legal às pessoas e para nós é muito importante que as 
pessoas possam receber, que a gente possa retribuir finan-
ceiramente pelo que elas já fazem a vida toda que é cuidar. 
Por exemplo, se der um ‘perrengue’ no Instagram, a gente liga: 
“Fulano, como é que eu resolvo isso?” Tem toda uma rede que 
cuida. 

E tem também o ciclo de produção. Começou com o Lean-
dro Sousa no Ocupa Lajes, que foi um projeto importante. A 
gente ocupou diversas lajes. Teve bate-papos na laje, oficinas 
e exposições itinerantes nas periferias de Salvador. Depois, 
com a produtora Jordana Feitosa, a gente ganhou o edital do 
Goethe-Institut, daqui da Bahia, para reforma das duas casas e 
para fazer o site. E agora, com a Carol Souza, fechamos o ciclo 
de projetos para estruturação interna do Acervo. Esses projetos 
ajudam a gente a ver melhor, em amplitude, o Acervo da Laje.
Estamos também sempre junto da galera de comunicação. 
É muito importante para nós a faculdade de comunicação e 
seus estudantes. Eles ajudaram muito a gente a aprender a 
pesquisar novas tecnologias e a dialogar. No início da pan-
demia, Milena Anjos e Leandro Souza nos ajudaram a lidar 
com o instagram, a gente fazia lives quase toda noite. A gente 
mostrava o que tinha chegado, as cartas, os postais, as fotos, 
as obras. Foi muito importante não parar. A pandemia, num 
determinado momento, tirou muito do presencial. Mas o on-line 
ajudou a gente a se manter em comunicação com as pessoas 
que criaram um vínculo com o Acervo. E esse vínculo é dado 
pelo cuidado mútuo que a gente tem. Dificilmente pessoas 
criam vínculos com museus. Mas quando elas são cuidadas, 
elas criam vínculos. 

26  Universidade Federal da Bahia.



131A gente não domina as tecnologias, mas a gente é ajudado e a 
gente dá a cara à tapa. No sentido que a gente está aqui para 
aprender. Então, até esse cuidado também com a tecnologia, 
ele é dado nessa relação. E uma coisa, não tenha medo nunca! 
Porque assim, o mais jovem vai lhe ensinar, o mais velho vai lhe 
ensinar, você vai ensinar a ambos e todo mundo vai aprender. 
Eu acho que é aqui que está o Acervo da Laje: nessa inter-
geracionalidade se encontrando. Da criança que encontra um 
quadro na rua e traz feliz para dizer que é para o Acervo. Uma 
tela de silk screen, uma concha, um vidrilho. Outro dia uma 
empregada doméstica nos trouxe uma estátua de ébano que 
a patroa mandou jogar fora.  Então essa relação de cuidado é 
muito forte, ela é como uma ferramenta dialógica e está pre-
sente em tudo o que a gente faz.

 



“Samba do Tempo”
Música de José Eduardo Ferreira Santos 
e Victor Antônio dos Santos

Relógio faça o favor
Só pare de trabalhar
Nos dias em que eu estiver
nos braços do meu amor

Por isso eu vou cantar
Um samba só para dizer
Catendê e Ana Zambi
E o tempo vai me escutar

Tempo que se vai
Quando estou
sem você

Tempo volta atrás
E me faz reviver

O tempo que leva e traz
O tempo me abençoou
Agora eu canto em paz
A sorte que começou

O tempo trouxe você
O tempo levou a dor
A noite não vai passar
Sem ter gerado uma flor



Iroko força e paz
Ano bom, Catendê
Iroko, folha cai
Tempo pai, viraê

Do mundo se perfumar
Pra ter a beleza, enfim
O Iroko
me respondeu e trouxe você pra mim

Na força de Orunmilá
no tempo que te escutou não vou te
Deixar jamais
Palavra de quem jurou

Iroko, força e paz
Ano bom, Catendê
Tempo volta atrás
E me faz
reviver

Iroko, folha, cai
Tempo pai...





Lázaro Roberto 
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138 LÁZARO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS:  Para eu 
falar do que foi o ZUMVI1, tenho que falar um pouco da 
minha trajetória antes do ZUMVI, de onde eu vim. Eu sou 

filho de uma lavadeira de roupa e de um estivador, não venho 
de família de fotógrafos, de pessoas com vias artísticas. Meu 
pai e minha mãe são do Recôncavo, perto daqui de Salvador. E 
minha mãe teve 11 filhos, quase todos estão vivos.

Na minha adolescência, ali por meados dos anos 1970, época 
da ditadura militar, eu comecei a participar de um grupo que 
reunia jovens aqui do bairro, da periferia, iniciado por Padre 
Paulo, mas que não era ligado à igreja. O nome desse grupo era 
GEAFAGRA, Grupo Experimental de Arte da Fazenda Grande. 
Eu tinha uns 17 anos quando fui ver uma peça de teatro que 
estava sendo encenada por esse grupo. Gostei muito e acabei 
pedindo pra participar do grupo. Foi uma experiência muito 
interessante para a minha vida. O carro chefe do grupo era 
o teatro, mas era também um clube experimental de artes, 
tinham poetas, pintores, dançarinos. Foi na segunda ou terceira 
festa de arte do grupo que eu vi uma pequena exposição de um 
fotógrafo chamado Antônio Olavo. Eram fotografias ligadas ao 
cangaço. Não foram muitas fotos, mas o preto e branco das 
imagens me chamou a atenção. Eu estava ali, fazendo teatro 
junto com o grupo, mas também me descobrindo, descobrindo 
o que eu queria fazer. Então, o que me chamou mais a atenção 
foi a fotografia. O Jeremias, que também participava do grupo, 
tinha uma câmera fotográfica. Eu me aproximei dele e ele 
começou a me dar alguns ensinamentos da máquina. E eu co-
mecei já a me interessar em fazer fotos das peças, do próprio 
bairro, das nossas caminhadas aonde a gente ia se apresentar.

Eu comecei o exercício da fotografia no bairro. Essas fotogra-
fias que você está vendo aí, foram as primeiras que eu comecei 
a fazer. A igreja do bairro, a lateral da igreja, essa aqui é de 
uma festa de arte que a gente fazia anualmente no bairro da 
Fazenda Grande. Essa foto aí é de uma peça de teatro que nós 
estávamos apresentando, acho que foi Parede de Presídios. Eu 
atuava como ator e às vezes fotografava e foi assim que eu fui 
construindo a minha fotografia. Essa foto aí é sobre o lixo no 
bairro. Eu saía fotografando pelo bairro e adjacências para a 
gente conseguir material para fazer os personagens, fazer os 
laboratórios de teatro. Então, isso tudo ajudava na construção 
das peças. Eu comecei o exercício da arte de fotografia junto 

1  https://www.zumvi.com.br/ 



139com o teatro. Essa foto aqui já é depois do curso de fotografia 
que eu fiz no final dos anos 1970. Eu também trabalhei como 
gráfico, nunca vivi de fotografia. Para eu me manter e manter a 
fotografia, eu também trabalhava lá na periferia do bairro onde 
eu moro. Foi assim que eu comecei a dar os primeiros passos 
e a construir esse acervo. Esse grupo durou cerca de oito anos. 
As pessoas foram para a faculdade, foram se casando, cada 
um foi procurar seu caminho.

Então, antes de chegar ao ZUMVI, eu já estava por ali fotogra-
fando. Nos anos 1980, foi quando eu comecei a produzir mais. 
Foi o padre Paulo quem conseguiu essa máquina, uma Minolta, 
na Itália. Eu comprei pagando com esse trabalho que eu fazia 
no Centro de Evangelização da Penha, onde trabalhei por 15 
anos. Nessa época, eu documentei festas populares, carnaval, 
palafitas. Andava pela Feira de São Joaquim fotografando. Os 
anos 1980 foram de descoberta da minha identidade. Em uma 
década, eu já possuía um pequeno acervo. Eu pagava para 
revelar, comprava o filme com meu próprio dinheiro, não tinha 
patrocínio, mas ia fotografando. Quando eu comecei na foto-
grafia, eu não sabia nem o que eu queria, que tipo de fotografia 
seria, eu falava assim: “Fotografar pro futuro, fotografar pro 
amanhã”.

Eu não tinha a pretensão de ser jornalista, não tinha campo 
aqui em Salvador para isso. Na minha trajetória, para entender 
minha fotografia, tem dois pontos que são importantes. Um 
foi o teatro e outro foi o movimento negro que veio logo após. 
Eu também conheci o movimento negro ali no final dos anos 
1970. O Movimento Negro2 estoura em São Paulo, naquele 
ato de 7 de julho de 1978, na porta do Teatro Municipal. Havia 
um grupo aqui chamado Negô, que também estava ligado ao 
movimento. Um professor do teatro, um cara negro chamado 
Antônio Godi me apresentou ao movimento.  Frequentei as 
primeiras palestras, naquele momento de o movimento estar 
nascendo, conheci pessoas e isso também foi muito impor-
tante na minha trajetória. Isso se constata na minha fotografia 
de rua, nos anos 1980. Então assim, se eu não passasse pelo 
teatro e pelo Movimento Negro, eu não faria essa fotografia 
que eu faço hoje. Isso eu tenho certeza. 

Então o ZUMVI surge dessa construção que começou de uma 
pessoa que se interessou pela fotografia e por fazer fotografia 

2  Refere-se ao Movimento Negro Unificado.



140 para o futuro. Ainda sem ter pretensão de criar um acervo. Eu 
ia fotografando  e guardando, anotando o assunto, o ano e fa-
zendo as pastas. No final dos anos 80, eu já tinha um pequeno 
acúmulo e aí começou a bater aquela inquietação: “O que é que 
eu vou fazer com isso? Isso vai servir para quê?” Então veio 
essa ideia de criar um arquivo como aquele lugar em que as 
pessoas, no futuro, podem ir buscar informação, buscar uma 
fotografia daquilo que eu estava fotografando. Eu não imagina-
va que isso chegasse aonde chegou hoje.

Eu passei por várias fases. Como eu também vinha do movi-
mento negro, eu comecei a perceber que, aqui em Salvador, 
que é uma das cidades mais negras fora da África, eu era 
quase o único fotógrafo negro presente, diante de um celeiro 
de vários fotógrafos brancos que circulavam nas praças, nas 
festas populares, no carnaval, no dia-a-dia. Muitos fotografando 
com patrocínio do governo. E eu estava ali, com minha maqui-
ninha, registrando. E ali também eu percebia a estranheza das 
pessoas, de meus próprios amigos, da minha periferia e de 
outras pessoas que me chamavam de turista. Eu me pergun-
tava: “Por que turista?” Com o tempo a ficha caiu, eu era um 
negro com uma máquina fotográfica. Eu usava o cabelo rasta 
e estava ali me divertindo, mas também preocupado em do-
cumentar os blocos afros, os afoxés, as festas populares. E, 
como estou dizendo, cercado por outros fotógrafos turistas 
brancos. Então, eu percebi que era como se eu estivesse 
num lugar que não era o meu. Era uma ousadia muito grande 
eu estar ali fazendo essa documentação. Com tudo isso, eu 
fui aprendendo o valor dessa documentação. Eu era um cara 
negro fotografando os próprios negros. 

Aqui na Bahia, toda a narrativa dos negros, dos corpos ne-
gros, são contadas pelos brancos. Então, eu não sabia, mas 
estava fazendo história. Essa ficha veio cair com o tempo. Eu 
fui me instrumentalizando e vendo que praticamente era o 
único negro que estava ali fotografando. Não fazendo aquela 
fotografia de sensualidade dos corpos negros. Mas fotografan-
do o lado político, o lado da memória, o lado da história para 
o futuro. Esse aprendizado veio com a minha vivência dentro 
da fotografia. No final dos anos 1980, início dos anos 1990, 
eu fiz um curso de fotógrafo laboratorista no SENAC. Porque 
eu comprava filmes e pagava para revelar. Eu via apenas uma 
coisa ou outra do que eu fotografava. Foi nesse curso que eu 
aprendi a copiar, a revelar. E meu amigo, o Jeremias, que me 
emprestava máquina, tinha ganho um laboratório de presente. 



141Ele não seguiu pela fotografia. Mas esse laboratório foi muito 
útil quando eu fundei o ZUMVI. 

Na minha trajetória, eu fui percebendo que eu era muito 
sozinho. Eu queria discutir fotografia e não encontrava outros 
fotógrafos negros. No meio do curso, eu já estava com a ideia 
do ZUMVI. Quando terminei, para criar o ZUMVI, chamei um 
amigo do curso, o Aldemar Marques, que também era um cara 
negro, e um outro cara também, o Raimundo Monteiro, que era 
fotógrafo lambe-lambe de praça, fazia aquelas fotografias 3x4. 
Ele me admirava, via um cara rasta fotografando e tal, embora 
nosso trabalho fosse um pouco diferente. A gente começou a 
trocar informação aos sábados, ao tomar umas cervejinhas, 
então eu o trouxe para fazer parte do ZUMVI.

Ficamos nós três ali, dialogando, eu, o Aldemar e o Raimundo 
e criamos o ZUMVI. A gente trabalhava para arranjar dinheiro 
para comprar filmes. A gente fazia as pautas e no final de se-
mana saía para fotografar. O Aldemar ia pra um lado e eu ia pro 
outro. O Aldemar trabalhava, mas nos finais de semana fazia 
os ‘corre’ dele, na própria periferia dele. Acompanhava a pauta 
que estava ali na demanda. Foi assim que o ZUMVI foi criado, 
com essa perspectiva, dentro da periferia. Eu consegui uma 
sala num casarão ao lado da igreja da Penha, lá tinha muito 
espaço ocioso. Eu vi que tinha vários banheiros e fiz eles de 
laboratório. E tudo assim, feito ‘a facão’!

Eu nunca tinha exposto. E nos anos 1990, fiz uma exposição 
com o historiador Jorge Antônio Batista3, que tinha visto o 
meu trabalho. Foi uma exposição profissional, que foi página 
de jornal. Eu estava fotografando a Feira de São Joaquim e ele 
disse: “Isso aqui é um quilombo, rapaz! Bora fazer um trabalho 
sobre esta feira? Pegando a história dessas duas feiras: Água 
de Meninos e São Joaquim”. Água de Menino é uma feira que 
pegou fogo em 1974, aqui perto do comércio. E os feirantes 
foram transferidos para uma outra feira, um pouco mais distan-
te, onde estão até hoje. E o forte dessas feiras é que elas são 
repletas de pessoas negras, desde Água de Meninos a São Jo-
aquim. Então, o nosso foco neste trabalho foi a hereditariedade 
profissional do trabalho do homem e da mulher negra, dessas 
feiras.  O trabalho vai passando de pai para filho. 

3  Refere-se a exposição O negro e seu trabalho na feira de Água de Meninos 
a São Joaquim: pesquisa fotográfica.



142 Foi uma experiência muito interessante, o Jorge Antônio fazia 
as entrevistas oralmente, conversava com os feirantes, e eu 
estava lá fotografando o dia-a-dia. Foi o primeiro trabalho 
em que eu fiquei o dia todo no local, procurando maneiras de 
fotografar sem interferir muito no trabalho dos feirantes. E ao 
mesmo tempo eu também era um negro que estava ali. Foi 
uma experiência muito grande, os trabalhadores perguntavam 
para mim: “É para vender para os brancos no Pelourinho?” Por-
que eles achavam que eu estava ali para isso. Depois, fomos 
ao Sindicato dos Arrumadores da Feira de São Joaquim, em 
Salvador, o sindicato mais velho do pós-abolição. E a gente 
estreitou mais a relação, fiquei muito amigo dos arrumadores. 
Esse trabalho foi apresentado no mês da consciência negra, 
em 1992, deu página de jornal e depois foi para Recife. Eu me 
orgulho muito dele! 

Mas, voltando pra pergunta “o que foi o ZUMVI? o que é o ZUM-
VI?”. Eu começo pela periferia, no subúrbio, nos Novos Alaga-
dos. Em 1992, o ZUMVI é fundado. Antes disso eram pequenas 
exposições na periferia. No mês da consciência negra, as 
pessoas me procuravam muito para eu levar esses materiais 
para expor na periferia. Essa foto aqui é de uma exposição no 
bairro Novos Alagados, onde fica o Acervo da Laje. Eu tenho 
uma vasta documentação sobre as palafitas lá e sobre o bairro 
também. Essa foto aqui foi da exposição SOS para Novos 
Alagados. Essa aqui é da exposição na Sociedade 1º de Maio. 
Nessa aqui é o grupo de capoeira que a meninada lá frequen-
tava. Essa aqui é do pessoal que ia pra porta da prefeitura 
protestar. Tudo isso de pessoas do bairro Novos Alagados. 

JOSÉ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS FILHO: As pessoas 
saiam de Novos Alagados e iam para a porta da prefeitura 
protestar. Lázaro levava as fotos e montava uma exposição na 
escadaria da prefeitura. 

LRFS: Essa foto é na porta da prefeitura. Tinha um líder comu-
nitário que era italiano, ele pegava essas pessoas, alugava um 
caminhão e as levava. Ficavam o dia todo ali, protestando, para 
prefeitura fazer a infraestrutura dentro dessa comunidade, que 
é imensa.  Conheci muito essa realidade e fotografei toda essa 
área. Hoje não existem mais palafitas na comunidade onde fica 
o Acervo da Laje. Mas essa história, um pouco dessa histó-
ria do bairro está dentro do ZUMVI. Tem a questão do trem 
também. Eu fiz um trabalho por onde o trem passava, como ele 
acabou. Tiraram o trem pra botar um outro modal, que vai levar 



143uns 15 anos para ficar pronto. Mas já tiraram todos os trilhos e 
eu fico pensando: “Ainda bem que fotografei isso”.

Então, esse é o começo do ZUMVI. E por muito tempo houve 
uma invisibilidade muito grande do que a gente fazia, quase 
ninguém me conhecia em Salvador. A não ser as pessoas do 
movimento negro e dos lugares por onde tramitei. O José Car-
los está comigo há mais ou menos dez anos. Os outros funda-
dores do ZUMVI ficaram por cerca de cinco anos. Tiveram que 
sair pra ir cuidar das suas vidas, porque fotografia não dava 
dinheiro. Eu fiquei com esse acervo, sozinho, peregrinando. O 
acervo andou por vários locais, depois o trouxe para a minha 
residência. Em 1995, eu fiquei desempregado e as coisas fica-
ram piores, fiquei sem dinheiro, mas nunca parei de fotografar. 

Parei um pouco de fotografar em preto branco, que é a minha 
identidade na fotografia. Comprava filme colorido, porque era 
mais barato para fazer o trabalho. Mas aqui em Salvador eu 
não era chamado para nenhuma exposição. Minha visibilidade, 
como fotógrafo, vem desses últimos dez anos. José Carlos é 
meu sobrinho. Ele andava muito aqui em casa, mas não sabia 
o que era que eu fazia. Então, depois que ele entrou na universi-
dade, a gente bateu um papo aqui, era dia de sexta-feira santa, 
que é o dia que tem reunião de família e eu estava falando 
dessa minha trajetória.

Eu estava também fazendo uma carta para falar do Movimento 
Negro, porque dentro do ZUMVI são vários acervos e, um dos 
primeiros, é o acervo do Movimento Negro, que eu fotografo 
desde a fundação. Além dos acervos dos blocos afro, dos 
afoxés. Teve um cara muito importante, o Jônatas Conceição, 
esse cara que está aqui na foto, de cabelo grande, rasta. Ele já 
faleceu. Ele foi um dos fundadores do Movimento Negro aqui 
na Bahia.  Em 1978, no lançamento do Movimento Negro em 
São Paulo, ele estava lá, fazendo o mestrado. Em 2006, ele me 
entregou o acervo do Movimento Negro com 1600 fotogramas. 
E assim juntei dois acervos, o que eu vinha fazendo e o que ele 
também veio fazendo. São quase 3 mil fotogramas do Movi-
mento Negro dentro do ZUMVI. E tudo isso estava aqui parado. 
Eu não tinha como divulgar. 

Então foi nessa época que o Zézão4 entrou pro ZUMVI, eu es-
tava procurando uma forma de as pessoas saberem do acervo 

4  Apelido de José Carlos.



144 e também estava preocupado com a preservação. É com o 
Zézão, que lida com mídias, que o ZUMVI vem se tornando 
conhecido nestes últimos dez anos. Eu não sou muito da 
mídia. Eu sou mais da fotografia analógica. Em 2016 foi que 
entrei para a fotografia digital. Eu lanço, então, um catálogo 
com cerca de cem fotografias do Movimento Negro, com o 
apoio que Zézão conseguiu junto à universidade. Então assim, 
eu estou falando pra você entender a minha trajetória, não foi 
fácil e não vem sendo fácil. Essa minha invisibilidade, eu sei 
que não é à toa, é porque eu sou um homem negro e estou no 
meio da fotografia. Hoje é que as pessoas estão vendo essa 
documentação, esse acervo de pessoas negras. Parece que 
somos o único coletivo no Brasil, ou quase o único, a fazer um 
acervo de pessoas pretas. 

Nada disso foi assim pensado, isso foi acontecendo. E fui 
tendo consciência de que as famílias negras não tinham ima-
gem, não tinham seus álbuns de família. É muito apagamen-
to. Tudo eu fui aprendendo. O quanto é importante a gente 
guardar nossa memória, nossa história. E hoje eu estou vendo 
o efeito. Eu criei um arquivo, um acervo importante. Hoje, eu já 
começo a procurar publicar livros e fazer exposições temá-
ticas. Já fizemos várias exposições. Em 2018, fizemos uma 
sobre os 40 anos do Movimento Negro. Participei agora há 
pouco da exposição Carolina Maria de Jesus5, eu nunca pensei 
participar de uma exposição desse porte. Vários curadores, 
homens e mulheres, estão procurando o ZUMVI. 

O ZUMVI mostrou muito pouco ainda do que ele tem a mostrar. 
Eu fiz pouquíssimas exposições de cunho profissional. Esse 
acervo precisa ser mais conhecido. E precisa de apoio. Tem 
muita coisa ainda para ser mostrada. Estamos caminhando a 
passos pequenos, mas estamos chegando lá. Então esse foi o 
começo do ZUMVI. Eu me orgulho muito dessas pequenas ex-
posições feitas nas periferias! Acho que o Zézão pode falar um 
pouco, é importante que ele fale, ele administra e tem levado o 
ZUMVI aonde a gente está chegando hoje. 

5  Refere-se à exposição CAROLINA MARIA DE JESUS: Um Brasil para os bra-
sileiros que esteve em cartaz entre 25/9/2021 e 3/4/2022 no Instituto Moreira 
Salles, São Paulo – SP. 
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MARINA FELDHUES: Já comentando um pouco tua fala, Láza-
ro, o que me chamou a atenção no ZUMVI é o fato de ele pro-
vavelmente ser o primeiro quilombo fotográfico visual do país. 
Eu acho que tem uma coisa muito importante que você mencio-
nou, essa questão da produção de imagens para o futuro. Se a 
gente não fizer a fotografia do jeito que a gente quer aparecer, 
quem vai fazer? Os turistas brancos? Me parece que é muito 
diferente o olhar voyeur de um turista, para o olhar de quem 
está contando a própria história do próprio povo. Eu acho que 
talvez seja esse o lugar de fazer memória para o futuro, como 
você bem disse.

JCFSF: A história é um pouco seletiva. A gente acaba 
tomando como verdade as coisas que prevalecem, que são 
mostradas. O que não é mostrado fica de canto e passa a não 
ser história. Então, o que é mostrado é história. O que não é 
mostrado, não é a história. A maior vontade de Lázaro é de 
mostrar a nossa história, que estamos vivos, mostrar tudo o 
que nos aconteceu. E eu venho ajudando ele há um tempo. 

Eu chego ao ZUMVI muito jovem, estava entrando na universi-
dade e ser preto para mim era uma outra coisa. Eu sou do bair-
ro da Liberdade, o bairro historicamente mais negro da cidade, 
lá tem toda uma movimentação por conta de nossa trajetória 
com escolas de samba, blocos afros. Eu tinha toda essa refe-
rência, mas não tinha uma afirmação minha. Era uma história 
que era minha, mas que eu não sentia como minha. Eu não 
fazia parte dessa história. Isso veio com o tempo, o ZUMVI me 
ajudou muito nesse processo. O Movimento Negro também. 

Eu fui para a universidade e, antes de ir, tive uma conversa com 
o meu tio, rapidamente. A gente conversou sobre essa ques-
tão de ele querer fazer História. Já tinha até tentado uma vez 
o vestibular. Ele estava se realizando com o fato de eu estar 
fazendo História. Então, na universidade, quando eu comecei a 
estudar sobre a militância, sobre o Movimento Negro, eu passei 
a entender quem era Lázaro, quem era Jônatas, o que o acervo 
tinha de conteúdo e podia fazer de importante. E, fundamental-
mente, passei a me entender como militante e que devia ajudar 
um outro militante, que estava dentro da minha família. Para 
mim era uma missão, eu não poderia virar as costas.
 



146 Então, inicialmente foi muito essa questão de ajudar o meu 
tio, de ajudar um militante, de estar junto, participando de 
tudo isso, para mim, era muito mágico! Aí vieram os desafios, 
entender como eu ia ajudar, já que eu só era um jovem estu-
dante e, assim, a gente é formado para fazer uma coisa só. A 
gente cursa Direito, História, aprende a escrever e ler, mas só. 
Ninguém diz para você: “Oh, amigo, você vai para uma escola 
pública dar aula. Não vai ter ferramenta nenhuma. Não vai ter 
datashow. Vai ter um quadro lá todo riscado. E você vai ter que 
criar dinâmicas”. Essa coisa toda ninguém explica. Você não 
aprende na universidade, você aprende vivendo. 

Ficar aqui no ZUMVI, ajudando o Lázaro, era um desafio, por-
que eu não tinha uma formação, não fui preparado para isso. 
As coisas foram acontecendo com o tempo. Junto com meus 
amigos, minha rede de militância, a gente funda o Akofena – 
Núcleo de Negras e Negros Estudantes da UFRB. Dentro desse 
núcleo, a gente discutia questões de raça, da mulher negra, do 
genocídio da população negra, questões LGBTQIA+. Eu come-
cei a entender que o Movimento Negro eram várias siglas e que 
na academia é um conceito bibliográfico. Eu fui tomando posse 
de todas essas informações ou de todas essas ferramentas e 
começo a trabalhar.

A primeira lição foi tentar entender como a gente ia divulgar o 
acervo do Movimento Negro. Lázaro tinha escrito uma carta. A 
gente começou a falar com as pessoas, a mandar para o e-mail 
das pessoas.  Batemos na porta das pessoas que estavam no 
poder: deputados, vereadores. Mas com o processo, a gente 
começou a entender que essas pessoas não iam ajudar muito. 
A gente tentava, mas acaba não chegando num denominador 
comum, porque a gente queria uma coisa, elas queriam outras. 

Por exemplo, a gente precisava de uma máquina para 
digitalizar e eles diziam: “Ah! Mas vocês vão querer uma 
máquina para quê? Vocês só querem digitalizar! Eu digitalizo 
e envio para você tudo em CD, em HD”. E a gente explicava 
porque precisava, por que não adiantava ser desse jeito. A 
gente tinha o entendimento e tem até hoje de que não é uma 
ação limitada, não era só “digitalizar e acabou. E toma esse 
negócio aí. E cada um vai para um lado”. 

A gente precisava ter um laboratório, um espaço com máqui-
na, com computador. E a gente não conquistou isso de um 
dia para o outro. O primeiro trabalho que a gente fez junto, foi 



147um trabalho na III CONEPIR6, foi um trabalho para a secretaria 
de igualdade, que a gente já batia na porta já há um tempo. 
Lá encontramos a professora Vilma Reis, que estava como 
gestora do órgão e que possibilitou que a gente fizesse uma 
exposição. Então foi importante. Aquela exposição foi muito 
bacana, pessoas do Movimento Negro que não sabiam da 
existência do acervo, passaram a conhecer. E aí, depois desse 
trabalho, eu olho para dentro da universidade e digo: “Quem 
pode me ajudar aqui?”

Comecei a correr atrás da minha rede de amigos da universi-
dade, estudantes de Cinema, de História, de Ciência Sociais, de 
Artes Visuais, o espaço coletivo Tela Preta. Eu sempre estava 
buscando informação com essas pessoas, é uma galera que 
me ajudou muito. Foram essas pessoas que começaram a me 
ensinar a escrever projeto, como funcionava o financiamento 
de recursos, que é algo muito importante e que todo o artis-
ta devia saber.  A escola deveria preparar, mas não prepara 
ninguém para ser artista, não diz: “Olha você tem que ter o MEI, 
Micro Empreendedor Individual. Qualquer trabalho que você 
fizer, você vai ter que passar uma nota e tal”.

Você tem que ficar ligado nos editais, se vai sair um edital que 
seja do perfil do seu projeto. Tudo isso foi um aprendizado.  
A gente teve uma ajuda muito bacana do professor Antônio 
Liberac, que era meu orientador na graduação e também foi 
no mestrado. Ele também comprou a briga. A gente tinha 
uma ideia e ele escreveu junto com a gente o projeto que foi 
aprovado em um edital. E aí conseguimos fazer o catálogo 
com fotografias do Movimento Negro. Depois, ele nos ajudou 
a aprovar a digitalização do acervo em um edital da parceria 
entre UFPE, MINC, Fundaj e Rede Memorial. Eu fui a Pernambu-
co duas vezes, por conta deste edital, para uma formação em 
processo de digitalização. Nesse edital, o governo criou uma 
plataforma chamada Tainacan7, que era uma plataforma livre 
que armazenava vídeos, fotografias, arquivos.  Então, tivemos 
esse laboratório, essa experiência e começamos a caminhar. 
Sempre surgia algum trabalho. Mas, por muitos anos, só acon-
teceram trabalhos em novembro. A gente passava o ano todo 
se preparando, esperando que em novembro alguém chamas-
se para algum trabalho.

6  Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial (CONEPIR) organi-
zada pela Secretaria de Promoção da Igualdade Racial da Bahia. 
7  https://tainacan.org/ 



148 Porque assim, mesmo com o avanço das questões raciais, 
as pessoas ainda não tinham adquirido o hábito de consumir 
coisas criadas por pessoas pretas. Existia uma resistência. Só 
quando um preto criava e o branco vendia é que as pessoas 
compravam. Hoje parece que é diferente. Tem diversas marcas 
de roupas, moda gourmet preta, até no shopping. Há oito anos 
atrás não tinha. Esse mercado não era assim, a princípio. En-
tão, quando a gente começa a digitalizar e quando as pessoas 
começam a ter conhecimento do acervo, a gente começa 
também a ceder fotografias para livros e documentários e a 
fazer exposições.   Isso vai acabar dinamizando e divulgando 
o acervo, fazendo aparecer trabalhos e recursos também em 
outros meses, sem ser apenas no mês de novembro. 

E aí a gente sentiu a necessidade de ter um espaço nosso, que 
fosse de preferência no centro da cidade. Porque até hoje o 
acervo está aqui na casa do fotógrafo Lázaro. O acervo tem 
que ter um espaço de armazenamento com um acondicio-
namento legal. A gente busca isso, esse lugar de dignidade, 
do que é necessário para que essa memória, esses materiais 
não se percam, não se deteriorem. O nosso trabalho foi indo 
muito por essa questão de entender o que o acervo precisava. 
A gente vem de lá pra cá digitalizando de forma não contínua, 
quando conseguimos algum recurso a gente cria uma estrutu-
ra e faz o trabalho. 

Agora no ano de 2021, o Elson Rabelo começou a nos dar 
um suporte maior. Ele ministrou duas oficinas aqui pra gente. 
Recebemos Júnia8, que nos trouxe Deise Lima, que por sinal 
é uma estagiária maravilhosa, uma pessoa bacana. Tanto ela 
como Júnia vêm fortalecendo nosso trabalho de preservação. 
Hoje, a gente higieniza, digitaliza, armazena, mas a gente ainda 
não tem um lugar para o acondicionamento correto. A gente 
não tem um armário anti-incêndios, por exemplo. O acervo 
ainda está muito vulnerável nesse aspecto.

A gente via muito o acervo como esse lugar de memória sim-
plesmente, não como um acervo artístico, como um material 
que fosse vendável. Então, as pessoas da arte começaram 
a ventilar e dizer pra gente: “Olha! É um material bem artís-
tico! Tem coisas que vocês têm que apostar nesse campo 

8  Refere-se à professora Júnia Mortimer do programa de pós-graduação em 
Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal 
da Bahia (PPGAU/FAUFBA). 



149da comercialização. Monetizar o acervo através da venda de 
imagens”. A gente sempre teve esse desafio de entender como 
alcançar a sustentabilidade do acervo. Então, começamos a 
compreender que a nossa sustentabilidade poderia vir através 
da venda de imagens, da cessão de imagens para documentá-
rios. E começamos a investir nessas frentes. 

A gente está pleiteando junto ao IPAC9, um imóvel, já faz um 
tempo. Todo mundo sabe que é muito difícil quando você não 
tem um acordo político para se fazer as coisas. Então, as coi-
sas vão acontecendo, mas você tem que brigar muito por tudo. 
Ainda em 2021, a gente conseguiu financiamento via benfeito-
ria10. A gente já tinha tentado um financiamento em 2018, uma 
campanha, mas não rolou porque era uma campanha “tudo ou 
nada” e não conseguimos chegar ao valor pretendido, então o 
dinheiro retornou aos investidores. Não veio nem um real para 
a gente. Agora em 2021, a gente conseguiu participar de um 
edital de financiamento que era turbinado. Para cada recurso 
que a gente recebia, eles mandavam mais dois. A Fundação 
Tide Setúbal estava financiando. A gente conseguiu, através 
dessa campanha, um recurso para alugar um espaço, para 
imprimir obras e comprar móveis. Enfim, para funcionar como 
uma galeria, um espaço de encontros, de rodas de conversa, 
de venda de fotografias, postais, camisas e outros produtos 
a partir do acervo. Hoje, a gente se encontra nessa galeria, na 
Ladeira do Carmo, número 28. 

Entre 2020 e 2021, com o incentivo da Lei Aldir Blanc, a gente 
pode fazer um site, uma exposição virtual, onde mostramos a 
história do Movimento Negro, suas principais pautas, a questão 
da mulher, do genocídio, das políticas afirmativas, centenário 
da abolição, a primeira Marcha da Consciência Negra, trezen-
tos anos de Zumbi... Então, foi por meio desses editais que nós 
pudemos criar produtos e mostrar resultados. Se a gente esti-
ver com recursos, a gente consegue entregar. Mas se a gente 
não tem recursos, a gente não consegue fazer quase nada. Faz 
na raça, pedindo a força de um ou de outro, de um parceiro. É 
sempre importante ter redes de apoio para nos fortalecer, nos 
ajudar. 

Em 2020, a gente recebeu uma doação importante do intelec-
tual e pesquisador Pedro Caribé. Ele estava fazendo uma pes-

9  Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC).
10  Plataforma digital de financiamento coletivo.



150 quisa, no doutorado, sobre o cineclubismo na Bahia, o Cinema 
Negro. Ele conseguiu acessar a documentação de um cara 
muito importante, o Luís Orlando, um cineclubista que estava 
ali, dentro do Movimento Negro, bem na época da ditadura, 
passando filmes afrocentrados em comunidades, em escolas 
públicas. Era alguém que estava criando um cinema para a 
periferia. A gente digitalizou essa documentação que vai ser 
exposta em uma plataforma, um museu digital. Tem também 
a Íris de Oliveira, que chega através dessa rede do cinema e faz 
um documentário sobre o ZUMVI11. É um filme muito bacana! 
A gente adorou o filme. Foi uma relação de respeito muito 
grande com a gente. A produção do filme ouviu muito o Lázaro. 
Quando você faz um trabalho mais com respeito, ouvindo as 
pessoas, isso transparece no resultado. E tudo isso foi nos 
dando apoio. 

Em 2018, o coletivo Bijari, lá de São Paulo, criou um andaime, 
um mapping, com fotografias do acervo, na frente do Museu 
Pelé12. Ficou lindo, maravilhoso! No nosso Instagram tem 
imagens desse projeto. Foi o primeiro evento de arte em que a 
gente foi tratado como artista. Essa rede de arte formada por 
Diane Lima, Hélio Menezes, Raquel Barreto, Tiago de Paula, 
tem olhado para a gente. A Vilma Neres também, ela é uma 
pesquisadora muito bacana. São pessoas que passam a olhar 
o ZUMVI como ele tem que ser visto, mostrando o que sempre 
produziu e nunca conseguiu mostrar. Esse é um momento em 
que a gente está tirando as coisas da gaveta, expondo, mos-
trando, porque são 30, 40 anos de produção de Lázaro, quase 
que sem exibição.

Os artistas negros, historicamente, sempre tiveram essa difi-
culdade. A Arte Negra sempre esteve aqui. Tudo o que tem aqui 
no Brasil, de construção, foi o negro que fez, porque no período 
colonial, o branco não trabalhava. Era feio ou ridículo você 
trabalhar. Então o africano e o indígena tinham que trabalhar. 
Muito dessas artes Sacras que a gente vê nas igrejas quem fa-
zia era o negro, africano e afro-brasileiro. Várias esculturas em 
ferro, em prata, joias, toda essa riqueza material era produzida 
pelo negro.

No pós-abolição, no início do século XX, você também encontra 
uma grande produção negra, só que esses negros não apa-
recem. Existiam negros nos modernismos também, pintores. 

11  Refere-se ao filme Acervo Zumvi - O levante da memória (2021) da diretora 
Íris de Oliveira.
12  https://bijari.com.br/design/expografia-valongo/



151E cadê essas pessoas? Onde é que elas estão? Elas foram 
excluídas do processo histórico. A Semana de Arte Moderna, 
no ano de 1922, foi uma quebra com a arte tradicional. Mas e 
aí? E cadê os artistas negros que existiam? Cadê os artistas 
das periferias ao longo do século XX? É claro que existia. Não 
era só Lázaro o único fotógrafo que existia nos anos 1970. Mas 
ele conseguiu guardar. E o resto conseguiu? Por diversas ques-
tões, não conseguiram guardar, não conseguiram preservar 
seus materiais. Então, fotografar e conseguir guardar, preservar 
esse material, é uma grande vitória. 

Hoje, por meio dessas fotos, a gente pode ver que as palafitas 
existiram em Novos Alagados; que as pessoas, na Feira de 
São Joaquim, trabalhavam e trabalham até hoje em condições 
similares à escravidão, em algumas fotografias, parece que 
você está no século XIX. É uma situação de pobreza heredi-
tária, que passa gerações. Lázaro conseguiu fotografar três 
gerações, o avô, o pai e o neto trabalhando na mesma função 
de carregador ou de feirante. A sociedade brasileira sempre 
programou esse lugar para o negro. E o branco ia lá, foto-
grafava, pintava, mas não problematizava: “Ah! É natural! 
É natural o negro estar trabalhando como estivador”. Mas, 
assim, e a problematização disso? As doenças adquiridas, 
as doenças mentais também, a pobreza são elementos que 
a gente não contabiliza e se refletem hoje no jovem que está 
no crack. Diversas pessoas que você vê nessas fotos, como 
percussionistas, como artistas, foram pro crack. Estão imersos 
agora num lugar em que o Estado diz que não é problema dele, 
sabe? Lava as mãos. 

Muita gente que está em Salvador vivendo nas ruas são 
pessoas gloriosas, são compositores de blocos afro. A gente 
canta as músicas, a gente vibra, cita em nossas dissertações 
de mestrado, teses de doutorado. E esquece das pessoas, de 
suas contribuições. Ninguém cria tudo sozinho. O bloco afro 
e o samba reggae não se criaram sozinhos. Eles resultaram 
de uma contribuição coletiva para que chegassem aonde 
estão hoje.  Na música, tem todo um discurso de “adoro os 
artistas negros”, mas a pobreza dos artistas aqui na Bahia é 
muito grande. Agora na pandemia, a gente pode ver como isso 
piorou. Aqui no Pelourinho, as pessoas que viviam do turismo 
tiveram que se virar de outra maneira, procurar outra forma de 
levar o pão para casa. 

Então, essa minha chegada ao ZUMVI foi para dar essa força 
de produção, essa força pro artista. Porque o artista precisa de 



152 uma base, de alguém que esteja lá, bote o microfone, que mon-
te a caixa de som para o cara cantar. A mesma coisa é com 
o fotógrafo. O fotógrafo precisa de uma estrutura, comprar 
material, para conseguir fotografar e depois guardar e mostrar. 
É nesse circuito de produção que a gente se insere e tenta 
fazer o que pode. A gente vai construindo isso, sabe? Com os 
parceiros. São muito importantes também.

A gente aqui faz um trabalho voluntário, porque não tem salá-
rio. A gente  trabalha assim. Tem os editais e aí você consegue 
ser aprovado num ou noutro. Mas são situações esporádicas 
em que você consegue se pagar pelo trabalho feito. O trabalho 
que Lázaro fez e faz, nesse tempo todo, é militância. É uma mi-
litância dentro da fotografia, dentro da questão racial. Ele nunca 
foi pago para fotografar a rua, para fotografar ninguém. Então, 
até hoje a gente não alcançou uma sustentabilidade. A gente 
não recebe salário para estar fazendo, o que a gente faz, enten-
deu? É até bom explicar para as pessoas, porque muitos dizem 
assim: “Pô! Abriu uma galeria! Tem um atelier lá no Pelourinho”. 
As pessoas já acham que você está bem de vida, mas não. 
Tem contas a pagar e as vendas ainda não conseguem cobrir 
todo o custo do espaço. A gente precisa aprovar projetos em 
editais e preencher as lacunas. É bem difícil quando você não 
tem uma estrutura financeira certa. 

Vamos lançar uma campanha contínua, em que as pessoas 
vão poder colaborar mensalmente com a manutenção do 
acervo. Vai haver recompensas também.  Muitas pessoas 
são solidárias com o ZUMVI. A gente tem que agradecer, na 
verdade, à solidariedade das pessoas, o fortalecimento. Mas a 
gente precisa que essas pessoas continuem contribuindo e que 
compartilhem com outras. Não é barato. Hoje, a gente tem dois 
estagiários e precisamos manter essa estrutura. Quando você 
sai de uma situação simples e vai para uma complexa, tudo fica 
mais potencializado, os custos aumentam. Você tem que ter 
responsabilidade com as pessoas contratadas; é uma relação 
que tem que ter cuidado para não infringir leis. A gente não pode 
querer que um estagiário vá trabalhar igual a gente. O ZUMVI é 
um gigante adormecido, vamos dizer assim, tem um potencial 
incrível, mas ainda não tem uma estrutura financeira forte.

MF: A estrutura racista deste país torna tudo ainda mais di-
fícil para nós, de uma maneira geral. Isso ressoa na questão 
da invisibilidade da produção do fotógrafo negro, de ele ter o 
reconhecimento devido, no tempo devido, como a gente sabe 
que acontece para tantos outros que apenas nasceram no local 



153certo e na cor aceita. Parece que é assim que o mundo brasi-
leiro ainda opera.  

JCFSF: Uma coisa interessante, Marina, é que hoje o fotógra-
fo jovem tem o mesmo problema que tinha há 30, 40 anos 
atrás, que é a questão de comprar equipamento. A não ser que 
ele queira fotografar com o celular, mas mesmo assim, você 
precisa ter uma grana para ter um celular bacana. Hoje, uma 
máquina profissional nova custa em média uns 5 mil reais. E 
você ainda vai precisar comprar lente, tripé. Se você for fazer 
um trabalho de estúdio, você vai ter que ter luz. O fotógrafo que 
começa hoje tem esse mesmo problema. Então, o que é que 
mudou? Mudou tanto assim a estrutura?

MF: Além dessa questão do investimento no início de carreira, 
ainda tem o problema do circuito artístico/cultural brasileiro. O 
circuito vai te receber? Ou vai dizer que você ainda não é bom 
o suficiente? E quando é que vai ser bom o suficiente para ser 
aceito? Eu cada dia mais penso que o que precisamos fazer 
é criar outros circuitos. Fico muito feliz com esses curadores 
novos que estão chegando, que adentraram esses circuitos he-
gemônicos, mas que também procuram criar outros paralelos 
para fazer circular nossas visões de mundo, nosso trabalho, 
nossa produção.

JCFSF: Acho que a gente precisa pautar isso também a nível 
regional. Porque, a nível regional, as coisas ainda estão muito 
cristalizadas. Aqui na Bahia mesmo é uma aristocracia artística 
que está ali e se segura como pode para não cair. Eles ainda se 
apropriam dos espaços de arte, que levam seus nomes, forma-
tos e datas comemorativas. Tudo ainda está impregnado dessa 
aristocracia artística. A gente discute isso aqui, essa coisa da 
dificuldade de produzir por não ter financiamento, dificuldade 
de expor, de fazer circular o trabalho, isso tudo é uma questão 
em comum a todos os artistas negros. O governo tem que 
criar maneiras de possibilitar às pessoas fazerem o que elas 
querem:  fotografar, pintar, criar esculturas, produzir as coisas. 
Isso gera emprego, gera trabalho, porque se um artista desse 
cresce, ele traz também outros profissionais ao redor dele. Ele 
vai precisar de um auxílio na internet, vai precisar de um asses-
sor. Tudo são redes empregatícias que geram dinheiro.

As pessoas, e em especial as negras, têm que criar consciên-
cia de começar a adquirir produtos de pessoas negras. A arte 
negra ainda é muito desvalorizada. A gente acredita muito na 
nossa arte, quer vender produtos, fotografias, camisetas. As 



154 pessoas compram, como compram do branco também. Isso 
gera um círculo, uma roda que gira, em que as pessoas vão se 
ajudando. As pessoas às vezes têm uma ideia muito pequena 
de que a arte é só para elite. A elite que vai pagar vinte mil 
numa obra, vai comprar obra de outra elite.  Enfim, são ques-
tões que ainda vão permear por algum tempo.

MF: Vocês têm ideia da quantidade de negativos que o acervo 
possui hoje? Da quantidade que falta digitalizar, da quantidade 
de artistas, de fotógrafos presentes no acervo?  

LRFS: O acervo gira em torno de trinta mil fotogramas. Come-
çou com três fotógrafos, com o tempo foi chegando material 
de outros fotógrafos. É um objetivo do ZUMVI juntar memórias, 
outros acervos. O próprio Jeremias, que foi do grupo de teatro 
e está no teatro até hoje, sempre documentava os espetácu-
los, os grupos. Ele doou ao ZUMVI esse acervo sobre o teatro 
amador, que foi muito importante naquela época de 1970-
1980. Tem também o acervo do Rogério Santos, que começou 
a fotografar um pouco antes de mim. Ele nos deixou em torno 
de 200 a 300 fotogramas sobre o Movimento Negro e festas 
populares. Tem o acervo de um fotógrafo pernambucano 
Lúcio Flávio, que entre 1960 e 1970, exilado, andou por toda a 
América Latina. Ele nos ajudou a fazer o estatuto do ZUMVI. 
Em 1995, ele faleceu e seu acervo ficou na casa de uma amiga 
que depois nos doou. Hoje, o acervo gira em torno da produção 
de sete fotógrafos.

O objetivo do ZUMVI é esse: juntar e guardar acervos e memó-
rias. É o que a gente tem feito. Dentro da comunidade negra as 
coisas se perdem muito, às vezes jogam fora, por ignorância. 
Eu já vi vários artistas negros que morreram e a família, por não 
saber da importância de sua produção, joga fora os materiais. 
Para uma família negra, o mais importante é o sustento do 
dia-a-dia. Inclusive, eu tinha medo de isso acontecer comigo, 
porque o pessoal aqui em casa não sabia muito bem o que é 
que eu fazia, para que é que isso ia servir. Muitas das coisas 
do Luiz Orlando, o cineclubista, do Cinema Negro, foram parar 
em sebos. Esse pesquisador, Pedro Caribé, falou que encontrou 
uma boa parte das coisas dele, jogadas por diversos lugares 
no Pelourinho, poderiam ter se destruído, mas ele achou uma 
parte. Então, para você ver como são as coisas, o Luiz Orlando 
não era um desconhecido. Era um cara que estava aí nas elites 
intelectuais. E aconteceu isso com ele. Então, imagine uma 
pessoa que guarda as suas coisas dentro de casa e a família 
não sabe ao certo o que ela produz, para que serve...



155A minha preocupação com esse acervo, partindo de minha 
própria experiência, é uma questão de memória. A gente sem 
nossa memória não vai a lugar nenhum. A cada dia eu es-
tou me conscientizando mais disso. A gente não vai a lugar 
nenhum, se a gente não tem a nossa memória. Muita coisa 
acontece porque nós não temos essa memória, entende? Na 
minha família mesmo são 11 irmãos, mas temos pouquíssi-
mas fotos, porque minha mãe não tinha condições de fazer 
foto. Você tem uma foto só e vários membros da família estão 
ali. Dos avós, a gente quase não tem foto. Isso gera questões 
de falta de identidade. Se você for na casa de uma pessoa 
branca, você vai ver quadros e mais quadros do avô, avó, que 
a pessoa sai apresentando com aquele orgulho e tal. Mas nas 
famílias negras, a gente não vê isso. Então, o papel do ZUMVI é 
esse de buscar e guardar nossas memórias. 

Quantas pessoas de Salvador eu já cliquei, documentei e que já 
faleceram. Eu fotografei muito e mostrei pouco. Uma coisa que 
me angustia muito é não conseguir levar o que eu fiz para es-
sas comunidades, porque fica aquela sensação de que você só 
tirou. Você é fotógrafa, você sabe disso, não é? A gente vai para 
a comunidade, fotografa… Eu tenho quase 40 (quarenta) anos 
de fotografia e tenho a maior vontade de fazer uma projeção 
na feira de São Joaquim, já que eu não consegui fazer um livro. 
Essa é uma feira majoritariamente negra.

 Muitos brancos vão lá, fotografar, lembro de um fotógrafo 
chamado Sérgio Guerra, que era brasileiro, mas morava em 
Angola. Eu já estava lá documentando a feira há muito tempo, 
quando ele chegou. Ele fez como se tivesse descoberto a Feira 
de São Joaquim, chegou com patrocínio de várias empresas, 
do governo de Angola e tal. E eu já estava ali, mas deixa pra lá, 
o que importa disso tudo é a memória que eu estou fazendo 
ali dentro e que se reflete na minha fotografia, porque eu falo 
da questão racial. A minha consciência racial também veio 
com a minha fotografia, além do teatro e do Movimento Negro.  
A gente sabe que é nosso lugar de fala. O branco não pode 
mais falar pela gente. É isso que me incomoda um pouco com 
esses fotógrafos brancos que querem falar por nós. Eles ficam 
naquela de querer mostrar a sexualidade, a sensualidade, ou 
tratam tudo como folclore. Esse é o lugar em que eles ficam e 
eu nunca fiquei nesse lugar. 

Quando eu comecei a fotografar, eu encontrei tanta gente 
jogada na rua, 134 anos depois da abolição. Por que na Bahia 
tem tanta gente jogada na rua? Por que na Bahia se mora mal, 
em palafitas? E até hoje é assim. Então, eu falo sobre como o 



156 racismo atravessa essas questões. Existe um apartheid social 
em Salvador. Os brancos moram muito bem, os negros moram 
muito mal. Essas questões estão na minha fotografia, no meu 
dia-a-dia. A mídia divulga o carnaval de Salvador, mas quem 
segura a corda para os brancos brincarem são os negros. Des-
de os anos 1990, quando o Axé Music estourou, eu fui um dos 
primeiros fotógrafos a documentar isso. Pessoas negras se-
gurando a corda com as mãos feridas, tomando murro na cara 
e os brancos lá, se divertindo. Então, eu venho descortinando 
isso, mostrando no meu dia-a-dia. Minha fotografia denuncia o 
racismo. E acho que fazer essa denúncia ajudou para a minha 
invisibilidade. Entendeu?

MF: Sim, é um tipo de fotografia que atrapalha a ficção hege-
mônica colonial da democracia racial brasileira. Você produz 
uma imagem que contradiz aquilo que a elite política/econômi-
ca quer que seja dito. A gente passa por um processo, ao longo 
da vida, de compreensão da nossa negritude, de como as ques-
tões sociais nos atingem e nos atravessam.  Em meu proces-
so, os arquivos têm sido fundamentais. É por meio deles que 
venho conhecendo a nossa história. E se a gente não conhece 
a nossa história, a gente fica sem armas para se proteger, para 
atuar no mundo, para saber atuar numa sociedade que não foi 
feita para nós.

LRFS: Quando eu falo sobre essas questões é porque isso tudo 
me atrapalhou, me atingiu, eu achava que a minha fotografia 
não era bonita, entendeu? Eu tive que trabalhar isso em mim. 
Eram fotografias que eu fazia nessas circunstancias, de as 
pessoas estarem na rua, sofrendo discriminação, de serem 
confrontados pela polícia, nas manifestações. E hoje, eu vejo 
o quanto essas grandes pautas do Movimento Negro, que eu 
fotografei, que o Jonatas fotografou, que o Rogério fotogra-
fou, e que estão dentro do ZUMVI, na nossa galeria, tudo isso 
é valioso! Hoje a gente exibe imagens de meninas, meninos, 
da Princesa Isabel pichada em praça pública. A gente ergueu 
do ZUMVI o Movimento Negro. Se eu não tivesse fotogra-
fado, se Jonatas não tivesse fotografado, essas imagens 
não existiriam.Isso levanta a autoestima dessa meninada! E 
também faz acreditar na história de uma profissão que já fiz 
e ainda faço. Eu sempre digo que essa é a nossa história, é a 
que vai ficar!

Antes da abolição, nós não tínhamos memória, não tínhamos 
história. As coisas eram contadas oralmente e quando as 
pessoas morriam, muito se perdia. Esses movimentos negros 



157que surgem no século XX, o Teatro Experimental do Negro, a 
Frente Negra Brasileira, mais o Movimento Negro de 1978 são 
quem vêm alavancando essa luta que está aí, com várias pau-
tas, como a de criar o Dia da Consciência Negra, de valorizar a 
nossa autoestima. Isso está dentro do ZUMVI. A gente tem a 
ideia de construir um museu da luta contra o racismo, juntando 
todo esse material.  São ideias do ZUMVI que a gente precisa 
um dia materializar. A gente não está parado, só não temos as 
condições ainda. 

É que o racismo dificulta. Até outro dia, eu achava que ninguém 
compraria foto de preto. O fotógrafo branco chegava e dizia 
assim: “Não! Mas as pessoas me procuram querendo a foto de 
preto”. E eu respondia: “A mim nunca procuraram”. Eu comecei 
a vender fotos fineart agora. Não tem nem dois anos que eu es-
tou conseguindo vender. Isso é coisa que o racismo faz a você, 
de achar que o trabalho não é bom…. Mas hoje em dia não! Já 
existe uma demanda para essa área também.

JCFSF: Uma coisa importante também de dizer é que o Lázaro 
vem se tornando uma figura referencial para os novos fotó-
grafos e fotógrafas. Essas pessoas antes só se espelhavam 
em Pierre Verger, na família Cravo, que são a elite artística, 
entendeu? Hoje já se tem a possibilidade de ter outros fotógra-
fos, como Januário ou como Lázaro, a Lita Cerqueira, a Rita 
Cliff como referencial. A juventude está fazendo coisas que o 
Lázaro fez há 30 anos atrás, mas muitos não sabem.  Aí, quan-
do essa juventude conhece o Lázaro, diz: “Pô. O cara tá fazendo 
isso já há 40 anos”. Então bate “a liga”: “Pô. Se eu tivesse lá 
atrás, eu ia fazer o mesmo que ele fez”. Eles veem que é uma 
onda de resistência, que o Lázaro é “cascadura” e que está aí 
até hoje. Uma coisa que eu sempre digo, que eu acho maravi-
lhoso em Lázaro, é que ele quer vencer, quer chegar. Ele não 
está vencido e a guerra está aí.

LRFS: Eu mostrei muito pouco do que eu fiz. Sinto essa 
necessidade porque estive nos lugares de luta e isso tem que 
ser mostrado, trabalhei muito nessa documentação. Estive no 
quilombo de Praia Grande, Ilha de Maré, onde tem um trabalho 
com cestaria. Eu faço um trabalho lá, nessa comunidade, há 
quase 30 anos e não tive oportunidade ainda de chegar lá e 
mostrar o trabalho. Às vezes as pessoas me perguntam: “E 
aí? E aquelas fotos?” Fica parecendo que eu estou guardando 
porque eu quero e não é. São as condições que não permitem. 
Isso prejudica um pouco, desanima qualquer fotógrafo docu-
mentarista. Eu quero mostrar meu trabalho, os registros que 



158 fiz há 20 anos atrás, tem um menino pequeno que hoje já está 
casado.  Imagine ele hoje se vendo, entendeu? Eu acho que 
esse é o papel da fotografia. 

MF: Vou fazer algumas perguntas que foram feitas por outras 
pessoas, a partir da tua fala. Fernanda Moussalem diz: “as fo-
tografias são lindas, gostaria de saber se elas foram tiradas 
com filme ou se é digital”. O Lázaro já tocou nesse assunto, a 
maioria das imagens são de filmes. Quando foi mesmo a pas-
sagem para o digital, Lázaro?

LRFS: No meu caso, em 2016. Eu já tive várias câmeras, a Mi-
nolta foi a primeira, depois tive uma Pentax. Depois eu comprei 
uma colorida, para ficar uma PB e uma cor. A minha identidade 
é a fotografia analógica, embora hoje eu trabalhe com a digital. 
Mas eu gosto mesmo é da fotografia preto e branco, analó-
gica. As minhas máquinas analógicas pararam em 2015. A 
minha Pentax quebrou, já estava caindo aos pedaços. Hoje eu 
a guardo por memória, ela fez fotos de Nelson Mandela, Lula... 
Essa máquina fotografou várias pessoas. Foi com o dinheiro 
desse projeto, o catálogo do Movimento Negro, que eu comprei 
a Canon com a qual trabalho até hoje.

Eu gostaria também de falar um pouco da palavra ZUMVI.  Eu 
me lembrei disso por causa da máquina Pentax. A Minolta 
tinha só uma lente 50mm. A lente zoom, naquela época, nos 
anos 1970 - 1980 ainda era novidade, nem todo mundo podia 
ter uma lente zoom. E aí, no final dos anos 1980, eu consegui 
comprar uma Pentax, que vinha com um zoom manual. Eu vi 
o poder dessa lente para a fotografia. Então, quando a gente 
pensou em criar o ZUMVI, surgiram vários nomes. E eu criei 
essa palavra que não existe. É uma palavra criada. ZUM, da 
lente zoom e VI do olho, de “eu vi”. Então ficou ZUMVI. 



Lia Letícia
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161Sou uma retirante do Sul, no Nordeste, nasci numa cidade 
chamada Viamão – RS, uma cidade pequena. Fora os dis-
cos de novelas e os vinis do meu pai, de música pop bra-

sileira, de música popular, as novelas foram, na verdade, o meu 
primeiro contato com o universo cultural e artístico. Por volta 
dos 17 anos tive o primeiro contato com o teatro, eu fui para 
Porto Alegre, comecei a frequentar uma oficina de teatro de 
bonecos. A partir de então comecei a trabalhar com cenografia. 
É só em Recife que começo a trabalhar com artes visuais. 

Isso é algo que eu gostaria de esmiuçar, porque diz respeito 
também à carreira e à trajetória de diversos artistas racializa-
dos, principalmente da geração anterior ao Fies e às cotas, 
que teve pouco ou nenhum acesso a uma educação artística 
formal. Eu julgo ser esse o meu caso, foi uma trajetória que 
se deu mais com as oportunidades que apareceram do que 
com qualquer decisão do tipo: “eu vou ser artista visual ou eu 
vou ser realizadora”. Eu brinco um pouco nas minhas aulas de 
que eu continuo sendo bastante promíscua nas linguagens 
artísticas. E isso não é fazer uma apologia à precariedade, 
mas sim pensar que essa foi e continua sendo a estratégia de 
diversos artistas racializados que têm pouco ou difícil acesso à 
educação formal, seja ela acadêmica ou de cursos livres. Isso 
também fala um pouco dos suportes e linguagens de meus tra-
balhos.  O trabalho é que me diz que tipo de suporte usar, se vai 
ser do audiovisual, da pintura, da performance, do áudio. Vejo 
uma ligação direta da maneira como trabalho com os diversos 
caminhos que eu tive que percorrer para adentrar nesse mundo 
do universo artístico.
 
O audiovisual surge, também, do acaso. Já morando em Olinda 
– PE, comecei a trabalhar com pintura, pintei durante muito 
tempo, e um amigo meu surgiu com uma câmera Hi8 que ele 
tinha ganho. Peguei emprestada dele e comecei a filmar um 
pouco os meus próprios trabalhos em pintura, eu trabalhava 
bastante com textura, uma coisa mais abstrata, em seguida, 
comecei a registrar as performances. Nos anos 1990, eu traba-
lhava num coletivo, a gente nem falava “coletivo”, penso que era 
mais um ajuntamento de pessoas que se aproximavam, talvez 
esteticamente, talvez até filosoficamente, o nome era Molusco 
Lama, em Olinda, e nós fazíamos muitas performances coleti-
vas. Com essa Hi8 eu pensei em registrar essas performances. 

Tem uma coisa que eu acho interessante que é pensar até 
que ponto se usa o audiovisual para apenas registrar uma 



162 performance e quando ele começa a fazer parte da própria 
performance. Essa caminhada da pintura para o audiovisual 
diz respeito também aos meios de produção.  Nesse início de 
carreira, mais ligado às artes visuais e ao audiovisual, os equi-
pamentos não eram tão disponíveis, como não são ainda, mas 
hoje a gente tem celular.

Quando estava dando uma olhada nas imagens que eu ia trazer 
aqui, vi que desses primeiros dez anos, de 1997 até 2006, eu 
tenho pouco registro do meu trabalho. É que eu não tinha uma 
câmera fotográfica para fazer os registros. Sempre era empres-
tada de alguém, o que, de alguma forma, engendrava o tipo de 
trabalho que eu fazia. Falar sobre esses meios de produção diz 
respeito, também, ao que eu vou falar mais adiante em relação 
ao Thinya - como a Grada Kilomba escreve, a partir da imagem 
da boca calada - sobre quem fala e quem pode falar. Algumas 
coisas ficaram muito marcadas para mim: pensar quem 
registra, quem pode registrar e o que é registrado. 

Eu queria mostrar uma primeira imagem, que é a da minha 
mãe. Essa formosa senhora de 76 anos é minha mãe. Ela mora 
ainda em Viamão, só eu fiz a migração ao contrário, do Sul para 
o Nordeste. Minha mãe nasceu numa cidade, no interior do Rio 
Grande do Sul, Palmares, foi uma das cidades mais violentadas 
em termos de escravidão e de genocídio indígena. Ela tem três 
fotos de sua infância. Uma foto em que era bebê, uma com 
sete anos e uma com 13 anos. Ela me mandou duas fotos e 
nunca encontrou essa terceira, de quando tinha 13 anos. Eu 
fiquei muito chateada com ela, porque eu pensava em fazer um 
trabalho a partir dessas fotografias. A minha mãe é muito gaia-
ta, muito brincalhona, então ela resolveu remontar essa foto de 
quando ela tinha 13 anos. Eu me lembro que era uma foto em 
que ela estava no meio de um mato, com um vestidinho, duas 
trancinhas e uma bolsinha. Então, de forma bem humorada, 
ela põe um vestido, coloca uma bolsinha, faz duas tranças no 
cabelo e me manda essa remontagem do que era a foto dela. 
São as únicas três memórias que eu conheço da minha mãe de 
quando ela era criança.

Vou mostrar as outras duas fotos para falar um pouco dessa 
primeira parte. Essa aqui é uma fotografia dela com sete anos 
e essa outra é dela bebê. A terceira é justamente a que se 
perdeu. E eu queria fazer um trabalho a partir dessa falta de 
registro, de conhecer a minha mãe criança, apenas a partir de 
três fotos e agora apenas com duas. Quando ela me mandou a 



163fotografia dessa remontagem, do que seria a foto dela aos 13 
anos, isso veio ao encontro do tema daqui, o arquivo. 

O arquivo, para mim, fala um pouco de memória, um pouco 
de materialidade. Dentro do meu trabalho, da minha obra, eu 
consigo localizar essas duas reflexões sobre o que é o arqui-
vo. Então, quando minha mãe faz essa remontagem, isso diz 
muito sobre as contranarrativas, sobre a reconstrução da me-
mória - como o Mbembe e outros autores vem falando.  Nós 
precisamos recriar a memória que nos foi roubada, apagada, 
dizimada, que não pôde nem ser contada.

De uma forma bastante humorada, minha mãe trata dessa 
reconstituição de uma memória que pouco foi criada, arquiva-
da, porque não tinha acesso aos meios de produção e repro-
dução. E essa remontagem fala um pouco do que eu, muitas 
vezes, discurso no meu trabalho; ela me tocou bastante e me 
faz pensar no modo como eu encaro o arquivo hoje. Minha pri-
meira entrada ao universo dos arquivos foi quando comecei a 
cursar Artes Visuais (mas não consegui terminar) e comecei a 
ter contato com as discussões sobre tecnologia; o arquivo era 
pensado muito em termos tecnológicos, no digital. Agora estou 
ampliando um pouco mais meus trabalhos  com arquivo e tudo 
isso bateu muito forte com essa fotografia da minha mãe. O 
arquivo, para mim, possibilita essa recriação constante da 
memória. 

Eu também cursei História, durante três anos, mas novamente 
tive que parar; eu não tinha como continuar financeiramente. 
Como historiador, você trabalha com fontes históricas. Quan-
do eu fiz o curso, de 1993 a 1995, a gente não falava sobre 
arquivos orais, fontes orais, não era comum, era um momento 
ainda de um marxismo muito ferrenho de fontes históricas, de 
documentos primários. Talvez no início eu tenha seguido essa 
dureza de pensamento sobre o que é o arquivo, tido apenas 
como documento primário. Mas essa fotografia remontada 
por minha mãe me quebra e me traz de volta ao que eu acho 
mais interessante como artista. O arquivo como uma criação 
de memória, ou a memória criando um arquivo. Ou, mais do 
que criar, inventar, algo que a gente vai falar, mais na frente, 
sobre o Thinya.

Tem uma parte do meu trabalho que diz muito sobre quando 
eu comecei a pensar em arquivo, no analógico e no digital. Eu 
já usei película, fiz filmes Super 8, filmes de 16, fotografei, fiz 



164 slides, e nisso tudo estava pensando sobre esse universo digi-
tal, que, na época, estava ainda engatinhando, principalmente 
dentro de uma universidade pública. Tem um trabalho que foi 
um vídeo, Errar é Humano, que eu fiz a partir da filmagem de A 
Dama das Camélias. Eu filmei, da própria televisão, o filme em 
formato DVD. E os DVDs travavam muito, apresentavam pixeli-
zações, ficavam parados e as imagens que surgiam dali, para 
mim, eram bastante interessantes, mostravam essa fragmen-
tação que o arquivo digital, à época, nos trazia. 

Em Errar é Humano, eu filmei da TV essas partes em que 
ocorre o erro, em que ocorre o travamento e a pixelização da 
imagem. Hoje isso já é um pouco da glitch art. Esse aqui é um 
frame de mais uma tragédia dessa perda dos arquivos digitais1. 
Na verdade, eu tinha feito uma conta no YouTube com vários 
vídeos, ensaios visuais. São comentários visuais em forma 
de vídeo sobre a questão da (des)fragmentação da imagem 
em arquivos digitais. A minha filha deletou a minha conta e eu 
perdi completamente esse trabalho. Só tenho essa imagem, 
desse frame. 

No trabalho seguinte, eu comecei a investigar mais diretamente 
essa questão do analógico. Eu me interessei pelo o analógico a 
partir das fotografias da minha casa, o que também fala dessa 
falta de registro para uma parcela da sociedade, geralmente 
aquela que se situa no cruzamento de opressões de raça e 
classe. Durante muito tempo, eu fiz o Cinecão2 com bitolas de 
8 e 16 milímetros. Foi muito interessante, numa certa época, 
eu tinha muitos amigos que queriam ver filmes da família, que 
estavam em 16, em Super 8, e pensava “nossa, eu mal tenho 
fotografia da minha família”. Foi a partir dos anos 1970 que as 
fotografias da minha família começaram a se proliferar, com a 
popularização da câmera de 35mm e tudo mais. O álbum de 
família sempre era uma coisa sagrada dentro da minha casa. 
Era só minha avó quem mostrava o álbum. Depois, quando fui 
crescendo, eu fui entendendo que ela tinha medo que roubas-
sem as fotos do álbum. Ela passou isso para minha mãe, que 
tem pavor que eu chegue perto desses álbuns quando a visito. 
Ela tem uma certa razão em ter medo, porque eu sempre pego 
uma ou duas fotos para guardar para o meu álbum de família.

1  Lia mostra um frame do vídeo Errar é Humano todo pixelado neste mo-
mento. 
2  Cineclube criado em 2012, coordenado por Lia Letícia na galeria Maumau, 
Recife – PE, no início o cineclube era voltado para produções digitais e ana-
lógicas, com o passar do tempo passou a priorizar o experimentalismo e o 
hibridismo.



165Na faculdade, eu comecei a brincar, bem inocentemente, no 
computador com essa coisa do desaparecimento das pessoas 
do meu álbum de família. Esse ensaio traz essa reflexão sobre 
o digital e o analógico e, principalmente, sobre o desapareci-
mento da memória, sobre a necessidade de invenção de uma 
nova memória. Essas fotos são as que escaneei do álbum de 
família e depois fiz essa brincadeira do sumiço da cabeça de 
alguns familiares. A fotografia tem essa coisa de que você 
pode imergir dentro da imagem, se deslumbrando com as 
expressões desses rostos, ficar realmente absorto na história 
que está acontecendo ali dentro. 

Adiante vou retomar esse aspecto dessa imersão nas fotogra-
fias e tem ainda a questão da materialidade dessas fotogra-
fias analógicas, hoje em dia a gente pouco imprime. Com 
esse ensaio, que eu nem chamo de trabalho, nunca expus, fui 
começando a entender que você vai pesquisando, praticando, 
para lá na frente criar outra coisa. O trabalho, às vezes, não 
está pronto; às vezes ele só vai estar pronto daqui a dois, três 
trabalhos seguintes. Eu valorizo muito isso. Para o artista, em 
algum momento existe essa fusão, muito explosiva, que é você 
pesquisar e fazer simultaneamente. Pelo menos, para mim, é 
assim. Eu sou muito da ação, da materialidade, da fisicalidade, 
vou pesquisando e fazendo ao mesmo tempo. 

Eu falei um pouquinho aqui de como eu penso o arquivo, de 
como ele começou a aparecer para mim, que foi de uma forma 
bastante afetiva e familiar, mas obviamente também ligado a 
essa minha passagem pelo curso de História, que realmente 
foi muito importante no momento em que eu comecei a pensar 
sobre qual seria a função de um arquivo. No curso de história, 
como eu estava falando antes, mas só reforçando, existe o que 
a gente chama de fontes primárias e, durante muito tempo, 
essas fontes primárias sempre foram muito pensadas como 
sendo documentos oficiais e escritos. 

A história oral vem sendo aceita, nos estudos historiográficos, 
como uma fonte primária, como uma fonte de confiança, há 
pouquíssimo tempo. É incrível quando entra a história da vida 
privada ou a história das coisas, nos estudos históricos, ou, por 
exemplo, quando um Fernand Braudel vai falar sobre a história 
da Europa a partir do Mediterrâneo, colocando o Mar Mediterrâ-
neo como personagem de seu livro. Nesse momento, começa 
a acontecer uma reviravolta em termos do que são fontes, do 
que são documentos primários, do que são arquivos. É nesse 



166 momento, nesse cruzamento de minha história pessoal com 
os estudos historiográficos, que eu começo a pensar um pouco 
mais na memória e em sua materialidade. 

Eu vou falar um pouco do Thinya3 (2019) agora. O filme surgiu 
graças ao acaso. Eu participei de uma residência artística em 
Berlim, com mais oito brasileiros, foi minha primeira e úni-
ca viagem à Europa. Foi uma viagem bastante conturbada. 
Eu fui a única a ser parada na alfândega, mesmo portando 
os mesmos documentos que os outros artistas. Questões 
coloniais já começaram a surgir ali, na alfândega. Eu cheguei à 
residência com um projeto, uma hipótese inicial do que fazer e, 
obviamente, chegando ao local, você vai entendendo como seu 
projeto pode acontecer. O barato de uma residência é que ela é 
processual. A minha foi bastante processual, porque não teve 
absolutamente nada a ver com o meu projeto inicial. O Thinya 
surgiu nesse meio-tempo. Eu já saí do Brasil levando comigo o 
livro de Hans Staden4.

Enfim, sou uma pessoa que gosta muito de ler, uma histo-
riadora frustrada, mas eu continuo lendo livros de história e 
de ficção, e levei o Hans Staden, que eu tinha começado a 
ler na época da faculdade. Resolvi retomar a leitura naquele 
momento, porque eu acredito que era para surgir o Thinya. O 
projeto que eu tinha proposto à residência tinha a ver com o 
carnaval das culturas, que acontece todo ano em Berlim. Fiz 
um projeto que iria propor um diálogo entre esse carnaval e o 
de Pernambuco. Contudo, chegando lá, o negócio era muito 
bizarro, no carnaval de Berlim tudo era absolutamente estig-
matizado como “dos povos exóticos do mundo”. Tinha o carro 
alegórico Os Africanos, nele um homem negro se vestia com 
uma estampa que imitava a pele de leopardo. Enfim, era uma 
espetacularização das culturas do mundo. Foi algo chocante 
para todos nós, artistas da residência, que estávamos lá, e isso 
mudou o trabalho de todo mundo. 

Nesse momento me veio uma ideia, o meu projeto inicial era 
o de fazer a construção de fantasias a partir de roupas que 
eu iria garimpar nas feiras locais, nos brechós de lá, só que 
eu já tinha levado algumas coisas daqui, do Brasil. E quando 
eu constatei o que era o carnaval de lá, me veio essa questão 

3  Disponível em https://beirasdagua.org.br/item/thynia/
4  STADEN, Hans. Duas viagens ao Brasil: primeiros registros sobre o Brasil. 
Porto Alegre: L&PM, 2011.



167sobre quem é o colonizador e o colonizado, “quem é o selva-
gem aqui?” E então eu criei uma performance que se chamava 
Colonizada e colonizadora. Vou mostrar uma foto. Foi uma 
brincadeira, eu me vesti com um vestido de brechó, tipo medie-
val, coloquei um cocar e saí pelo carnaval de lá com o mapa de 
Berlim procurando pelo Brasil. Essa foi minha performance.

Eu passei muito dias a mais em Berlin, fiquei fazendo outros 
trabalhos e continuei frequentando as feiras de lá.  Foi quan-
do, numa feira, me deparei justamente com dois álbuns de 
fotografia de uma senhora chamada Inge, eram cerca de 200 
fotos dessa mulher. Eu sei o seu nome porque no álbum tinha a 
informação.  Tinha fotos de seu aniversário com 50 e 60 anos; 
fotos de sua viagem por uma ilha da Espanha chamada Teneri-
fe. Tem fotos de uma outra festa, que eu identifico como sendo 
do marido dela. Tem fotos de viagem a uma espécie de resort 
que os alemães de classe média costumam ir de veraneio. 

Encontrar esses álbuns foi um impacto. Qual o motivo de es-
tarem ali? Quem jogou fora? Por que jogou fora? Eu tenho três 
fotos da minha mãe e de repente encontro dois álbuns com um 
monte de fotos jogado fora. Como se joga fora essa memória 
enquanto eu tento reconstruir a minha? Acredito que a primeira 
reflexão que me passou pela cabeça foi justamente em relação 
a esse descarte, o que me levou a criar um laço afetivo com es-
sas fotografias, comecei a ficar com dó da Inge. Cadê a família 
da Inge? Por que ninguém quer saber das fotografias dela? O 
nome do filme, a princípio, era Inge, depois se transformou em 
Thinya, por ordem da Maria Pastora, a narradora do filme.

Eu trouxe esses álbuns para casa e continuei minha leitura 
de Hans Staden. À medida que fui fazendo essa imersão nas 
fotografias dos álbuns, tentando achar relações entre as pes-
soas que estavam ali fotografadas, fui criando uma espécie de 
intimidade com a família da Inge. Tem um cara que eu penso 
ser o irmão, eu o chamo de Hans. Vejo que à medida que a 
idade avança, ela bebe e fuma muito, e isso se nota fisicamen-
te, pelas mudanças corporais. Enfim, quem olha para quem? 
O que eles estão comendo? Fumando? Conversando o quê? 
Quando eu encontrei nos álbuns as fotografias que me interes-
savam, decidi escaneá-las e comecei a pensar cada vez mais 
nos textos do Hans Staden. Foi quando eu decidi fazer o filme, 
relacionando as fotografias com os textos.

Obviamente, eu não sei em que momento esse estalo com os 
textos se deu. Eu julgo que foi com a fotografia dos presentes, 



168 que me levou a um dos excertos do Hans Staden, a clássica 
história da chegada do homem branco, europeu, nas futuras 
colônias: a troca de presentes com os povos nativos. Tem uma 
fotografia que é justamente da Inge em sua festa de aniversá-
rio de 50 anos, recebendo um presente.  Mas isso foi uma fase 
inicial do que viria a ser o roteiro. Na verdade, não era nem para 
ser um filme. Eu pensava em fazer uma slide-instalação, uma 
vídeo-instalação, uma foto-instalação. Eu queria transformar 
a fotografia em slide e fazer como se fosse aquele curso de 
história dos anos da época da ditadura militar, que passavam 
os slides com a história oficial do Brasil. O nome do trabalho 
seria Curso incompleto de história, era uma brincadeira comigo 
mesma, que não consegui finalizar o curso. Seriam slides com 
texto, meio professoral. 

O segundo momento, que eu acho que é o principal, que deu 
start para o filme Thinya, foi quando eu comecei a pensar na 
ficcionalização da própria história. Thinya traz textos do Hans 
Staden e de outros dois autores, Johann Baptist von Spix e 
Carl Friedrich Martius, que estiveram aqui na época do Brasil 
Império. Então, no primeiro momento, temos textos do início da 
colonização, com Hans Staden. Esses textos possuem um tom 
folhetinesco, aventuroso. O Hans Staden foi um grande aventu-
reiro, no livro ele conta suas aventuras e como conseguiu sair 
dessa terra de “selvagens”.  Na época de Spix, já se tinha es-
cravizado e assassinado boa parte das sociedades dos povos 
indígenas, então ele começa a se interessar pela questão ética 
e moral da população local.

O filme aborda esses dois momentos. Quando eu comecei a 
entender esses dois momentos como absolutamente ficcio-
nais, tanto o folhetinesco, quanto esse de intuito mais moral, 
moralizador, é que passei a pensar nessa ficcionalização da 
história. Tem um historiador, chamado Paul Marie Veyne, que 
fala que a história é a pergunta que se faz a ela. Eu penso que 
essa frase é muito pertinente para a construção do roteiro de 
Thinya. No filme eu estou fazendo a pergunta ao contrário. Eu 
quis mudar um pouquinho o ângulo das perguntas e começar 
a ver como as imagens, as fotografias, poderiam me apoiar 
nessa outra leitura, nessa troca de ângulos que eu me propo-
nho fazer junto com os textos, com essas fontes primárias. 
Até hoje o Hans Staden ainda é visto como a principal fonte 
primária do ritual antropofágico dos indígenas daqui, é muito 
impressionante a gente pensar sobre isso!



169Esse aqui é o arquivo do catálogo da exposição Colonizada e 
colonizadora. Nessa parte, tem algumas das fotografias do 
filme e vários dos textos5. Alguns eu não usei, porque eu fiz um 
recorte ainda maior. Essa foto aqui é incrível!6 O excerto diz: 
“Todavia, ele a todos supera em beleza de corpo, em precisão 
simétrica das proporções e atitude, e no desenvolvimento mo-
ral livre, independente e universal de espírito”, esse texto é de 
Spix. Quando eu voltei ao Brasil, comecei a fazer recortes dos 
textos, comecei a separar as fotografias em festas, festa de 
aniversário - uma festa suponho ser do marido dela - e viagens. 
Comecei a pensar nos capítulos dessa história e na narradora.

Comecei a pensar nessa narradora (tinha uma pegada um 
pouco autobiográfica) como se ela estivesse indo para o Velho 
Continente e contasse suas impressões de lá. Ela chega muito 
surpresa a esse lugar, começa a entender os costumes locais, 
com esse olhar etnográfico, até que ela diz “essas pessoas 
são selvagens, deixa eu ir embora daqui, esse povo é louco”, e 
resolve ir embora. A maneira mais correta de dizer, vou até citar 
Césaire, é: “a Europa é indefensável”7. 

Como eu comecei a organizar as fotografias com os textos? De 
forma mais roots do que moviola, eu diria, por que foi imprimir 
as fotografias e olhar para elas, pegar na mão mesmo. Eu fui 
colocando as fotografias em ordem, sobre a mesa, colocando 
onde eu queria os textos,  tomando um vinho para pensar me-
lhor8. Comecei a olhar para as fotografias, olhar para aqueles 
textos e mexer neles manualmente mesmo para entender qual 
a sequência das fotos e blocos de pensamento. Comecei a 
montar o filme, a ver onde é que eu queria plano fechado, como 
seria o movimento. Aqui estão meus comentários. Quando eu 
comecei a colocar o que seria a sequência, nesse híbrido de 
fotolivro e storyboard,  fui entendendo o que eu queria de sequ-
ência, mudei algumas palavras de lugar, fui editando, até saber 

5  Lia mostra o catálogo da exposição Colonizadora e colonizada e a propos-
ta de trabalho do viria a ser o Thynia. Mostra fotos dos álbuns de Inge justapos-
tas a excertos de Hans Staden e de Johann Baptist von Spix e Carl Friedrich 
Martius. 
6  Lia mostra foto de Inge abraçada a um homem branco alto.
7  CÉSAIRE, Aimé. Discurso sobre o colonialismo. São Paulo: Veneta, 2020, p.10.
8  Lia mostra foto do processo da organização das fotos e textos que iriam 
entrar no filme.



170 como seria o movimento do filme9. Foi uma etapa de trabalho 
mais físico. Depois de ter escaneado as fotografias para o 
digital e imprimi-las. 

Eu chamei o Francisco Baccaro, o Chico, para fazer a fotografia 
do filme e a gente começou a conversar sobre como seria. 
Porque eu tinha na minha cabeça que existiriam subplanos 
dentro da fotografia, a gente teria movimentação de câmera 
na própria fotografia. A gente começou a pensar junto também 
sobre quem estava fotografando, algumas fotos eram maravi-
lhosas, bem tiradas e outras pareciam de amadores.  A gente 
começou a pensar como é se fotografar de forma amadora. 
No filme, tem um momento de virada na narrativa, e eu escolhi 
que esse momento seria feito com as fotografias amadoras 
mais clássicas, aquelas em que a gente diz “vamos fazer uma 
foto?” e sempre tem alguém com o olhar virado, meio torto. 
Todo álbum de fotografia tem aquela foto de festa em que todo 
mundo está sentado, dá uma viradinha para fazer a foto, e os 
olhares vão para todos lados. Essa característica de fotografias 
amadoras serviu para o clímax da virada narrativa da persona-
gem dentro do Thinya10.

Já nessa outra parte do filme, a câmera fica se movendo 
sobre a fotografia, como se estivesse procurando o foco. Eu 
quis fazer esses movimentos diferentes da câmera, porque eu 
tinha diversas fotografias, produzidas com diversas técnicas 
e provavelmente diferentes filmes, e eu queria trabalhar isso, 
essa questão da técnica e da falta de técnica dessas fotogra-
fias, como linguagem fotográfica dentro do Thinya. Ainda sobre 
a fotografia do filme, Chico fez uns movimentos diferentes de 
câmera na filmagem da fotografia do resort. Em relação à ma-
terialidade, temos fotografias de papel, usamos filtros meios 
bregas dos anos 1970, 1980, que dividem a imagem em três, 
uma coisa meio psicodélica. Eu tinha comprado de uma loja 
que fechou aqui perto de casa e estava vendendo um monte 
desses filtros, estavam lá em casa e eu disse “agora é a hora de 
usar”. 

A montagem de Thinya foi feita no ato de filmar, no set mesmo. 
A gente pensou muito sobre como usar essa materialidade da 

9  Lia mostra a sequência de fotografias e textos que seriam usados no filme 
paginados no formato de livro códice. Na sequência mostra páginas soltas des-
se livro com fotografias coladas, excertos e comentários pessoais.
10  Lia mostra trecho do filme em que a câmera se movimenta do plano geral 
da fotografia para detalhes dos olhares presentes na imagem.



171fotografia, das fotos, desses arquivos, no filme. Logo antes da 
virada narrativa do filme, tem uma cena da festa, ela foi pro-
duzida com uma gambiarra. A gente pegou uma maquininha 
de mostruário de sapato, um motorzinho que gira, que fazia o 
sapato ficar girando na vitrine, e adaptou para poder colar as 
fotografias, uma do lado da outra, e fazê-las girar enquanto 
a gente filmava. Elas iam rodando, enquanto a gente filmava 
usando aqueles filtros que dividem a imagem em três. Essa 
cena faz a tensão do filme aumentar até o ponto em que ocorre 
a virada da personagem, já com as imagens dos olhares, que 
é o momento colonizado e colonizador, em que ela percebe 
“Epa! Tem algo errado aqui”. Lá no início eu falei que comecei 
a trabalhar com essa ideia de arquivo digital versus analógico. 
Às vezes a gente se apega muito ao arquivo de internet. Mas, 
para mim, talvez por eu vir das artes plásticas, essa fisicalida-
de, esse contato manual, é muito importante. Eu considero a 
materialidade e fisicalidade das coisas antes de definir como 
vai ser o trabalho.
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MARINA FELDHUES: Eu gostaria de fazer um comentário, em 
Thinya, a gente escuta o áudio, mas não compreende o idioma. 
Então, lemos a legenda, que são os excertos dos textos. Nes-
se momento, eu percebo que o idioma falado pela narradora 
me é estranho, inacessível, porque eu compreendo apenas o 
idioma do colonizador, o português. Numa passagem no fil-
me, a narradora faz um comentário sobre o passado e o futuro 
serem iguais e a composição dessa fala com as imagens da-
quelas pessoas que se acham tão diferentes umas das outras, 
mas que no fundo se parecem tanto, me põe a pensar nessa 
repetição incessante do mesmo.  O mote dos colonizadores 
é garantir que o futuro vai repetir o passado, para que assim 
tudo continue do mesmo jeito. São só alguns comentários. Eu 
gostaria que você comentasse um pouco sobre a narradora do 
vídeo, sua relação com ela. Como foi esse encontro? 

LIA LETÍCIA: Eu vou fazer só um comentário sobre essa 
questão do passado e do futuro. Esse excerto é do Spix. Só 
relembrando que no filme são dois textos de épocas diferen-
tes. O momento inicial é com o do Hans Staden, é o momento 
da surpresa, da aventura e, obviamente, do saque. O segundo 
momento é com os textos de Spix, sobre questões morais e 
éticas. E diz respeito à crítica que o roteiro faz ao progresso. 
Tem momentos que Spix fala da relação dos “selvagens” com a 
natureza, como se eles não pensassem no futuro. É esse cho-
que cultural, a gente pensa de forma diversa, a maneira que o 
universo se dá, que a natureza e que a nossa convivência com 
a natureza se dá. Então, o filme faz essa crítica ao progresso, a 
esse projeto de modernidade, que é uma das principais ques-
tões da permanência da colonialidade até hoje. 

A gente precisa discutir, como artistas e como sociedade, o 
que a gente pensa realmente, politicamente, dessa relação 
com essa ideia de progresso, que na verdade só nos mata, 
esse projeto de modernidade europeu que está aí até hoje.  
Eu lido há muito tempo com esses textos11, mas a gente se 
choca quando lê, porque eles são repetidos até hoje. Quando 
o vice-presidente do país fala que indígenas são preguiçosos, 
negros são desleixados, é o mesmo discurso, só que de forma 
diferente. Então, quando a gente fala em colonialidade, a gente 



173fala nesse contínuo colonial em que nós estamos. E eu gosto 
que isso esteja no filme, essas questões desse projeto de mo-
dernidade que já estavam lá no início da colonização, no meio 
da colonização e que está agora na Presidência da República. 
O Luiz Rufino fala que a gente tem que lutar contra esse projeto 
de Brasil colonial, porque ele está dando certo. A gente precisa 
lutar contra ele e torcer para dar errado!

Deixa-me voltar para Thinya, para o momento em que o filme 
muda de nome. No início eu não pensei na língua em que os 
textos seriam lidos.  Mas teve um momento que, de tanto ler, 
de tanto encaixar as fotografias com os textos, eu disse “eu 
estou falando a língua do colonizador, não tem sentido ne-
nhum”. No Thinya foi exatamente o que você falou. A gente vai 
ficar falando na língua do colonizador? Não. Daí eu entrei em 
contato com uma amiga minha, que tem contato com várias 
populações indígenas, ela é professora da Universidade Federal 
do Vale do São Francisco.  Eu falei do meu desejo de o filme 
ser falado em uma língua indígena e ela me indicou entrar em 
contato com o Coletivo Fulni-ô de Cinema. 

É chocante quando você sabe que é a língua falada pelos Ful-
ni-ô, a yatê, é uma das poucas línguas nativas vivas e faladas 
no Nordeste. O Coletivo Fulni-ô tem um trabalho incrível de 
preservação, memória e discussão sobre o que significa para 
a resistência deles você ter uma língua.  A gente sabe que uma 
das primeiras armas da colonização era dissipar a língua, sepa-
rar as populações para que não pudessem conversar uns com 
os outros. Fizeram isso com os povos nativos e com os povos 
africanos que vieram. Isso se tornou uma questão sine qua non 
para a existência do filme. 

Comecei a fazer contato com o coletivo, a gente fez uma 
espécie de teste de elenco. Eu queria que fosse uma narradora. 
Mandei os textos, os excertos foram traduzidos pro yatê e al-
gumas mulheres de lá fizeram o teste. A Maria Pastora Thinya 
(thinya é “estrela” em yatê), desde o início disse que seria ela 
a narradora e, quando ela fez o teste, realmente eu também 
soube que seria ela. Esse processo da tradução dos excertos e 
da narração eu considero um dos mais importantes da minha 
vida. Foi muito impactante mostrar esses textos, discutir, 
entender que o que estava sendo falado era sobre você, e daí 
a interpretação começa a vir. Ela fez uma interpretação incrível 
desse texto, foi uma super narradora. Enfim, foi incrível!
Ainda sobre o que você tinha comentado, desse choque de 



174 “nossa, não entendo nada!”, eu também não sei o yatê. Na 
tradução, várias palavras precisaram ser trocadas. Por exem-
plo, eles não têm palavras como “supersticioso”, falaram que 
era algo como “uma pessoa de coração tolo”. Esse processo 
de feitura do filme, de idas e vindas ao território Fulni-ô, durou 
quase um ano. A gente fez trocas de filmes, fez sessão de cine-
clube, eles mostrando os filmes produzidos por eles, foi incrível! 
E, um dia, a Thinya olhou e disse: “Quer dizer que o filme vai se 
chamar Inge. Você está fazendo uma crítica e o nome vai ser o 
da galega, é? O filme tem que ter o meu nome. A personagem 
principal sou eu”. Então, ela simplesmente conseguiu fechar 
toda a ideia do filme.

MF: Quando eu assisti Thinya, a primeira vez, o filme me im-
pactou muito. Porque a narradora pega o discurso do coloni-
zador, na língua dele, e o devolve, contra ele, colonizador, no 
idioma dela. Isso, para mim, é um exemplo de reparação his-
tórica, simbólica, que as artes visuais podem fazer.  A monta-
gem heterogênea de tempos, com deslocamentos de textos e 
de imagens de épocas tão distintas também me chama à aten-
ção. Tem uma coisa que minha co-orientadora no doutorado, 
Fernanda Capibaribe, falou algumas vezes, e que me remete 
ao filme, que é isso de pegar o olhar do colonizador e girar de 
volta para que ele seja atingido pelo próprio olhar que projetou 
sobre os outros. 

LL: Depende da pergunta e de que ângulo você olha. A discus-
são é um pouco essa: de onde se contou sempre a história? 
Quais interpretações sempre foram feitas? E, antes de passar 
para o outro trabalho, voltando à questão do arquivo, do que 
é arquivo e dessa invenção de arquivo. Eu penso que o Queda 
tem uma vontade de pensar no arquivo de objetos. A minha 
mãe trabalhou muito tempo como doméstica, e sempre ga-
nhou muita doação das patroas. Ela criou o costume de guar-
dar e de me trazer, carregando em sua mala, por cerca de 4.000 
quilômetros, diversos desses objetos ganhos, isso porque ela 
sabe que sou uma acumuladora. 

Há muito tempo, ela me trouxe esses conjuntos de chá, xícaras, 
pires e bules, que ela tinha ganho. Eles estavam aqui guarda-
dos e nessa pandemia começaram a me olhar. Assim como eu 
olhei para as fotografias, eu também olhei para eles, tentando 
entender o que estavam me dizendo: a história da minha mãe, 
de como ela ganhou, todo esse aspecto de classe que existe. 
A história também pode ser contada a partir do que os objetos 
fazem enquanto status quo, enquanto hierarquização, divisão 



175social classista. Quanto o jogo de chá fala sobre boas manei-
ras? Fala sobre uma classe? Fala sobre diferenciação? Porque 
a história não está só nos fatos históricos. Quando se fala da 
história da vida privada, eu quero saber porque é que se usava 
isso daqui, porque que a gente tem que ter essa etiqueta à 
mesa, porque eu tenho que colocar o garfo assim e se eu não 
colocar é porque não sou tão educada. 

Queda surge desses objetos de arquivo, que eu considero 
como fontes históricas. Eles fazem parte de uma memória, 
contam uma história. Eu comecei a pensar em interferir nesses 
objetos e daí surge esse trabalho chamado Ascensão, que vai 
dar origem ao Queda. Eu trabalho esses objetos com vela ver-
melha, fotografo e eles se tornam esse arquivo fotográfico12. É 
pensar nesses objetos também como detentores de memória e 
em como trabalhar e reinventar essa memória.  

Eu pego todo esse conjunto de chá e faço esse trabalho com 
as velas, é um trabalho de reconstruir, ressignificar. Na verdade, 
eu não gosto desse termo “ressignificar”, prefiro a palavra in-
ventar mesmo. Eu penso que inventei outra história para esses 
objetos e, consequentemente, reivindiquei minha memória a 
partir do meu ponto de vista, desde que a minha mãe ganhou 
isso da patroa, até ela sair de Viamão, trazer para Recife, vir a 
pandemia e eu ver uma vela vermelha, resolver acendê-la ali, 
nesses objetos. Esse processo de invenção de arquivos é o 
que interessa. Bom, eu estava fazendo esse trabalho, é quando 
surge o Queda.

Em Queda13, assim como em Ascensão, o que me interessa é 
reinventar a memória desses objetos, que são marcos sociais, 
a partir de meu ponto de vista. Estamos no ano do centená-
rio da Semana de 22, e esse talvez seja meu jeito de rever a 
antropofagia, sob o ponto de vista da necessidade de inventar 
uma história a partir desses objetos que dizem respeito a uma 
classe social, mas que impactam pessoas de classes subal-
ternas e racializadas.  Me interessa falar desse cruzamento de 
opressões de classe e raça, como discurso contracolonial. Que-
da fala também desses atos repetitivos da colonialidade.  Ele 
talvez seja um dos meus trabalhos mais narrativos, talvez mais 

12  Lia mostra as fotos da intervenção que fez nos objetos usando velas ver-
melhas derretidas que cobrem os objetos com cera vermelha.
13  No vídeo, Lia acende velas vermelhas em um lustre de cristal, as velas 
derretem, gotejando no chão, derramando cera vermelha no chão e no próprio 
lustre. Disponível em:  https://vimeo.com/548480532



176 do que o Ascensão. É um momento também em que eu resol-
vo voltar à performance, o que, para mim, é muito importante. 

A performance foi uma das linguagens que eu mais trabalhei 
no início da minha carreira, foi ela que realmente me abriu os 
olhos, que me fez querer trabalhar com a imagem, seja no 
audiovisual, ou na fotografia. Essa condição de presença da 
performance é algo muito forte. Em Thinya essa presença 
talvez venha a partir da narração. Em Queda, performance está 
na maneira de se posicionar, de deixar claro que se trata de 
uma intervenção no objeto. Essa revisão da maneira com que 
a história tem sido escrita tem que ser feita não só de forma 
individual. Micro-histórias também devem ser reconstruídas, 
porque foram quase completamente dizimadas.  

Tanto em Ascensão, quanto em Queda, tem esse rastro, esse 
vestígio da cera vermelha. Eu fiz uma exposição no Mercado 
Eufrásio, onde tive a chance de expor os dois trabalhos em con-
junto. Na verdade, foram três trabalhos expostos, Essa terra tem 
dono, que é um trabalho com cerâmica e alumínio fundido, As-
censão e Queda. Em conjunto, eles formam um discurso. Essa 
terra tem dono é uma instalação, se diz que essa frase “essa 
terra tem dono” foi falada por Sepé Tiaraju, chefe indígena, na 
Guerra Guaranítica contra a invasão espanhola no sul do país. 

Vou só fazer uma colocação sobre os outros dois trabalhos 
com fotografia. Esse aqui são cerca de 130 fotografias analó-
gicas de estacionamentos no centro da cidade de Porto Alegre, 
são imagens que têm essa materialidade do analógico, e que 
eu uso para falar da ocupação da cidade a partir dos estaciona-
mentos. O que essas fotografias me falam é sobre a memória 
dessa cidade que tem mais construções e espaços para carros 
do que casas para as pessoas. Eu fiz uma instalação com 
essas fotografias. Nesse momento, eu estava bem interessada 
na materialidade da fotografia, de fazer com filme, de imprimir. 
Eu imprimi em acetato para fazer backlight. Eu estava interes-
sada nessa conversa entre a materialidade do analógico e a 
ocupação desses espaços na cidade.

O outro trabalho se chama Arte é comércio, eu ainda não o 
expus. Nesse trabalho, eu fotografei fachadas de comércios 
que tinham a palavra “arte” escrita. É um trabalho que utiliza 
da fotografia e do slide para discutir a arte como instituição, 
esse estatuto da arte - quem é legitimado, quem não é. E eu 
achei interessante trabalhar com slides para dar um aspecto 



177de “documento oficial’’. Pensando nessas técnicas, o tipo de 
material que você usa pode te apoiar em relação ao conceito 
do trabalho que você pensa em construir. 

Eu separei, só para finalizar, duas páginas completamente 
diferentes, mas que mostram minha curiosidade em relação 
a como estão sendo, de formas diversificadas, trabalhados os 
arquivos. Quais os discursos diante desta profusão de imagens 
que a gente tem? Qual a validade desses discursos? Essas 
páginas ajudam você a repensar os arquivos, a partir de que 
vieses? Um desses vieses, que é algo que eu gosto muito, são 
os memes, que têm trazido um fôlego novo e falam de um 
lugar político e ético que, para mim, é uma novidade. É bem 
interessante a maneira como @newmemeseum14 trabalha. 
Eles são um grupo anônimo que fala muito sobre o universo 
da arte, e tem muito a ver com esse trabalho Arte é comércio. 
É abordar um pouco a legitimação dos artistas, a arte como 
esse lugar colonial, de como foi criada, para qual classe, para 
que legitimação do status quo. Diz respeito também à natureza 
do que a gente faz. Que tipo de artista você é? Que tipo de arte 
você quer construir? Eu acho interessante esse trabalho deles, 
porque eles usam basicamente esses arquivos midiáticos, 
notícias, às vezes fotografias, entrevistas e tudo mais. Enfim, 
são discussões que os memes nos trazem sobre esse aprovei-
tamento de arquivos e essa realocação da cultura de massa.
 
E o outro é o @insta_repeat15. Eles fazem uma pesquisa, nas 
postagens das páginas de Instagram que são abertas, de fotos 
que são exatamente iguais. Isso diz respeito a nossa discussão 
sobre arquivo, enquanto colonialidade, pois discute um pouco 
da nossa domesticação do olhar. São imagens que, de alguma 
forma, somos induzidos a criar. A gente vê, cada vez mais, 
imagens muito parecidas. As telas que já nos dizem como fa-
zer. Estamos vendo, fotografando, sempre pela tela do celular. 
Aonde vai nos levar essa criação de imagens? É chocante, eu 
fiquei chocada quando vi essa repetição. Eu fico com um medo 
danado. São pessoas completamente aleatórias fazendo as 
mesmas fotos.

Eu confesso que acho assustador, mas achei pertinente 
trazer essas duas páginas, uma de crítica e avanço, e outra de 
atenção. O nosso olhar está sendo domesticado, a maneira 

14  https://www.instagram.com/newmemeseum/
15  https://www.instagram.com/insta_repeat/?hl=pt-br 



178 que a gente captura, a imagem que a gente pensa, que a gente 
acredita ser muito criativa, e os meios de produção engendram 
também a nossa linguagem. Não nos esqueçamos. Por isso, 
eu continuo achando bem importante essa discussão sobre ar-
quivo e como é o nosso approach a partir deles, o que eles nos 
permitem avançar em termos de pensamento. A gente trabalha 
com arquivo, recria arquivo, inventa arquivo, e o que está sendo 
inventado? É um bombardear de coisas que estão juntas. Não 
tem nada de heróico, é entender todas as armadilhas em que a 
gente pode estar enquanto artista.  
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181Eu fico pensando que a arte me chegou pela música e pela 
literatura principalmente, além dos filmes da TV. Lembro 
muito da sessão da tarde, dos filmes que passavam na 

TV aberta, porque era o que podia consumir. A gente não podia 
pagar TV a cabo, não sabia nem que isso existia. Minha mãe 
também tinha muito disco e muito livro, então foi o que tive de 
acesso mais fácil quando criança. 

Eu ia muito à biblioteca da escola, passava os recreios na 
biblioteca e durante muitos anos, até eu ter noção de que as 
coisas não eram como eu pensava, eu queria ser escritora, 
era o que eu sonhava. Eu acreditava que eu ia ser escritora ou 
atriz e escritora, mas na realidade eu estava interessada na 
narrativa, em viver histórias, em contar histórias, em imaginar 
histórias. Agora, com 38 anos, eu entendo que, no fim das con-
tas, é sobre imaginação. O que me motiva é imaginar, pensar, 
ver, contar histórias. 

Quando criança, adolescente, eu não tive muito acesso à 
fotografia, porque a fotografia era cara. Meu pai e minha mãe 
vieram de famílias muito pobres, mesmo com a ascensão so-
cial da gente, isso não era suficiente para ter acesso à câmera, 
a filmes. Só com o surgimento da câmera digital comecei a me 
sentir como alguém que produz imagem. Como tinham poucas 
câmeras na história da minha família, lembro de duas ou três 
câmeras ao longo da vida toda, e quando a gente fotograva, o 
filme ficava um tempão parado porque era caro para revelar.

Então, eu pensava a relação com a imagem como uma coisa 
de gente rica. Quando minha mãe comprou uma câmera 
digital, eu ficava treinando, fazendo foto em casa, de objetos, 
de texturas, de coisas assim, e comecei a me interessar pelo 
universo da imagem. 

Eu comecei a trabalhar com 17 para 18 anos, aí sim comprei 
minha primeira câmera e comecei a levá-la para todos os 
lugares. Levava para fotografar as minhas amigas, para ir à 
praia. Eu juntava dinheiro, juntava o décimo-terceiro e compra-
va um novo equipamento. E comecei a entender que a imagem 
funcionava como um lugar de memória, de guardar, de contar 
sobre mim, sobre as coisas que eu vivi, sobre quem eu era, 
sobre as pessoas que estavam ao meu redor. ‘

Na graduação, eu comecei a me interessar por fotografar, 
pensando a fotografia como uma possibilidade artística, a ima-
gem como narrativa, como composição. Fiz a minha primeira 



182 exposição ainda nesse tempo, sobre crianças em situação de 
vulnerabilidade, o que hoje acho uma patacoada. No primeiro 
curso de fotografia, eu tinha 20 e poucos anos, e ainda estava 
muito naquela (eu não sei se hoje ainda é assim, acredito e es-
pero que não) de uma fotojornalismo e de um fotodocumental 
que estetizava a pobreza e explorava corpos vulneráveis, que 
tornava plástico, no sentido de dar pinceladas estéticas àquilo 
que não era nem para existir. 

Acho importante contar essa história, porque nesse período 
comecei a conviver com famílias em situação de rua. Eram 
pessoas de quem eu gostava sinceramente. Em 2014, eu já 
tinha feito algumas exposições, já tinha participado de exposi-
ções coletivas, e ficava nesse fotodocumental que estetiza a 
pobreza, acreditando que estava dando um grande contributo 
social para o mundo e para a história. E essa é a justificativa 
da branquitude, do branco salvador, embora naquela época eu 
nem entendesse direito o que era a branquitude, o que era e é 
tudo isso. 

Eu convivia com essa família, que estava em situação de rua, 
eu estava também na transição entre dois empregos e fiquei 
um mês sem trabalhar, então todo dia eu ia encontrá-los, pas-
sava o dia com eles. Eles trabalhavam com reciclagem de lixo 
e dormiam numa praça aqui do centro de Fortaleza, era final de 
ano, lembro que ajudei eles com a mudança e fui conhecer a 
casa nova, quando eles recuperaram o aluguel social e conse-
guiram matricular as crianças no colégio.  Mas, o que aconte-
cia comigo? Eu chegava em casa e ficava com a sensação de 
que eu estava fedendo a lixo, embora tomasse vários banhos. 

Foi aí que comecei a sentir muita vergonha de mim, vergonha 
de voltar para casa, tomar banho e ficar passando hidratante, 
tentando me limpar. Eu passava o dia consumindo imagens da-
quelas pessoas, me enganando, dizendo que eu estava ajudan-
do de alguma forma, porque eu fazia foto 3x4 para documen-
tos, ou porque eu levava o dinheiro para não sei o quê. Mas, na 
verdade, eu estava contribuindo para que eles se mantivessem 
ali, para eu poder me manter fotografando eles, e poder voltar 
para casa, me empapar de creme e pensar que eu ia conseguir 
tirar de mim o cheiro de uma sujeira que existe por conta das 
relações, dos lugares sociais que a gente ocupa no mundo. 

Quando me dei conta disso, fiquei estarrecida, muito enver-
gonhada, esse trabalho documental estava concorrendo num 
grande festival e eu retirei o trabalho, decidi que eu não ia nun-
ca mais mostrar essas imagens a ninguém e, inclusive, ia esco-



183lher quando contar ou não essa história. Passei um tempo me 
perguntando: “mas e agora? Olha, só sobrou eu, não é? Quando 
a gente para de olhar para o outro, quem é que sobra? A gente 
olhar para a gente”. E foi o que comecei a fazer na Fotografia. 

Comecei a entender o que hoje eu sei o que era: a culpa da 
branquitude. Embora sendo da classe C, eu não tenho filhos, 
moro só, então o que eu ganho é só para mim, o que faz com 
que eu viva super bem, considerando minha faixa salarial. Eu 
entendi, mas ainda não sabia dar nome, que eu precisava sair 
dali para um outro lugar e que, agora, se eu queria discu-
tir violência, se eu queria discutir assimetria, eu tinha que 
discutir a partir de mim, da minha experiência no mundo, e 
não usar as pessoas como exemplo para qualquer coisa. As 
pessoas não estão aí para serem exemplo de nada. 

Então, entrei em contato com as obras de algumas artistas que 
tocavam questões de autobiografia, e entendi existirem outros 
caminhos para mim. Comecei a discutir violência de gênero, 
violência sobre o corpo sapatão e sobre o corpo feminino a 
partir do meu próprio corpo. Comecei a usar as minhas expe-
riências pessoais e as questões de violência que eu mesmo 
atravessei, por exemplo, ao ser ameaçada de ter fotos íntimas 
publicadas. Produzi, assim, um ensaio com essas imagens an-
tes de elas virem a público e essa foi a minha primeira exposi-
ção individual.   Esse trabalho, Você Mereceu, é de 2017. Ele foi 
aprovado em um edital daqui da cidade e pude expô-lo sozinha. 
Acredito que eu consegui produzi-lo de uma maneira coerente. 
Eu entendia ser a hora do meu corpo e da minha experiência 
serem o vetor do meu trabalho. 

Ao longo dos anos, produzi várias obras sobre isso: gênero e 
violências. Remissão, de 2018, foi minha segunda individual no 
Espaço Cultural do Correios, e justo agora três imagens desse 
trabalho estão numa exposição coletiva na Espanha, Imagi-
nários Queer, composta por obras de sete artistas cearenses 
discutindo questões de gênero. Em Remissão, eu conto os as-
sédios que sofri de janeiro a julho de 2017 e, para cada assédio, 
pego uma pedra. Com as pedras realizo várias proposições: 
as coloco no corpo, elaboro um jogo de xadrez, espalho várias 
delas pela galeria.

Já em 2018, quando esse atual presidente foi eleito, a Nair 
Benedicto, uma das maiores fotógrafas de nosso tempo, 
entrevistando alguns artistas durante o Festival Solar, me per-
guntou qual era minha estratégia de combate a esse governo. 
Na época, eu disse que eu ia fazer o que eu estava fazendo há 



184 vários anos, que ia continuar brigando, na frente de batalha, ia 
continuar colocando meu corpo para discutir. Depois eu perce-
bi que talvez essa imageria coletiva, a politicidade das imagens 
do patriarcado e, especificamente, desse governo, o que essa 
pedagogia visual quer é que o nosso corpo continue sendo um 
corpo para a violência.

Eu entendi, inclusive, que fui abandonando todas as coisas que 
eu queria quando era criança e quando comecei a fotografar 
também. Esse desejo de imaginação, de conseguir apontar 
para lugares que não existem e nesses lugares ser mais feliz 
do que aqui, é também um modo de conseguir construir uma 
ponte que nos liga a esses universos. Encontrar esses lugares 
era algo que eu acreditava muito que a imaginação conseguia 
fazer, e que fui abandonando. Eu sinto que a minha própria 
economia visual foi ficando manchada de sangue. Eu estava 
muito cansada. 

Comecei a pensar que o que eu estava, mais uma vez, ofere-
cendo para o mundo era violência, que eu estava mais uma vez 
perpetuando um discurso de violência. Eu coloco isso na tese 
[de doutorado], que antes o meu trabalho era assim: “olhem 
vocês, vejam o que vocês fazem com a gente”. E depois, agora, 
o que eu quero dizer é: “olhem o que a gente é capaz de fazer 
com a gente mesma, apesar do que vocês nos fizeram”.
 
Eu entendi que o compromisso político que a gente tem com 
as imagens é também de escolher como e com o quê, a gente 
vai povoar o mundo. O que é que a gente vai fazer existir? 
Porque, no fundo, o mundo não precisa do nosso olhar para 
nada, ele está aí, funcionando, e vai continuar funcionando do 
jeito dele. Mas se a gente se propõe a produzir, a colocar no 
mundo (acho que fabricar é uma boa palavra) visualidades, 
imagens, possibilidades narrativas, é preciso se perguntar: o 
que a gente está fazendo existir?” 

Foi nessa época que eu montei o projeto de doutorado para 
estudar o amor sapatão, estudar autobiografia, narrativas, a 
relação entre a imagem e a palavra, que eu já tinha estudado 
no mestrado em comunicação, que fiz na Universidade Federal 
do Ceará - UFC. Mas, agora, no doutorado, elejo o amor sapa-
tão como uma categoria, uma possibilidade estética que se 
apresenta no cotidiano. Inclusive, pensando quem é que tem 
direito ao descanso, quem é que tem direito ao usufruto do 
cotidiano. Como a memória também é uma questão social, de 



185classe, raça e gênero, eu comecei a pensar que esses arquivos 
íntimos, e tudo o que a gente produz como corpo sapatão 
funciona como fabrico de memória. 

A gente está fabricando memória enquanto está vivendo, a 
gente está se fazendo, se produzindo, enquanto está vivendo. E 
o que o que a gente produz enquanto artista, as imagens que a 
gente faz para guardar, as imagens que várias sapatonas estão 
fazendo agora por motivos absolutamente diversos, tudo isso 
compõe arquivo, é recurso museal, é recurso de memória e de 
produção de narrativas.  Hoje em dia, o que me interessa é di-
zer que essas coisas são historicizáveis, é dizer que o que a 
gente produz é tão legítimo quanto qualquer produção oficial 
de memória dos espaços institucionais. 

Tenho pensado inclusive na proposição de que todo sapatão 
é um museu. A gente é museu porque a gente guarda os nos-
sos arquivos, a gente seleciona as memórias que a gente vai 
colocar no mundo, as histórias. Quais são as nossas histórias 
oficiais? A gente carrega um pedaço das narrativas do mundo 
no nosso próprio corpo e no que a gente faz no cotidiano. 

Para engatar uma coisa na outra, eu penso que Um Livro 
Sobre o Amor Sapatão é uma celebração disso. Eu entendi que 
eu falava muito sobre violência porque eu nunca tinha visto 
nenhuma história em que as sapatonas só fossem felizes. 
Não precisa nem ser um casal necessariamente, mas que 
fosse a história de uma sapatão vivendo em paz, em novelas, 
em filmes, em livros, músicas, e não encontrava isso em lugar 
nenhum quando me descobri sapatão. Hoje, a realidade não 
é mais essa, mas eu nasci em 1984. Estava me descobrindo 
como sapatão no começo dos anos 2000, e o que eu via de 
narrativa era, por exemplo, a explosão de um shopping para 
matar o casal sapatão da novela da Globo.  A rejeição do públi-
co tinha sido tanta às duas personagens, mesmo sendo duas 
mulheres brancas, ricas, com traços de extrema feminilidade, 
que os roteiristas optaram por matá-las. 

Tudo que envolvia o corpo sapatão, nas narrativas a que eu 
tinha acesso, era sempre sobre pornografia, violência, ou sobre 
“sair do armário” e ser expulsa de casa. E aí eu entendi que se 
eu tinha esse hiato visual, eu precisava povoar, me povoar 
com essas imagens e fazer com que o meu trabalho fosse 
a disseminação do que eu já sabia que existia, e que existe. 
Há diferenças muito grandes entre algo que não existe e algo 
que você não viu.



186 A sensação que eu tenho é de que essas imagens que a bell 
hooks chama de “imagens de desumanização violenta” são 
imagens da pedagogia visual do patriarcado. É como se o 
patriarcado colocasse um véu entre a gente. Como se a gente 
estivesse uma do lado da outra, mas sem se enxergar direito. 
E aí fica difícil a gente se juntar e entender como, através dos 
nossos arquivos íntimos, se produz a história da humanidade. 
Porque a historiografia oficial expulsa a gente, os arquivos 
oficiais expulsam a gente.
 
Eu tenho trinta e oito anos e, na minha família, ninguém tem 
uma foto comigo e com uma das pessoas com quem fui 
casada, e eu fui casada três vezes, com três mulheres dife-
rentes. Morei com três namoradas e isso inexiste nos álbuns 
de família, foi preciso que eu crescesse e construísse meus 
próprios álbuns. E isso não foi só porque eu era pobre, mas 
também porque, como sapatão, eu não tinha espaço numa 
fotografia vernacular de uma família heterossexual e higieniza-
da pelo embranquecimento. Eu acredito que a mola propulsora 
da lesbofobia é o racismo, racismo é a raiz da mazela total. É 
impossível a gente falar de lesbofobia, de questões de classe, 
sem falar de racismo. 

Eu entendi as ausências na história da minha própria família, 
porque, dos meus avós para trás, eu não sei quem é ninguém. 
A gente não tem história, só tem uma fotografia da minha avó. 
Então, eu entro no doutorado para discutir memória e amor 
sapatão e decido como primeiro gesto convidar cinco casais 
para me mandarem vinte “fragmentos de suas histórias de 
amor” (foi como eu chamei). Podiam ser capturas de tela de 
WhatsApp, bilhetes, cartas, fotos, qualquer coisa. Eu juntei 
essas imagens com as que eu vinha produzindo e montei uma 
narrativa, no livro, sobre o amor sapatão, pensando inclusive 
que, falar do amor sapatão, é falar de um lugar que é polifônico 
antes de qualquer coisa. 

Eu não tenho como falar do amor sapatão sozinha. E entendo 
que o meu corpo também não comporta, não sou estandarte 
do amor sapatão, sou só uma pessoa discutindo a minha 
experiência e tentando relacioná-la com a produção de outras 
pessoas, para dar conta dessa discussão e da difusão dessas 
visualidades. Pensando nisso, pensando no arquivo íntimo 
como matéria museal, como matéria de história e de memória, 
eu componho essa narrativa Um Livro Sobre o Amor Sapatão. 



187Em 2019, fui aprovada em um edital daqui do Ceará para pes-
quisar a relação entre literatura e fotografia. Eu parti da obra de 
uma poeta baiana, Lívia Natália, professora da UFBA. Entre tan-
tas leituras cheguei a uma entrevista em que ela falava sobre a 
dificuldade que tinha, como mulher negra, de falar de amor. Na 
sequência, ela lançou um livro de poemas de amor chamado 
Dia bonito para chover. 

Ter contato com a poesia dessa mulher e enxergar como ela 
lidou com a própria dificuldade de falar de amor me instigou 
a, pela primeira vez, também, tocar esse tema em alguma 
produção. Foi também por causa disso que cheguei a Um Livro 
Sobre o Amor Sapatão, lançado em 2020, quando já estava 
trabalhando em minha pesquisa de doutorado. 

Agora, em 2022, eu chego à proposta de Inauguração do 
Museu do Amor Sapatão. Acredito ser essa a segunda obra 
desdobrada da pesquisa, uma proposição que estou chaman-
do de “formação de comunidades fabulatórias”. Eu imprimo 
santinhos informando que vai ser inaugurado o Museu do 
Amor Sapatão, na praça da igreja de qualquer cidade – que já 
distribuí em Tiradentes – MG e em São Miguel dos Milagres – 
AL. O impresso diz que o museu vai ser inaugurado, mas não 
há mudança na paisagem da cidade, então pela palavra as 
pessoas são instigadas a imaginar esse museu, o que convo-
ca no imaginador suas ideias, suas referências prévias sobre 
museu e sobre amor sapatão. A partir daí, involuntariamen-
te, as pessoas compõem essas comunidades fabulatórias, 
e essa é uma categoria que apresento, formada por esses 
grupos de imaginadores que pensam sobre o Museu do Amor 
Sapatão. 

Com essa obra eu faço perguntas: “Se várias pessoas imagi-
nam juntas um lugar, ele passa a existir? De alguma maneira 
não é fazer existir o Museu do Amor Sapatão quando alguém 
acredita que ele será inaugurado, e pensa sobre ele, e se pro-
põe a procurar por ele, ou a combatê-lo?” Para mim é também 
sobre o que existe e como existe, é entender que algo existe 
não necessariamente na matéria. O corpo pode ser a mídia, 
pode ser o suporte para que essas imagens do Museu do Amor 
Sapatão existam a partir da experiência de produção delas por 
cada um. 

Você me pergunta o papel do livro, e eu me sinto relativamente 
apaziguada com a minha criança interior, vendo que na história 



188 da minha vida, durante esses últimos dez anos como artista vi-
sual, como fotógrafa, eu lancei quatro fotolivros. Aquele sonho 
de ser escritora, de alguma maneira, eu consegui resolver. Te-
nho conseguido. Inclusive agora, quando entrei pro doutorado, 
eu queria fazer uma exposição como finalização do processo 
de pesquisa, mas agora já penso numa exposição impressa, 
porque acredito muito na democratização do acesso às artes 
pelo impresso, pelo impresso gratuito, que chega tanto às 
escolas públicas quanto às privadas, pelo impresso que circula 
de maneira alternativa ao centro, digamos assim.

Eu posso ir a um festival de fotografia e posso, sem que nin-
guém do festival “autorize”, fazer uma obra acontecer lá, com a 
distribuição dos santinhos do Museu do Amor Sapatão. Então 
acredito muito na força do impresso. Todos os livros até agora 
que eu produzi foram com distribuição gratuita, porque foram 
via recursos de editais públicos. Fui contemplada em alguns 
editais que me geraram a possibilidade de ter verba para eu 
produzir e lançar esses fotolivros e entendo que, como esse 
dinheiro é público, eu preciso devolver isso gratuitamente. 

Eu realmente acredito na importância da leitura de imagens 
para entender o mundo e de produzir imagens para fazer as 
coisas acontecerem no mundo. Acredito na possibilidade de 
a gente continuar imaginando e me pergunto, hoje em dia, 
quem tem direito à imaginação? Quem tem direito à memória? 
Quem tem direito a imaginar outro futuro para si? Há 10 anos 
atrás, eu não sabia que existiam sapatonas sendo muito felizes 
juntas, em casamentos de 15, 20, 30 anos. Eu supunha que 
o que sobrava para mim era o que essas narrativas oficiais, 
essas narrativas do senso comum, dessa imageria coletiva me 
diziam. Então, até a possibilidade de imaginar outro futuro, um 
futuro mais feliz, veio a partir do contato com imagens que não 
estavam dadas na visualidade a que eu tinha acesso. Eu since-
ramente me pergunto: quem é que tem direito à imaginação? 
E como a ficção especulativa, como a possibilidade de imagi-
nar e de acreditar na imaginação podem ser ferramentas de 
transformação social, de transformação do mundo mesmo? 
Gloria Anzaldúa diz que nada acontece no mundo real sem que 
antes tenham existido imagens mentais. 

Eu quero fazer impressos, eu não preciso que as pessoas vão 
até a galeria, que tenham uma determinada roupa para poder 
entrar na galeria com ar-condicionado, com as obras emol-
duradas com vidros antirreflexos. Não preciso de nada, se eu 
tiver dinheiro para imprimir, nem que seja uma xerox (acredito 



189que preciso de algum dinheiro, porque sem dinheiro não se 
faz nada nesse mundo), com o mínimo, eu consigo fazer com 
que as coisas circulem e existam. Hoje em dia, penso que ser 
artista é isso. Eu não preciso que ninguém me chancele, não 
preciso ser convidada para grandes lugares. Eu posso passar 
20 anos lançando livros e fazendo o que eu acredito e quero 
ver quem é que vai dizer que eu não sou artista, se eu tenho 
dez anos de produção, quatro fotolivros e tantas outras obras 
impressas. 

Podem dizer que meu trabalho não é bom: o conceito de bom/
ruim já é outra entrevista, não é esta. Podem dizer que eu nun-
ca estive no centro: o conceito de centro/margem é outra his-
tória problemática. Mas dizer que eu não fiz, dizer que a coisa 
não existe é impossível, porque o impresso materializa. E isso 
me faz muito feliz. O impresso me libertou. Eu não preciso que 
alguém me escolha, eu só preciso ser o mais honesta, o mais 
entregue, dar o máximo possível ao processo artístico. Enten-
der isso foi uma virada de chave. Acredito que isso vem porque 
eu me cerco de livros e de material impresso desde criança. Eu 
entendo que é esse material que circula no espaço, não são as 
pessoas que vão até um lugar, é a obra que vai até as pessoas. 
A obra consegue caminhar em passos muito mais largos, o 
que me agrada muito neste momento do meu trabalho.

Acredito sinceramente que a gente pode contar o mundo com 
imagens e eu quero contar esse mundo inclusive para mim 
mesma. E quero aprender como as outras pessoas contam, 
para eu entender também o que eu posso fazer para a gente 
contar todo mundo junto, para a voz ficar mais forte e não ter 
como alguém não escutar, para que nossa voz seja audível 
para todo mundo.  Estou num momento de muita esperança, 
por mais absurdo que possa parecer, em pleno 2022, ainda 
assim eu acredito. 

Eu acredito porque estou me permitindo fazer coisas que eu 
nunca tinha feito. Vou qualificar [a tese de doutorado] no fim 
de junho e, sendo bem sincera nesse momento, agora eu 
estou exausta de discutir gênero. Estou exausta de discutir 
sobre o amor sapatão e, agora, antes da qualificação, eu estou 
escrevendo o argumento de um filme que é sobre um auxiliar 
de açougueiro que sente um estranho adormecimento na mão. 
Estou num lugar criativo totalmente diferente para mim porque, 
de novo, estou cansada. O doutorado é um negócio cansativo, 
são quatro anos pesquisando a mesma coisa. 



190 Eu acredito que o direito à imaginação também é o direito de 
que eu, como sapatão, não preciso falar só sobre ser sapatão. 
Porque homem branco, cis-hetéro, do Sudeste, fala sobre 
qualquer coisa. Eles falam sobre mim, sobre você, sobre tudo. 
Eles só não precisam falar sobre eles porque eles se preten-
dem universais. E a gente parece que foi alijado do direito de 
narrar outras coisas que não sejam só a gente. “Quando eles 
falam, é universal. Quando falo é local, é parcial”. 

Tenho pensado atualmente, que o direito à imaginação tam-
bém é o direito de se deslocar completamente. Eu, como uma 
mulher do interior do Ceará, posso escrever, fabular, fotogra-
far, narrar qualquer experiência, qualquer coisa, desde que eu 
seja ética no processo. A gente tem direito à imaginação. Me 
autorizar a usar a fabulação como um recurso de construção 
de mundos é uma coisa nova para mim. E, no momento, é o 
que mais tem me estimulado a continuar produzindo.
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MARINA FELDHUES: Eu gostaria de entender mais essa modi-
ficação na questão dos suportes de inscrição das imagens nas 
obras. Em Um Livro Sobre o Amor Sapatão vemos a materiali-
zação, a concretude visual e física, impressa no livro, dessas 
vidas que existem e que figuram imageticamente. Encontrar 
essas vidas de uma forma tão palpável, impossibilita dizer que 
elas não existem, porque elas estão inscritas na materialidade 
do livro. E este, por sua vez, não está confinado dentro de uma 
instituição que vai decidir quando ele deve vir a público, por 
exemplo. Essa potência da circulação do livro faz com que ele 
seja um arquivo em movimento e não um templo morto, voltado 
para dentro, acessível apenas a algumas pessoas seleciona-
das por um sistema de vigilância. Já o Museu do Amor Sapatão 
parece operar de uma forma completamente diferente, não há 
essa materialidade do livro, o museu passa a existir de uma 
outra forma, talvez mais abstrata ou encarnada. Como você vê 
isso? 

MARÍLIA OLIVEIRA: O que eu ia falar sobre o museu era essa 
questão de apontar a falta pela ilusão da presença, pela ilusão 
da existência. Quando eu distribuo os santinhos afirmando que 
o museu será inaugurado, ele passa a ser virtualmente criado 
pelos imaginadores, por essas “comunidades fabulatórias”. E, 
por outro lado, sua ausência aparece mais fortemente.

Por que não existe de fato um Museu do Amor Sapatão? O 
Brasil tem um museu da memória LGBT, em São Paulo1. Tem 
algumas iniciativas museais, mas não existe um museu da his-
tória lésbica do país. Existe agora o Arquivo Lésbico Brasileiro2, 
que é uma iniciativa ainda virtual, mas que já discute arquivos, 
memória sapatão e que se coloca como esse lugar de catalo-
gação, de levantamento de produções, de criação de acervo. 
É um trabalho incrível, feito inclusive por pessoas que estão 
pensando gênero, memória e a história sapatão brasileira há 
algum tempo. 

1  Refere-se ao Museu da Diversidade Sexual do Estado de São Paulo.
2  https://www.arquivolesbicobrasileiro.org.br/ 



192 Então, dizer que o Museu do Amor Sapatão vai inaugurar - e ele 
não existir - é apontar para essa falta e, ao mesmo tempo, ati-
var possibilidades de sua existência. Embora se produza uma 
comunidade fabulatória de imaginadores, cada imaginador 
imagina uma coisa. E eu não tenho como verificar o que é ima-
ginado, então esse museu é inaugurado toda vez que alguém 
pensa sobre ele. Ele se multiplica, são tantos museus quantos 
são os leitores dos santinhos. Se eu te digo no santinho que 
vai ter a inauguração do Museu do Amor Sapatão, pelo próprio 
modo como opera a linguagem é impossível que você não o 
imagine.
 
Esse trabalho fala sobre uma multiplicação e uma inauguração 
que acontece cada vez que alguém pensa sobre o museu. Mas, 
ao mesmo tempo, cada vez que esse museu é inaugurado vir-
tualmente, cada vez que ele é produzido do corpo para dentro, 
se marca ainda mais essa ausência do corpo para fora. Então, 
a imagem funciona como uma possibilidade especulativa, que 
não tem como ser vista porque existe do corpo para dentro. 
De alguma maneira, essa imagem precisa ser narrada e, com 
isso, ela ganha outro contorno no momento em que eu, como 
uma imaginadora desse museu, passo a te dizer como estou 
pensando que esse museu vai ser.

É como se a palavra fosse a possibilidade de materialização 
da imagem, ainda que ela permaneça virtual, ainda que ela 
seja incapturável por qualquer outra pessoa que não pelo 
imaginador. Então é uma imagem que se produz no corpo e 
depende, como toda imagem, de um repertório anterior. Mas 
a força dela está justamente nisso, no fato de que ela não 
existe como materialidade. Ela precisa se multiplicar para 
aparecer, ela precisa virar palavra. E, com isso, ela passa a 
ser duas coisas: imagem e palavra. O fato de essa imagem 
ser incapturável faz com que ela se multiplique e que seja 
impossível combatê-la. Se eu te dou uma foto você rasga, 
mas como você “desimagina”? Não dá para “desimaginar”. 
Mesmo que você se apazigue ao descobrir que o museu não 
existe, aquele teu medo de ele existir continua aí. Você já o 
imaginou existindo.

MF: Você poderia me contar um pouco sobre seus outros livros 
de artista, fotolivros?

MO: O primeiro fotolivro tem um formato quase de catálogo, 
Afetos Urbanos (2015), foi o meu primeiro trabalho. O segundo 



193é o Séries sobre o Sutil. Eu participo de um coletivo aqui em 
Fortaleza, o Descoletivo, junto com Regis Amora, e nesse tra-
balho a gente convidou cinco artistas para cada uma compor 
um fotozine que fosse uma narrativa sobre Fortaleza. Então 
juntamos tudo isso num box, lançado em 2017. 

Em 2018, nós lançamos Tempo imperfeito: uma fotobiografia 
de Camilly Leycker. David Alenquer é um ator transformista 
(como ele mesmo se intitula) e tem uma personagem chama-
da Camille Leycker que em 2018 completava 15 anos. Então 
esse fotolivro é a lembrança da festa de debutante. O livro tem 
um convite de aniversário, tem um pôster de uma de suas 
apresentações na boate Divine, famosa na cena transformista 
de Fortaleza, vem num tecido rosa com um alfinete dourado. 
No convite tem uma citação de Lua de Cristal: “Tudo pode 
ser. Se quiser, será. Sonho sempre vem para quem sonhar”. 
As inspirações de Camilly são Xuxa e Whitney Houston, então 
elas também aparecem no livro, assim como algumas outras 
personagens que trabalharam com Camilly ao longo desses 15 
anos. Esse fotolivro foi um mergulho nos arquivos de Camilly. 
Traz imagens de desde a primeira vez em que ela se montou, 
e essa história se confunde com a história da própria boate 
Divine, que foi demolida e que, durante anos, foi o maior reduto 
de artistas transformistas locais. Junto ao livro, Davi Alen-
quer lançou um musical com o mesmo nome. E a gente fez o 
lançamento do impresso junto ao lançamento do musical. De 
2018 até 2020 estive imersa em uma obra que virou exposição 
no MAC, Museu de Arte Contemporânea do Ceará e nesse ano 
lancei Um Livro Sobre o Amor Sapatão. Espero publicar de novo 
já já. Sempre espero publicar de novo.





195...E depois da escuta

Quando escrevi o projeto desta pesquisa, estava em um 
momento de investigação acadêmica em que já conse-
guia reconhecer que o fim das colônias (a face violenta 

da modernidade) não implicava o fim da dominação colonial. 
Pois, ainda hoje convivemos com as lógicas matriciais de 
opressão colonial, ou simplesmente colonialidades, baseadas 
em hierarquias sociais entrecruzadas de raça, gênero e classe 
e os pressupostos epistêmicos que lhes dão suporte teórico 
para que “os chamados povos nativos, indígenas, inferiores, 
subordinados, subalternos e não brancos” (PEDROSA, 2018) 
possam ser “dominados, amplamente exterminados, ampla-
mente desalojados” (SAID, 1993).

Entre as tantas colonialidades ainda vigentes, resolvi me 
concentrar na colonialidade do saber, isto é, no epistemicídio 
provocado pela monocultura cognitiva (MOMBAÇA, 2020) das 
ciências moderno/coloniais que se pretendem como única 
forma possível de conhecimento. Nesse âmbito, eu foquei no 
trabalho em conjunto realizado pela Fotografia (como imagem 
e tecnologia de inscrição) e pelos arquivos no aprisionamento 
de sujeitos não-brancos em categorias de conhecimento que 
os destituíam de sua humanidade, muitas vezes aprisionando-
-os como seres pertencentes ao passado (tempo), ou de fora 
(espaço), quase sempre em cenas de violência. 

Meu interesse era conhecer as dinâmicas colonizadoras reali-
zadas nos/pelos arquivos fotográficos. O que me fez estudar 
desde a produção de tipos raciais no séc. XIX, a produção de 
tipos criminosos na passagem para o séc. XX, até a produção 
contemporânea de outros estereótipos desumanizantes que 
encontrei no Google Images. Dos arquivos físicos aos bancos 
de imagens virtuais, nada parece escapar à lógica colonial 
de produção de seres humanos ditos inferiores (em termos 
morais e cognitivos). 



196 Ora o argumento da inferioridade se baseava em atributos 
biológicos, notadamente cor de pele e traços fisionômicos; ora o 
argumento se baseava na inferioridade cultural. De um lado, os 
partícipes da cultura hegemônica, a dos colonizadores, atribuíam 
a sua cultura o adjetivo de “civilizada” (um atributo temporal – 
uma cultura que pertence ao presente e futuro da espécie hu-
mana porque mais evoluída). De outro, eles atribuíam às demais 
culturas existentes o adjetivo de “primitivas” e outros termos 
congêneres (um atributo temporal – uma cultura que pertence 
ao passado da espécie humana porque menos evoluída). 

O papel do tempo linear, cronológico, como régua de medição 
moral e cognitiva e sistema classificatório dos diversos modos 
como os seres humanos resolveram e resolvem habitar o 
planeta, em conformidade com seus modos de conhecer e 
existir foi algo que me chamou a atenção.  Pois, ainda hoje 
encontro produções artísticas e fotográficas contextualizadas 
por discursos que reiteram as lógicas evolutivas temporais e 
suas separações arbitrárias entre passado, presente e futuro, 
ideias de progresso e classificação dos modos de existência, 
segundo essa régua temporal. O que varia é se o “selvagem” vai 
ser considerado bom ou ruim.

Em desacordo com esse modo de conhecimento, coloniza-
dor, hierarquizante, fui em busca de produções artísticas e 
fotográficas que se posicionassem igualmente contra e que 
mostrassem outras formas de lidar com os violentos arquivos 
coloniais existentes, ou que criassem outros arquivos, a partir 
de outras formas de conhecer e/ou propondo outras formas de 
conhecer. O que deve ser conhecido e como? O que deve ser 
lembrado e como? O que deve ser esquecido? Como deve ser 
contado? São algumas das questões que começaram a brotar 
ao justapor a minha investigação prévia aos arquivos fotográfi-
cos1 com as produções realizadas pelas/os entrevistadas/os.

O primeiro aprendizado que se consolidou em mim foi o de 
que os arquivos e as fotografias não atuam apenas no tornar 
visível. Importa atentar ao como tornam visível: qual o contexto 
discursivo das imagens fotográficas? A que outras imagens e 
discursos estão justapostas? Quem pode acessá-las? Sob que 
condições elas podem ser vistas e reproduzidas? E, também, 

1  Eu realizei pesquisas no arquivo do Peabody Museum of Archaeology and 
Ethonology da Universidade de Harvard, no Google Images e nas caixas de fo-
tografias e documentos diversos de minha família.  



197atentar ao que não é tornado visível: porque algumas imagens 
não existem? E se existem, por que não são acessíveis? 

O segundo foi o de reconhecer que meu entendimento sobre 
arquivo se limitava ao que dizia respeito aos arquivos pro-
duzidos pelos colonizadores e seus descendentes, em geral 
arquivos do Estado e de grandes instituições culturais. Eu via 
o arquivo apenas como um lugar específico, um edifício, uma 
instituição que guarda documentos e controla o acesso a eles 
(MBEMBE, 2002), tudo por meio de uma série de regras.  Em 
resumo, o arquivo implica os documentos, o lugar, a lei e seus 
guardiões (DERRIDA, 2001). Determinados documentos, e 
aqui atendo principalmente aos visuais (fotografias, desenhos, 
pinturas, entre outros), são selecionados para serem arquiva-
dos (enquanto outros são descartados)2, sob uma determinada 
classificação, um ordenamento discursivo, e, posteriormente, 
são tornados públicos, sob certas condições. 

Faço aqui um breve intervalo para detalhar o que seria um 
documento. Azoulay (2019, p. 553) afirma que, junto com a 
concepção única do que seria um arquivo desenvolvido entre 
os colonizadores, “o documento foi inventado como a correla-
ção entre pedaços de papel escrito e ações. Assumiu-se que as 
ações derivavam diretamente dos documentos, similarmente à 
forma como uma planta ou um modelo atesta o ofício do car-
pinteiro ou do pedreiro”. Ou seja, o documento atesta uma ação 
consumada, pertencente ao passado, à qual não se pode voltar 
atrás. Contudo, quando abandonamos as concepções ditadas 
pelos colonizadores e retornamos ao momento anterior à es-
colha da concepção, o que o documento evidencia não é uma 
ação consumada, mas um encontro entre pessoas diferentes e 
a materialização das escolhas por elas feitas naquele encontro. 
O que o documento evidencia é a trama da relação. 

Sendo assim, os documentos são produtos de relações sociais 
entre diversos atores. A fotografia, por exemplo, como docu-
mento visual, é evidência de um evento fotográfico protagoni-
zado pelo fotografado, pela câmera e pelo fotógrafo, quando 
este último está presente. As lógicas coloniais de conheci-
mento nos levam a perceber os documentos como sendo de 

2  Segundo Mbembe (2002), é por discriminar e selecionar o que será arqui-
vado e do que será descartado que o arquivo não é apenas “um ajuntamento 
de dados, mas um status”. Ele é a prova material, visual e cognitiva de que “uma 
vida realmente existiu, de que algo realmente aconteceu, o relato de algo que 
pode ser construído”. 



198 autoria exclusiva do sujeito com maior poder de agência. No 
caso da fotografia, o fotógrafo é considerado como o sujeito 
autor; enquanto o fotografado, nem como sujeito é considera-
do, recebe o nome de objeto, ou personagem, representado. 

Retorno ao arquivo. Este, portanto, não apenas resulta de um 
exercício de poder, como funciona como autoridade reguladora 
do que pode ser dito sobre o que aconteceu. No caso de do-
cumentos visuais, o que pode ser dito sobre os que estão sob 
sua guarda? Aquilo que os protocolos e as afirmações (catego-
rizações, legendas, textos de apoio, etc.) do arquivo permitem 
(FOUCAULT, 2008 [1969]; HARTMAN, 2020 [2008]). O arquivo é 
uma episteme que estabelece uma série de coordenadas limi-
tando, enquadrando o que devo conhecer e como. Ariella Aïsha 
Azoulay (2019) fala que a descolonização é um engajamento 
que envolve desaprender a temporalidade do arquivo e seus 
protocolos de classificação sobre os acontecimentos, conver-
tidos em dados do passado, coisas mortas. Volto à Mbembe 
(2002) e recordo seu pensamento sobre o arquivo como 
sepulcro, como um lugar para a guarda de documentos que 
devem permanecer dados como mortos e o quanto o conceito 
temporal e colonizador de “passado” está relacionado. Azoulay 
(2019) alerta sobre essa concepção de arquivo:

Que uma única concepção de arquivo tenha emergido da diver-
sidade cultural, rivalidade e frequente hostilidade, entre as múl-
tiplas potências imperiais europeias indica que o que estes ato-
res partilharam prevaleceu sobre essa diversidade: o desejo e a 
prontidão para liquidar os mundos em que eles e outros viveram, 
de modo a preparar o caminho para a busca do novo. A destrui-
ção tornou-se a língua franca por meio dos papéis criados por 
esta rede de castelos. A velocidade e a intensidade com que os 
mundos foram produzidos como “não mais” moldaram a compre-
ensão do arquivo como o depósito do passado e moldaram este 
passado como um reino digno de cuidados para o seu próprio 
bem. (AZOULAY, 2019, p. 552)

O arquivo não deveria ser essa sentinela que evita que os 
mortos voltem à vida, que as questões não resolvidas, ou mal 
resolvidas, do dito passado, possam ser retomadas e postas 
em discussão na sociedade dos que estão vivos agora. Para 
Azoulay (2019) e Mbembe (2002), o arquivo deveria pertencer 
a todos, dizer respeito não ao passado, mas às nossas possi-
bilidades de vida em comum hoje. Dessa forma, o arquivo nos 
possibilitaria remontar nossa história em comum, avaliar as 



199decisões tomadas anteriormente, compreender o momento pre-
sente e retomar os futuros que foram impedidos de acontecer 
pelos poderes coloniais de ontem e de hoje. Em suma, o arquivo 
é “uma modalidade de acesso ao comum” (AZOULAY, 2019, 
p. 231) e seu destino está sempre situado fora dele, está nas 
histórias que ele possibilita ou não que sejam (re)montadas.

Mbembe (2002) de fato coloca que é nossa concordância/dis-
cordância, como sujeitos usuários de arquivos, que ratificam/
retificam o que venha a ser um arquivo. Noutras palavras: o 
que o arquivo significa para você? Azoulay (2019), por sua vez, 
afirma que menos perguntar sobre “o que é o arquivo?”, deve-
ríamos perguntar sobre o porquê de se construir um arquivo 
e nos interrogar sobre o que buscamos nele, arquivo. Ambos 
colocam em evidência que o arquivo depende da experiência 
subjetiva de seus usuários. 

É esta experiência subjetiva que define limites para o suposto 
poder dos arquivos, revelando sua inutilidade e sua natureza 
residual e supérflua. Muitos fatores estão envolvidos nessa expe-
riência subjetiva dos arquivos: quem os possui; de que autorida-
des eles dependem; em que contexto político eles são visitados; 
sob que condições eles são acessados; a distância entre o que se 
procura e o que se encontra; a maneira como são decodificados 
e como o que é encontrado ali é apresentado e tornado público. 
(MBEMBE, 2002)

Desde o início, o que me interessava eram esses usuários de 
arquivos, artistas, fotógrafos, que de alguma maneira, por meio 
de suas produções artísticas-culturais, confrontavam os limites 
impostos por esses arquivos estatais e institucionais e suas 
gramáticas colonizadoras. Segundo Saidiya Hartman (2020 
[2008], p.28 – 29), a fabulação crítica é um esforço contra os 
limites do arquivo, fazendo uso de uma gramática da especula-
ção, “lançando em crise ‘o que aconteceu quando’ e explorando 
a ‘transparência das fontes’ como ficções da História”. É “tornar 
visível a produção de vidas descartáveis” e descrever a “resis-
tência do objeto”. A autora ainda afirma a recusa em preencher 
os vazios dos arquivos ou dar um fechamento interpretativo. 

A intenção dessa prática não é dar voz ao escravo, mas antes 
imaginar o que não pode ser verificado, um domínio de experiên-
cia que está situado entre duas zonas de morte – morte social e 
corporal – e considerar as vidas precárias que são visíveis ape-
nas no momento de seu desaparecimento. É uma escrita impos-



200 sível que tenta dizer o que resiste a ser dito [...]. É uma História de 
um passado irrecuperável; é uma narrativa do que talvez tivesse 
sido ou poderia ter sido; é uma História escrita com e contra o 
arquivo. (HARTMAN, 2020 [2008], p. 29 – 30)

Em resumo, a fabulação crítica pergunta: “é possível exceder ou 
negociar os limites constitutivos do arquivo?” (HARTMAN, 2020 
[2008], p. 28). O subjuntivo é essa modalidade gramatical que 
expressa uma incerteza e ao mesmo tempo um desejo, uma 
possibilidade, “E Se?”. O que o mapeamento das produções me 
mostrou é o que o “E Se?” poderia ir além do lidar com as ima-
gens que já existiam em arquivos estatais e institucionais. Ele 
se dirigia também ao arquivo em si. E se criarmos nós um ar-
quivo para tornar possível contar as histórias por nós mesmos, 
para contar as histórias que queremos que sejam contadas? E 
se o arquivo não for um lugar arquitetônico, um edifício, mas 
um livro? E se for o meu próprio corpo? E se ele não for contí-
nuo e definitivo, e se for outra a temporalidade? E se práticas 
arquivistas sempre existiram nas mais diversas culturas, ainda 
que não com esse nome? E se isso que foi descartado for o 
meu arquivo? E se estiver no descarte aquilo que fala da minha 
comunidade? E se esses acontecimentos, relatados por esses 
arquivos já existentes, sempre desse modo, puderem ser pos-
tos em xeque ao justapor seus documentos àqueles documen-
tos rejeitados, ou vindo de arquivos privados, familiares? E se 
eu tornar público esses arquivos familiares? E se o álbum virar 
arquivo em livro? E se o arquivo não classificar? E se?

A lista do “E Se?” pode ser infinita, é que o subjuntivo cria 
campos de (im)possibilidades para o exercício da imaginação 
especulativa, criadora de mundos e existências. Esse é um 
exercício ético-político-criativo, ou simplesmente “(po)ético”, de 
fabular a vida, sem que com isso o resultado, o futuro, esteja 
previamente determinado/colonizado. O que eu escutei das/os 
entrevistadas/os foram suas tentativas – umas ainda em anda-
mento, umas concluídas, e outras que se pretendem contínuas 
–, seus engajamentos (po)éticos no cotidiano, no agora, para 
a realização de seus desejos de mundos não colonizados, des-
colonizados ou simplesmente socialmente justos. O que faço 
agora, finalizando esse capítulo e também o livro, é apresentar 
um pouco do que aprendi (em termo afetivos-cognitivos) com 
cada um dessas/es trabalhadoras/es da cultura. Tentarei ser 
breve porque considero que a riqueza maior está em ouvir/
ler diretamente seus relatos, pois, como mencionei na aber-
tura deste livro e repito novamente: “a narrativa não se esgota 
jamais” (BENJAMIN, 2012, p.220). 
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Do álbum de fotografias da avó aos encantados que o visi-
tam em sonhos, escutar Abiniel me fez refletir sobre todos os 
arquivos que não operam em conformidade com os coloniais, 
estatais e institucionais. A gente teoriza tanto sobre o mesmo 
tipo de arquivo, aqueles do poder hegemônico, aqueles ergui-
dos pelos colonizadores de ontem, aqueles que continuam 
reafirmando lógicas coloniais de conhecimento; e tão pouco 
sobre as outras possibilidades de existência dos arquivos.

Um dos primeiros exercícios especulativos, ou fabulatórios, de 
Abiniel aconteceu quando ele ainda era criança e brincava com 
os álbuns de fotografias de sua avó, imaginando quem seriam 
aquelas pessoas. Fabular sobre um arquivo de documentos 
visuais, criar histórias para pessoas desconhecidas, é uma 
ação para dar movimento e vida àquilo que, na perspectiva 
colonial, está morto, consumado. O álbum está vivo? O álbum 
é um arquivo? Se for, então um arquivo não precisa necessaria-
mente ser um edifício. E o meu corpo? Eu não sou um arquivo 
de tudo o que vivi? Quando eu narro alguma experiência eu não 
estou escolhendo o que contar, para quem, onde e como? Ou 
seja, não estou realizando procedimentos arquivísticos, ainda 
que de modo orgânico ou ao sabor dos afetos e das reflexões 
do meu agora?

Abiniel fala desse trabalho colonial sobre nossas memórias, 
determinando o que deve ser lembrado/esquecido e dos cami-
nhos que vêm tecendo para driblar as memórias impostas e se 
lembrar das esquecidas. Fala da vontade desse arquivo em ser 
o guardião da verdade, o dono do saber, e de como a verdade 
do arquivo contradiz sua própria existência como sujeito. Para 
o arquivo, os Tabajaras não existiriam mais, desde o séc. XVII. 
Mas Abiniel existe, sua família existe e nunca saiu do território, 
suas existências contradizem o que tenta ser imposto pelo 
arquivo. É que a gramática do arquivo cristaliza os Tabajaras 
numa essência pertencente ao passado, é a violência colonial 
do conhecimento como transparência (GLISSANT, 2021) e  
determinação do que o outro é ou deixa de ser (SILVA, 2019). 

O artista faz uso da tecnologia fotográfica, é por meio dela 
que reproduz as imagens dos livros para produzir Exercício 
de Arquivo #2. A reprodutibilidade técnica torna possível a 
remontagem das imagens do livro no vídeo, um outro contexto, 
uma outra narrativa, um outro imaginário é então criado. Neste 



202 vídeo, Abiniel ainda está em discussão direta com os arquivos 
de imagens coloniais, fabulando a partir delas; em Aracá, o 
chão que o artista pisa não é mais o de documentos visuais é o 
arquivo de seu corpo-território, que carrega aquelas memórias 
que foram esquecidas e que hoje o artista retoma sonhando 
com seus encantados, sendo orientado por seus ancestrais e 
fabulando um mundo em que a vida seja possível. 

Lembranças
São muitas as lembranças que tenho de Ana Lira, faz tempo 
que acompanho seu trabalho, já participei de algumas de suas 
oficinas e essa foi a segunda vez que tive a oportunidade de 
entrevistá-la3. Sempre me impressionou muito a franqueza 
com que Ana reflete sobre como o social atravessa seu corpo e 
vice-versa, seus afetos, suas escolhas e como consegue trans-
mitir tudo isso para o ouvinte. Dessa vez não foi diferente.

Ana conta de seu giro nas Artes Visuais, de que resolveu se 
dedicar ao fortalecimento das potencialidades suas e das/
dos artistas com quem escolhe conviver. Danço entre fluxos 
do tempo pra encontrar o teu vibrar faz parte desse giro. A 
artista descarta o termo memória por ser oriundo da gramática 
colonial, como se a experiência ficasse presa ao que de fato 
aconteceu e perdendo, com isso, toda a dimensão espiritual 
e afetiva do vivido. Ana prefere o termo lembrança, ou recor-
dação, pois permite anunciar o vivido em confluência com o 
sentimento daquele vivido no hoje. 

No sentido proposto pela artista, penso que a memória, como 
“o fato em si”, é redutora e cristalizadora da experiência, do 
acontecimento vivido. O que me faz lembrar do papel do 
arquivo ao determinar o que devemos lembrar e como, por 
meio da seleção e descarte dos documentos e de sua posterior 
classificação em um sistema gramatical de produção de senti-
dos. A lembrança seria de uma outra ordem, ou desordem, me 
parece mais próxima aos movimentos vivos, que não excluem 
a dimensão espiritual e afetiva de nossa existência. 

3  A primeira vez foi durante meu mestrado em Comunicação pela UFPE, 
quando da feitura da dissertação que viraria o livro Fotolivros: (in)definições, 
histórias, experiências e processos de produção). Nessa ocasião, Ana me con-
tou sobre a produção do fotolivro Voto. 



203Me lembro de Abiniel falando de que as narrativas orais 
contadas por sua avó, sua mãe, variavam no tempo. A gente 
recorda as coisas que aconteceram com o sentimento que 
temos por elas hoje.

Ana não fotografa para fixar no tempo, mas para propor re-
cordações. A escuta é igualmente importante no seu trabalho, 
vem antes de tudo, seu processo é dialógico, eu – nós. E ser 
da comunidade, não significa poder dizer, mostrar, tudo. A 
escuta é a condição necessária para essa compreensão ética 
relacional, para a garantia da opacidade (GLISSANT, 2021). E 
o arquivo? O livro de artista mostrado só me faz confirmar o 
que antes era intuição, está por todos os cantos. Documentos 
não são apenas os criados pela ação do Estado, mas também 
aquilo que registra e perdura dos encontros afetivos-cognitivos, 
e acrescento espirituais, de nossas vivências, às vezes são 
pedaços de tecidos, plantas, o som da rua, uma comida, dese-
nhos, cartas, clichês, fotos. As polaroids são esses pequenos 
documentos visuais dos encontros da artista com seus afetos. 
Lembro que atrás de uma fotografia no álbum de minha mãe, 
vem escrito: “Lucia, leve essa pequena recordação para que se 
lembre de nossa amizade”. 

Lembro de quando vi a exposição no Tomie Ohtake e o livro, 
pela primeira vez, e, aproximando essa lembrança ao que me 
recordo da entrevista, ao sabor livre de meus afetos nesse 
sábado de sol em Recife, reflito sobre a proposta de o livro 
ser como um fichário, uma espécie de arquivo que permite 
a entrada e saída de páginas, capítulos, com velhos e novos 
documentos visuais e textuais. Esse livro-arquivo-fichário é na 
verdade um palco em que danças infinitas de lembranças e 
recordações, materializadas em documentos vivos, vibrantes, 
podem ser infinitamente reencenadas.

Anônimas
Cerca de 8 segundos é o tempo do relógio, é tempo em que 
uma vida anônima, de uma mulher, é capturada por uma 
tecnologia de inscrição imagética, no funeral do comendador 
Nami Jafet, no ano de 1924, no bairro do Ipiranga, na cidade de 
São Paulo. Foi assim que “aquela mulher do canto esquerdo do 
quadro”, nessa condição precária, entrou para o arquivo. Nada 
mais pode ser dito sobre ela. Quase um século depois, Fernan-



204 da Grigolin é encontrada por ela e toma um susto. Como nunca 
tinha visto aquela mulher ali, naquele canto esquerdo do frame?

O que Fernanda me conta em sua entrevista são suas lembran-
ças vividas no Ipiranga, Da vida infantil à adulta, e como suas 
vivências atravessam seus trabalhos de artista-pesquisadora. 
O livro Sou Aquela Mulher do Canto Esquerdo do Quadro fabula 
a vida daquela mulher anônima, que retorna à vida, na ficção, 
e de outras que a acompanham. Aliás, é a própria “mulher do 
canto esquerdo do quadro” que me conta de sua vida e do viver 
em São Paulo àquela época. É na sua companhia, como narra-
dora, que leio e imagino seu cotidiano, suas participações em 
lutas coletivas, seu pensamento sobre si, sobre seu entorno, 
até a receita de um prato ela me passa.

Eu não conhecia nada sobre o Ipiranga. Apenas que tinha sido 
nesse bairro que havia ocorrido o suposto “grito de Indepen-
dência”, do então imperador no séc. XIX. Sabia o que tinha lido 
durante o ensino fundamental e médio em livros escolares. Foi 
por meio das produções artísticas Arquivo 17 e Sou Aquela Mu-
lher do Canto Esquerdo do Quadro que passei a tomar conhe-
cimento das lutas anarquistas, da participação das mulheres 
na greve geral de 1917, do papel de diversas/os trabalhadoras/
es e anônimas/os na rápida modernização da cidade de São 
Paulo nas primeiras décadas do séc. XX. 

Com Ana Lira eu passei a conhecer mais sobre a Várzea; com 
Fernanda Grigolin, sobre o Ipiranga. E com as duas, sobre 
micro-histórias de vida de pessoas anônimas para os livros de 
história, mas sem as quais não existiria o nosso entorno hoje. 
Fernanda conta ainda de sua imersão criativa para a criação da 
vida daquela mulher do canto esquerdo do quadro, cujo anoni-
mato permanece. É um trabalho fabulatório crítico que, como 
diz Hartman (2020), se dá com e contra os limites do arquivo. 

A fabulação crítica ultrapassa o que arquivo permite que seja 
dito, pois expõe, e nos faz refletir sobre, as muitas histórias de 
vidas “não-dignas o suficiente” segundo às leis coloniais dos 
arquivos oficiais e institucionais e seus fiéis ventríloquos, os 
livros de história. Noutras palavras, num mundo ainda orga-
nizado hegemonicamente por uma série de colonialidades, a 
fabulação crítica é uma postura de oposição àquelas histórias 
sempre empáticas para com os vencedores:

A natureza dessa tristeza se tornará mais clara se nos pergun-
tarmos com quem o investigador historicista estabelece uma 



205relação de empatia. A resposta é inequívoca: com o vencedor. 
Ora, os que num momento dado dominam são os herdeiros de to-
dos os que venceram antes. A empatia com o vencedor beneficia 
sempre, portanto, esses dominadores. (BENJAMIN, 2012, p. 244)

Sou Aquela Mulher do Canto Esquerdo do Quadro ultrapassa 
os limites do arquivo pela fábula e expõem o limite ao exaltar o 
anonimato com que a vida daquela mulher foi capturada para 
dentro do arquivo, marcando como título do livro a posição da-
quela vida no espaço do documento visual. Tanto neste traba-
lho, quanto em Arquivo 17, a artista se vale de arquivos oficiais, 
institucionais, conversas com descendentes dos que viveram à 
época, arquivos familiares, documentos textuais, visuais, tudo 
junto para contar histórias olhando a vida “pisando um pouco 
nesse solo”.

Retomadas
Com Gê Viana aprendi sobre as tantas retomadas que são 
necessárias para que possamos desfazer o mundo colonial 
e refazer os muitos mundos que foram violados, e até extin-
tos, no processo de “barbárie civilizatória” dos colonizadores. 
Retomar o contato com as ancestralidades, retomar os sonhos, 
estar aberto à orientação espiritual e onírica. É sobre “envolver-
-se” com a vida e não sobre “desenvolver-se” até a morte.
Gê usa a fotografia como tecnologia para a reprodução de 
imagens apropriadas da internet, de livros e de arquivos insti-
tucionais. A fotografia também é necessária como tecnologia 
de inscrição visual, quando do registro de performances, como 
em Sobreposição da História, ou no registro de caráter mais 
documental, como em Paridade. Num ou noutro caso, as 
colagens são feitas com imagens fotográficas. Parece que a 
reprodutibilidade técnica da imagem fotográfica contradiz o 
desejo do colonizador por um mundo único no planeta, pois 
ela traz em si o germe da pluralidade e do movimento. Dito de 
outra forma, a tecnologia fotográfica que servia para objetificar 
sujeitos, fixando-os em arquivos, como “tipos raciais” no séc. 
XIX, por exemplo, é a mesma que hoje possibilita destruir essas 
imagens de violência colonial. 

A colagem, analógica e digital, é uma técnica de reeimagina-
ção, por meio da qual a artista decompõe um mundo para 
recompor em outros (im)possíveis. A colagem, como justapo-
sição de materiais, imagens, textos, é um modo espacial e acu-
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superfície, temporalidades distintas, a artista modela o tempo, 
rompe com a imposição da cronologia. Paridade e Sobreposi-
ção da História, por meio da colagem, aproximam o presente 
do passado e me colocam a refletir sobre o que de nossa 
época ainda tem a ver com aquela, quais semelhanças? Quais 
diferenças? Gê cria fotocolagens críticas da história e escreve 
história com imagens. Retoma sua história, as histórias de seu 
povo, dos estrangeiros que as tinham roubado.

Foi escutando Gê que eu me dei conta de que a ideia de arqui-
vo é colonial, serve ao projeto de mundo dos colonizadores. 
Muita coisa é deixada de fora. Repito aqui o texto lido pela 
artista: “A memória oral, a língua, as curas em reza, a tinta do 
urucum, a espera de a banana crescer, a nódoa do sumo dela 
nas mãos, o jenipapo em nosso corpo através do grafismo são 
arquivos e práticas ancestrais. Ainda que este nome não esteja 
ligado às nossas práticas”. Todas essas práticas transmitidas 
intergeracionalmente são de algum modo arquivadas em nós e 
postas em movimento a cada vez que se exteriorizam.

Diana Taylor (2013) chama de repertório o que diz respeito às 
práticas incorporadas e de arquivo o que diz respeito a inscri-
ções em suportes extracorpóreos, ambos modos de trans-
missão de conhecimento. Mas nem mesmo Taylor consegue 
defender tão bem a separação que propõem entre o que seria 
da ordem do arquivo e o que seria da ordem do repertório4. Me 
parece, relendo as entrevistas, e em especial o texto escrito e 
lido por Gê Viana, é que o repertório é só um outro modo de ar-
quivo, um modo vivo, dinâmico, que não faz do conhecimento 
classificatório hierárquico sua base epistemológica. Não seria 
o corpo o primeiro suporte de inscrição de nossas vivências? 
Se a primeira inscrição produz um corpo-documento, o acúmu-
lo não produziria um corpo-arquivo? 

Uma parte de meu corpo-arquivo é feita de sonhos, uns bem 
vívidos, outros adormecidos, no aguardo do momento certo 
para despertar. A série Atualizações traumáticas de Debret, 
pra mim, é como sonhos que acordam. Faz parte daquele 
momento em que, depois de esquecer, voltamos a lembrar do 
nosso sonho, porque ele, enfim, encontrou seu sentido nessa 
outra dimensão da existência. Por meio da reimaginação, a 
artista (re)cria as imagens que antes só existiam como sendo 
“de violência colonial” e, numa mixagem de tempos, resolve tais 

4  Questão igualmente apontada pelo professor Alexandro S. de Jesus no 
livro Corupira: mau encontro, tradução e dívida colonial (2019).



207imagens, tornando-as “resolutivas”. Antônio Bispo dos Santos 
(2018), Nego Bispo, afirma que as imagens são instrumentos 
de poder e as resolutivas são aquelas que pressionam as 
imagens coloniais, que participam da luta contracolonial pela 
emancipação simbólico-política individual e coletiva. Diante 
de Atualizações traumáticas de Debret, eu vejo o que a vida  - 
tanto a que poderia ter sido, quanto a deverá ser -  depende do 
que eu sonho, imagino e crio nesse agora, em que estamos 
modelando o tempo.

Chãos
Se o corpo é um arquivo vivo, o que dizer do chão que a gente 
pisa? José Eduardo me conta de sua trajetória e da realização 
do museu comunitário Acervo da Laje e deixa claro: “o primei-
ro acervo é aquele que está ao nosso redor”. Não tem casa, 
árvore, rio, pedra, planta, terra que não guarde algo de nossa 
interação, de nossa existência, de nossas memórias.  Noutras 
palavras, o planeta é vivo e se lembra. Em tudo ao nosso redor 
é possível encontrar nossas inscrições.

José Eduardo apresenta um modo de usar a fotografia não 
como arma colonial para fixar sujeitos, estereotipar, em clas-
sificações hierárquicas, mas como instrumento de defesa, de 
reconexão, de envolvimento. Ele fala da oficina com crianças, 
do uso da câmera como uma estratégia para a reconexão. 
Me lembro imediatamente da fala de Gê Viana sobre o quar-
to momento indígena. Vejo semelhanças. No relato de José 
Eduardo, há uma recuperação da autoestima das crianças e 
de uma força vital ligada à sensação de pertencimento a uma 
comunidade. 

Com a fala de José Eduardo, junto com as demais, fiquei pen-
sando como a energia vital da ancestralidade, a reconexão com 
os mais velhos em vida e com as lembranças, recordações, 
contadas sobre os que já se foram, parecem ser decisivas na 
criação de repertório, de conhecimento, para que as crian-
ças sejam capazes de enfrentar a vida. Sem memória, sem 
história, sem pertencimento, somos todos/as presas fáceis de 
cooptação pelos colonizadores de hoje, sempre necessitados 
de vidas para moer e fazer gerar lucro. 

A fotografia não está sozinha, vem acompanhada da oralidade, 
das histórias que são contadas. Fico pensando que esse é um 
dos papéis mais interessantes desempenhados pela fotografia, 
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cias. No relato, José Eduardo conta também de seu encontro 
pessoal, com sua família e nos conta histórias que brotam 
das imagens de seu álbum. É bonito poder escutar sobre uma 
tecnologia colonial sendo hackeada e usada contra as colonia-
lidades ainda em voga. 

E o que dizer do museu comunitário, do Acervo da Laje? Ora, 
são as próprias pessoas da comunidade contando suas 
histórias, dizendo o que elas consideram belo, o que deve ser 
guardado, o que é importante para elas e o que nós, que não 
somos de lá, podemos conhecer sobre eles, e como. Com José 
Eduardo, eu escutei sobre mais uma retomada de narrativa, de 
escrita da própria história, não especulando ou fabulando sobre 
um arquivo existente, mas criando o próprio arquivo, como 
lugar, como instituição, na comunidade e para a comunidade. 
O Acervo da Laje e o ZUMVI, de que falo na sequência, não são 
guardiães do que ficou no passado, são possibilidades materia-
lizadas de arquivos para uma vida em comum hoje. Penso que 
uma estratégia contra a exclusão promovida pelos arquivos ofi-
ciais e institucionais, ou a entrada neles sempre sob a égide de 
uma etiqueta de violência, está na criação e gestão de outros 
modelos de arquivos a serem fabulados, o Acervo da Laje e o 
ZUMVI são materializações dessa fabulação. 

Histórias
“Eu sempre digo que essa é a nossa história, é a que vai ficar!” 
diz Lázaro Roberto quando conta da importância de fotó-
grafos negros documentarem a vida, as lutas, os sonhos, o 
cotidiano das pessoas afrodescendentes no Brasil. Pessoas 
negras, desde a época da colonização, vêm sendo largamente 
desenhadas, pintadas, fotografadas e filmadas pelos brancos 
detentores de poder. Nada mais natural do que o olhar voyeu-
rístico e exploratório de fotógrafos brancos, desengajados em 
lutas sociais, que fotografam pessoas negras, principalmente 
quando estão em situações de pobreza, miséria e/ou violência 
social, para fins de obtenção de lucro com suas imagens. 

Esse é talvez o principal modus operandi da fotografia docu-
mental no Brasil. Alicerçada pela ideia colonial permissiva de 
que o fotógrafo (branco) tudo pode ver, mostrar e dizer sobre 
aqueles subalternizados (racializados e pobres) numa socieda-
de racista, classista e patriarcal, que é a brasileira. A autoridade 



209exercida por esses fotógrafos ao expor a vida alheia, em condi-
ções de precariedade, para fins de obtenção de lucros e status 
pessoal advém da colonização brasileira5 e ainda é amplamen-
te praticada no país.

Pessoas negras e pobres são hipervisibilizadas, quando se tra-
ta de mostrá-las em cenas de sofrimento, de violência. Como 
diz Lázaro, esse é o lugar que a sociedade reserva para esses 
corpos. Os brancos fotografam, mas não problematizam, 
tratam como naturalidade. A empatia proposta por essas vi-
sualidades é precária (HARTMAN, 1997), sua pedagogia visual 
serve mais à anestesia do que à emancipação social.

E aqui quero fazer um adendo de porque chamo a essas 
imagens fotográficas de visualidades. Nicholas Mirzoeff (2016) 
propõem chamar de visualidades o complexo discursivo visual 
produzido por aqueles detentores de autoridade colonial. A 
visualidade não só produz estereótipos, em sua maioria, nega-
tivos, sobre a parcela da população subalternizada (o “objeto” 
fotografado); como organiza socialmente quem pode ser o 
“sujeito” fotógrafo, a autoridade, e quem pode ser o “objeto” fo-
tografado. Segundo o autor, essas são operações da visualida-
de: primeiro, a nomeação, categorização do visível; segundo, os 
grupos classificados são separados como forma de organiza-
ção social; terceiro, naturaliza essa separação como algo certo, 
como a ordem das coisas (MIRZOEFF, 2016, p. 748). 

Quando Lázaro fala da invisibilidade de seu trabalho fotográ-
fico, ele está me contando da organização colonial/racista 
do Brasil, que ainda perdura organizando os espaços sociais. 
Quem pode dizer/mostrar/escrever o quê? De quem? Como? 
E para quem? E como vai circular, que circuitos culturais estão 
dispostos a fazer circular as imagens criadas? São as pergun-
tas que, a partir da entrevista com Lázaro e Zé Carlos, penso 
que devemos sempre fazer diante dos discursos verbo-visuais6 
postos em circulação, sejam eles midiáticos e/ou artísticos. 

5  Esse fotógrafo voyeur, turístico, é quase sempre Homem-cis, ou mulher-
-cis, branco/a, classe-média, reconhecido/a socialmente, desde à coloniza-
ção, como detentor/a de autoridade discursiva. A ele/a se advoga o lugar da 
transparência, daqueles/las que sobre tudo podem falar e mostrar, já que sua 
autoridade é auto-evidente, vêm da formação colonial da sociedade, são os 
colonizadores de ontem e seus descendentes hoje. 
6  Uso o termo verbo-visual porque as imagens fotográficas sempre estão in-
seridas em contextos verbais, sejam eles orais ou textuais, pensar as imagens 
fotográficas desconsiderando os contextos em que se inserem é no mínimo 
ingenuidade, como tão bem coloca Elizabeth Edwards (2021).
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al brasileira. Ele não apenas cria uma fratura entre os lugares 
propostos na ordem social da visualidade, ao exercer a auto-
nomia do olhar e o direito de ser ele a documentar a vivência 
das pessoas negras em sua cidade, vivência que também é a 
sua de homem negro. Como também cria uma fratura na ética 
relacional dos encontros, dos quais a fotografia é documento. 
Ele não fotografa com um olhar turístico, não faz o que os 
fotógrafos brancos fazem. Se fotografa pessoas negras em si-
tuações de pobreza e violência, também o faz em situações de 
conquista, alegria, felicidade e lutas sociais; ou seja, visibiliza o 
que a visualidade da autoridade colonial oculta. Seus discursos 
verbo-visuais são críticos, socialmente posicionados e notada-
mente antirracistas. 

O ZUMVI é mais uma conquista na autonomia da escrita verbo-
-visual das múltiplas e complexas histórias de vida de pessoas 
negras no país. Produzir imagens fotográficas, criar um acervo, 
e possibilitar que pessoas negras possam conhecer suas his-
tórias hoje e no futuro é o que Lázaro e José Carlos me contam 
como desejo e também como prática cotidiana desde a cria-
ção do ZUMVI. Contra a história única das visualidades criadas 
pelos brancos voyeurs, turistas, o ZUMVI se ergue como um 
lugar que torna possível histórias múltiplas. Se Lázaro e Ana 
Lira me mostram que é possível uma prática descolonizada, 
ou não-colonizadora, da fotografia documental. O ZUMVI e o 
Acervo da Laje me mostram que é possível criar arquivos para 
a emancipação social.

Invenções
A memória pode ser uma ilha de invenção, ou uma ilha inven-
tada. Explico, Lia me conta de várias estratégias (po)éticas que 
inventam memórias e recriam discursos coloniais, só que de 
outro jeito. Em Thinya, o colonizador bebe do próprio vene-
no, do próprio discurso. Os discursos coloniais, violentos, de 
Hans Staden, Johann Baptist von Spix e Carl Friedrich Martius 
são apropriados e devolvidos aos descendentes dos brancos 
colonizadores, ficticiamente representados pelas fotografias do 
álbum de Inge, na língua indígena yatê.

Lia atrapalha as divisões socialmente estabelecidas entre colo-
nizados e colonizadores, monta, remonta e mistura imagens e 
textos que nunca pensaram em estar juntos, inventando aquilo 



211que não existia e que materializado como filme, passa a existir 
na realidade de agora. Não seria esse o papel da arte? Sub-
verter os imaginários de dominação, devolver a violência aos 
responsáveis pelas mortes e genocídios, e retomar, recriar, rei-
maginar tudo o que foi transformado em esquecimento, como 
disse a artista: “Nós precisamos recriar uma memória roubada, 
apagada, dizimada, que não pôde nem ser contada”.

O arquivo de tudo o que sobrou, que restou, é o que torna pos-
sível essa recriação. Sejam os objetos, portadores de memó-
rias de relações sociais, como em Ascensão e Queda, sejam os 
álbuns de fotografias, sejam textos, livros ou a própria língua 
sobrevivente, como o yatê. Não seria essa a função dos docu-
mentos e dos arquivos não-colonizadores? Permitir a recriação 
de memórias e a fabulação de mundos? Com essa entrevista, 
eu respondo que sim. 

Com Lia Letícia, eu aprendi que um conjunto de chá pode ter 
muito a me contar sobre as relações sociais no Brasil, nota-
damente sobre as opressões entrecruzadas de raça, classe 
e gênero. Aprendi que as micro-histórias são tão dignas de 
serem contadas quanto as macros, talvez essa seja a primeira 
hierarquia a ser quebrada, já que é também na regulação do 
cotidiano que a dominação colonial atua. Quando afirmo a 
necessidade de nossa emancipação das colonialidades ainda 
vigentes, estou falando, portanto, de um cotidiano emancipado. 
Aprendi, também, que o “E Se?” pode ser o primeiro movimento 
de um pensamento inventivo descolonizador. 

Amores
Marília põe em cena procedimentos especulativos que movi-
mentam dos arquivos físicos, materiais e íntimos, dos álbuns 
de famílias e caixas de sapato, aos arquivos mnemônicos do 
nosso corpo. Isto é, da concretude material da tinta sobre o 
papel, numa carta de amor, numa fotografia analógica, às ima-
gens que só existem na imaginação de quem as fabula e que 
ganham sua materialidade apenas no falar. 

Explico, com Um livro sobre o Amor Sapatão sou colocada 
diante da concretude de micro-histórias de amor entre mu-
lheres, vividas no cotidiano, que antes só existiam no espaço 
privado de suas existências, em álbuns e caixas, e no espaço 
público do invisível das narrativas históricas e/ou do descarte 



212 dos arquivos oficiais/institucionais. Já com Museu do Amor 
Sapatão sou posta a imaginar. Mesmo que não queira, só de 
ouvir e/ou ler sobre a abertura do museu fictício, já entro na 
comunidade de fabuladores do museu, sua imagem é virtual, 
incapturável e altamente variável. Cada fabulador tem a sua. 

Na fala de todas/todos as/os entrevistadas/os aparecem 
questões sobre o tipo de imagem produzida e posta em circu-
lação, o que se torna visível, o que é tornado invisível. Histórias 
de amor importam?  E se for entre mulheres? Existências que 
desafiam as lógicas de dominação colonial/patriarcal tendem 
a aparecer apenas em cenas de violência, de sofrimento, é 
o que me conta Marília e também Lázaro em suas entrevis-
tas. Edouard Glissant (2021 [1990]) afirma que o imaginário 
prefigura a realidade sem com isso determiná-la. Que imagens 
alimentam nosso imaginário? Na entrevista, Marília se ques-
tiona e nos questiona “O que a gente está fazendo existir?” e 
eu penso junto com ela: que mundos queremos criar? Retorno 
às produções da artista e a resposta que encontro é: mundos 
amorosos. Mundos em que a experiência amorosa seja a regra 
de toda ação, ou aquilo que chamamos de ética, relacionamen-
tos em que as conexões sejam de tramas amorosas e não de 
violências coloniais/patriarcais. 

Lembro da bell hooks quando diz que “a prática de amar é a 
força curativa que nos traz a paz duradoura. É a prática do 
amor que transforma. Conforme alguém dar e recebe amor, 
o medo vai embora” (2020, p.248). Um livro sobre o Amor 
Sapatão é, para mim, um gesto de amor, de buscar na matéria, 
fragmentos de todo o amor recebido e compartilhar um pouco 
conosco, leitoras e leitores, histórias de amor que nos aquecem 
a alma e nos afastam do medo. Vejo no livro imagens resoluti-
vas, que me mostram a existência de mundos amorosos aqui, 
no meu entorno, na vida cotidiana. Amor é o remédio político 
de que precisamos.

E SE?
Edouard Glissant (2021) advoga o “Direito à Opacidade” como 
a condição necessária para a não-barbárie. O mundo erguido 
pela colonização é um mundo em que o colonizador se auto-
riza o direito de eliminar o mundo dos outros ou de reduzi-lo 
a seu modo de conhecer. Faz isso ao enquadrar as diversas 
existências distintas da sua norma em categorias, essências, 



213que só dizem respeito ao seu modo de conhecer, enunciado 
como “universal”, sendo o arquivo um de seus instrumentos 
notórios de dominação. 

A fotografia é outro, participou ativamente da construção 
desse mundo colonial, reduzindo pessoas a estereótipos, edu-
cando-nos a ver determinados corpos como naturalmente des-
tinados a experiências de violência. Fez e faz isso, por exemplo, 
por meio de uma pedagogia visual que, na união de textos e 
imagens, hipervisibiliza alguns corpos em cenas de sofrimento 
ao mesmo tempo que os invisibiliza nos inúmeros outros con-
textos afetivos de existência. O Direito à opacidade é a garantia 
fundamental para que as pessoas escolham se querem figurar 
imagens, que tipo de imagens e como. Ele obriga a repensar 
toda lógica fotográfica baseada na transparência, objetividade, 
da fotografia ou na ideia do “ponto-de-vista” do autor da foto, 
o fotógrafo. Ele é a condição para uma prática fotográfica de 
não-barbárie. 

O que percebi com todas as entrevistas realizadas e com todos 
os projetos artísticos-culturais que acompanhei foi que as 
estratégias são e devem ser múltiplas se queremos nos des-
fazer do imaginário colonial, da lógica do conhecimento como 
transparência e da captura de corpos e vidas. Seja lidando com 
imagens já existentes  da colonização; seja na produção ver-
nacular de imagens; seja na produção profissional de imagens 
o “E Se?” é uma proposição gramatical que parece exigir um 
deslocamento do próprio modo “natural” de pensar, aquele em 
que fomos educados.  Numa sociedade organizada por uma ló-
gica colonial de conhecimento, é um deslocamento necessário, 
contra-intuitivo, uma saída da transparência rumo à opacidade 
e, ao mesmo tempo, um trabalho com e contra o arquivo e a 
fotografia como ferramentas coloniais de conhecimento.

A opacidade, portanto, não é reduzível. Eu escutei as falas das/
dos entrevistadas/entrevistados, li e reli seus textos, deixando-
-me ser guiada pelos afetos-pensamentos que brotaram des-
ses encontros. Minhas leituras não são tentativas de capturar 
o que me foi dito nas entrevistas, são antes o que produzi de 
reflexões ao juntar as narrativas que me foram contadas com 
a minha própria experiência pessoal de arte-vida-pesquisa. 
Muita coisa do que me foi dito eu simplesmente não sou capaz 
de acessar, não fazem parte de meu repertório, esse arquivo 
encarnado no meu corpo, tampouco sei se um dia o farão.
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as experiências narradas por Abiniel João Nascimento, Ana 
Lira, Fernanda Grigolin, Gê Viana, José Eduardo Ferreira Santos, 
Lázaro Roberto Ferreira dos Santos, José Carlos Ferreira dos 
Santos Filho, Lia Letícia e Marília Oliveira, para que eu construa 
esse livro em conjunto com essas pessoas, para que eu ame 
seus trabalhos e me coloque na condição de apoiá-las em seus 
fazeres (po)éticos. Eu não preciso compreender tudo o que me 
foi dito para ser capaz de confluir junto com elas/eles rumo a 
mundos mais amorosos. E isso é o que, nessas últimas linhas, 
compartilho com vocês dessas escutas e aprendizados. 

Marina Feldhues
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