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RESUMO 

 

“Capela D’ Ajuda já deu sinal: um olhar do interior” é uma exposição fotográfica que visa 

confrontar a vida cotidiana da população de Cachoeira, com a sua mais antiga festa de largo, a 

festa de Nossa Senhora D’ Ajuda, exprimindo de forma autoral, do ponto de vista da minha 

própria vivência, como a festa transforma essa relação de cotidiano da população. Nesse 

trabalho, a partir de um registro que evidência todo o caráter lúdico e utópico que a festa 

remonta nessas pessoas, a ideia principal é estabelecer a conexão da realidade com a fantasia, 

onde as passagens entre documento e arte acontecem. 

 

Palavras – Chaves: Fotografia documental; Fotografia Artística; Festa D’Ajuda; 

Cachoeira. 
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ABSTRACT 

 

"Chapel D 'Help ever given signal: An Inside Look" is a photographic exhibition that aims to 

confront the everyday life of the population of Cachoeira with its oldest street party, the feast 

of Our Lady D' Help, expressing so copyright from the point of view of my own experience as 

the party turns this relationship everyday population. In this work, from a record that evidence 

all playful and utopian character that the party goes back these people, the main idea is to 

establish the connection between reality and fantasy, where the transitions between document 

and art happen. 

 

Keywords: Documentary Photography, Art Photography; Party D 'Help; Cachoeira. 
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Introdução 

O produto-técnico artístico “Capela D’ Ajuda já deu sinal: um olhar do interior” é uma 

exposição fotográfica que visa confrontar a relação do cotidiano das pessoas da cidade de 

Cachoeira com festa de largo, a festa em louvor a Nossa Senhora D’ Ajuda, na qual o presente 

trabalho confronta o dia-a-dia da cidade com o lúdico existente na festa. 

A poética nasce por três motivos especiais, o primeiro é a minha relação com a cidade e as 

pessoas delas, como um conjunto modelador de construção pessoal, acadêmica e artística. O 

segundo é a festa D’ Ajuda em si, sua magia, suas cores, seus movimentos e a relação que ela 

estabelece com a cidade, com a comunidade em si. E o terceiro, não menos importante, é o 

valor que a fotografia tem na minha vida, criar e recriar mundo através da imagem. 

Nascida e criada em Cachoeira, cidade que tem um pouco mais de 33 mil habitantes e teve 

uma grande importância no século XVIII pelo seu rio e sua ferrovia, onde passava a maioria 

das mercadorias que iam pra capital. Cachoeira sempre se comportou com um vilarejo, com o 

comércio local pouco desenvolvido, apresentando assim difícil mobilidade financeira para a 

população. 

Com uma economia bastante restrita e com poucas oportunidades de emprego, sempre me 

questionei sobre os modos de vidas das pessoas, a cidade no qual o cotidiano sempre marcado 

por trabalho e uma vida com dificuldades.  

Por ser filha de comerciante, sempre fui muito conhecida na cidade e mantendo assim 

conversas e troca experiências com várias pessoas da comunidade. Esse convívio e essa 

relação de conhecimento com a comunidade foram elementos que influenciaram no meu 

processo de formação pessoal e artístico. 

Marcada por inúmeras festas de grande importância social, a festa D’Ajuda é uma das 

manifestações populares de participação intensa da comunidade cachoeirana. A festa reúne 

durante 15 dias do mês de Novembro, milhares de pessoas pelas ruas, brincando e pulando, 

fantasiados ou não, atrás de uma charanga tocando músicas chulas e marchas. 

E o processo do meu produto técnico artístico começa justamente nas minhas vivências com a 

cidade e a festa em si. Primeiro com a cidade, por ter tido muito contato, por ter na sua 

essência pessoas que apesar de todas as dificuldades existentes sabe lhe confortar com um 
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sorriso no rosto. E depois com a festa, por acreditar que ela é a representação fiel dessa 

felicidade remontada no cotidiano.  

Esse projeto estético, de caráter individual, está localizado em um espaço e um 

tempo que inevitavelmente afetam o artista. Os documentos de processos, muitas 

vezes, preservam marcas da relação do ambiente que envolve os processos criativos e 

a obra em construção. (SALLES, 1998, p.37) 

Visto que é um trabalho que envolve o meu processo de formação, no começou eu abordo a 

história da cidade e de como eu estive ligada a cidade, quais os fatores que me influenciaram 

dentro do cotidiano da cidade. No segundo momento eu apresento características sobre a 

festa, como foi seu surgimento dentro da comunidade de Cachoeira e como é vivida pelos 

seus cidadãos. Após relatar essa vivência, explico como foi a minha vivencia dentro da festa e 

quais os sentimentos foram despertados. E por fim retrato o papel da fotografia dentro do meu 

trabalho, de como ela assume o valor de arte sem negar o valor documental existente nelas. 

Estabelecer essa conexão da realidade com a fantasia é a principal característica da exposição, 

traçando a transição da fotografia documental, com os registros do cotidiano dessa 

comunidade, para a fotografia artística, a partir de um registro que evidencia todo o caráter 

lúdico e de utopia que a festa remonta nessas pessoas. Perceber a linha tênue que existe entre 

a arte e o cotidiano, e até onde elementos do cotidiano não podem ser artísticos. 
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1.Cachoeira e sua população 

1.1 Sua História... 

Em meados do século XVII, com a instalação do núcleo de engenho de cana-de-açúcar surge 

a Vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira, na qual anos mais tarde seria 

elevada à cidade de Cachoeira. A cidade se desenvolve a partir do caráter comercial, 

alavancado pela produção da cana-de-açúcar e alambiques de cachaças.  

Cachoeira atinge seu apogeu econômico ainda como vila, funcionando como zona de 

convergência comercial de todo o estado da Bahia. Entre o século XVIII e XIX, a cidade tem 

a função de zona de escoamento de mercadorias, da produção de açúcar e fumo que saía do 

Recôncavo para a Europa.  

Nesse meio tempo surgia em Cachoeira seus monumentos arquitetônicos e religiosos, que 

expressava toda a influência barroca que habitava a cidade. Marcada também por lutas 

políticas, Cachoeira conservou um ideal revolucionário, desencadeando movimento de reação 

a dominação portuguesa, na qual deu a cidade o título de cidade heróica, elevando assim 

naquela época de vila para cidade. 

No ano de 1971, Cachoeira é agraciada com o título de Cidade Heróica e Monumento 

Nacional (IPHAN) por conta de seus conjuntos arquitetônicos, os grandes casarios, as igrejas 

decoradas de grandes riquezas em seus interiores, inúmeros sobrados e também pelas lutas 

pela de independência. 

Com a significativa presença de variadas etnias no Brasil, como africanos e afrodescendentes, 

índios e de variadas nacionalidades europeias, Cachoeira foi cenário para essas pluralidades 

étnicas, na qual lhe originou diversas riquezas e cultura popular. 

Outro fato marcante na cidade foi a chegada da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

(UFRB), instaurada na cidade no ano de 2006, com o Centro de Artes, Humanidades e Letras 

(CAHL), localizada no antigo prédio da fábrica de charutos Leite & Alves. A UFRB além de 

acelerar o crescimento comercial de Cachoeira fez com que a cidade se comportasse como um 

polo de conhecimento e cultura. 
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1.2 Minha História... 

Minha história com Cachoeira e sua população é marcada desde meu nascimento até os dias 

de hoje. Meus pais chegaram à Cachoeira ainda na juventude, minha mãe advinda da capital 

da Bahia, Salvador, e meu pai de Conceição da Feira, cada um de ambientes diferentes para 

tentar a vida no interior.  

Meu pai trabalhando desde sempre como comerciante, e atuando em vários ramos da área, até 

chegar ao ter seu próprio negócio. Minha mãe, ao chegar na cidade trabalhou com sua tia em 

um restaurante, depois se tornou dona de casa e mãe, exercendo apenas trabalho doméstico e 

posteriormente assim adquirindo seu próprio restaurante. 

Como bons comerciantes, meus pais sempre estabeleceram relações de cordialidade com 

várias pessoas da comunidade, de diferentes classes sociais e diferentes ramos de trabalho. 

Criada em meios a esse convívio, e ouvindo diversas vezes várias histórias e experiências 

pessoais vindos de terceiros, esses contos se transformavam em questionamentos em minha 

cabeça acerca da própria vida. 

A história da cidade é divida em dois momentos na minha vivência, uma é o grande apogeu 

financeiro, em outrora, que até hoje dá o orgulho de ser cachoeirano, sendo um dos muitos 

discursos que ouvi com frequência e que sempre me questionava, porque as pessoas da cidade 

se remetem tanto ao passado para justificarem um certo patriotismo no sua vida cotidiana. 

Algumas conquistas que Cachoeira teve no passado fez a cidade forte e viva dentro do 

coração cachoeirano. 

A cidade ainda nesse momento é configurada como “pacata”, ou seja, parada, sem muitas 

oportunidades de empregos, com o trânsito pouco trafegável, com uma economia pouco 

desenvolvida, com problemas sociais acentuados.  

No segundo momento da minha relação com a cidade, que é o atual, embora alguns problemas 

sociais perdurassem até hoje, com diversas transformações a dinâmica que a cidade vivência é 

outra.  A chegada da universidade foi um dos fatores determinantes para essas mudanças, 

aparecendo na história como um elemento que recria não só a rotina da cidade do interior, 

mas acaba despertando sonhos na comunidade em si: de esperança por novas oportunidades, 

de mudanças de padrões, desejos de elevação profissional e pessoal. 
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Hoje, eu me sinto parte desses dois momentos. Sempre fui muito de falar com orgulho do 

lugar onde nasci, morei um ano fora daqui e pela cidade ser marcada com um histórico de 

culto a religião africana, as pessoas de outros lugares demonstrava ”preconceito” ou uma 

espécie de medo por toda a mitologia que envolve o candomblé. Nesse período por mais 

assustador que isso possa parecer, sofri um preconceito durante minha passagem por 

Salvador. 

Com a chegada do campus da UFRB em Cachoeira, a cidade começou a adquirir uma 

dinâmica maior, um comércio pequeno e restrito, começou a ganhar visibilidade e vários 

estabelecimentos foram abertos, a cidade que já tinha uma vida noturna intensificou essa 

atividade, e pequenas interações da cidade com a universidade foram aparecendo. 

A universidade acabou sendo um divisor de água na minha vida. Na verdade fui escolhida 

pelo curso, e dentro do curso visualizei a possibilidade de poder falar entre uma linguagem 

artística e outra, da minha vivência dentro da cidade, era importante tentar mostra que por 

mais que Cachoeira tinha certos limites de crescimento, desenvolvimento e até de 

pensamentos, aqui era um lugar que reuniu e reúne até os dias de hoje uma cultura 

diversificada e rica, como festa da Boa Morte, Festa d’Ajuda, São João, cada uma com suas 

características e particularidades, além de outras heranças históricas, políticas e de resistência. 
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2.A experiência da festa 

2.1O que é a festa... 

A festa de Nossa Senhora D’ Ajuda é uma das maiores manifestações populares que 

acontecem na cidade de Cachoeira, dividida entre sagrado e profano, ela consegue reunir 

milhares de pessoas na cidade durante os seus dias de festejos. 

A festa d’ Ajuda teve sua origem ligada à devoção religiosa à Nossa Senhora d’Ajuda na 

Bahia, que teve inicio em terras brasileiras em 1549, sendo celebrada sua primeira missa na 

cidade de Porto Seguro. E em Cachoeira, o culto à santa teve origem em 1820 na atual capela 

d’Ajuda, que era dedicada a Nossa Senhora do Rosário. 

Em 1870, é constituído a Irmandade de Nossa Senhora d’ Ajuda. Nesse momento Cachoeira 

estava em plena profusão de sociedades civis e religiosas, com criação de jornais e 

manifestações populares. A Irmandade de Nossa Senhora d’Ajuda foi criada em meio a uma 

sociedade dividida em duas importantes partes, uma chamada de zona de extensão da vila e a 

outra de zona de extensão urbana, tal divisão se dava por questões econômicas e sociais.   

A celebração e a devoção a Nossa Senhora d’Ajuda acontecia na primeira quinzena do mês de 

Novembro. A santa era cultuada devido ao sucesso da colheita de cana-de-açúcar, principal 

atividade econômica da época, e à proteção das principais riquezas que circulavam entre o rio 

Paraguaçu. 

A festa profana começa dentro da religiosa, a parte profana é criada a partir das precárias 

condições de iluminação presente nas ruas, na qual foi criado um ritual de acender fogueira no 

Largo d’Ajuda, para iluminar a rua para a missa e os tríduos que eram celebrados na capela. 

Essas tarefas eram realizadas pelos negros e pela população mais carente da cidade, uma vez 

que a parte religiosa era organizada pela elite da cidade. Esses rituais eram feitos com muita 

cantoria e alegria pra descontrair o ambiente, daí nasce os embalos existentes hoje na festa 

d’Ajuda. 

A festa profana começa no primeiro domingo do mês de novembro, com o Bando 

Anunciador, um embalo em que sai carros, caminhões e carroças ornamentados, com palhas, 

folhas, papéis coloridos. 

No final de semana seguinte, a festa é marcada pelo Terno do Silêncio, no sábado às 00hs, um 

embalo que é caracterizado pela “quebra do silêncio” que acontecia devido às cantorias  

realizadas enquanto se buscava água para a lavagem das baianas no domingo, no qual havia 
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um cortejo direcionado à capela e procediam com a lavagem da capela e escadarias com sabão 

e perfume. 

Após o ritual da lavagem da capela, durante todos os dias da semana aconteciam nos finais de 

tardes, os embalos alternativos, que a cada dia trazia um tema diferente, homenageando assim 

elementos e profissões regionais. 

E no terceiro final de semana, a festa profana em louvor a Nossa Senhora D’ Ajuda tem como 

seu auge, o Terno da Alvorada, que sai da capela às 5hs da manhã, cheio de cores e alegrias, 

com milhares de pessoas fantasiadas, de variadas classes sociais. Esse embalo é marcado por 

várias figuras, dentre elas, o Mandú que é uma entidade presente nos terreiros de candomblé 

que se manifesta na rua, os Caretas que têm funções religiosas também dentro dos terreiros e 

as Cabeçorras que são representações francesas marcadas pela à influência européia na festa. 

 

 

Figura 01 - Cabeçorra 

 

 

2.2 Minha relação com a festa... 

Desde pequena tenho um apreço grande com a festa, aquela magia de ver um monte de 

pessoas reunidas pulando pelas ruas, desde manhã cedo até a chegada da tarde, era algo que 

realmente me emocionava, e não pelo sentido de festa, mas sim, de certa forma, de união, 

representação daquilo que a cidade era em si. 
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Passei por dois momentos em relação à festa, a de observador e a de foliã. A fase de 

observadora foi quando ainda criança quando minha família materna era de uma religião que 

não permitia a participação em determinada festa caracterizadas “mundanas” e minha mãe 

não permitia a participação nos embalos. Então a festa D’Ajuda era para mim, nessa época, 

era um espetáculo de cores. 

Despertava-me desde então sentimentos, uma mistura de emoção e alegria em ver todas 

aquelas pessoas juntas brincando, fantasiadas, cada um de modo mais bonito que outro, sem 

contar que aquelas fantasias pra mim não era simples enfeites ou disfarces, mas uma 

identificação de como as pessoas vivia no seu dia-a-dia, geralmente com personagens de 

heróis nacionais e internacionais. 

Não era apenas uma festa de largo, era uma festa de historicidade, marcada desde seu 

surgimento por trabalhos de parte de uns e diversões por parte de outros, e comecei a 

estabelecer as diferenças da festa D’Ajuda com outras festas em Cachoeira. Era a 

representação de como a população se via dentro da cidade, apesar todas as lutas diárias, todas 

as dificuldades, a festa em si trazia, a partir do lúdico, a felicidade à tona. 

E assim os anos foram passando, de observadora passei para foliã, no primeiro momento era 

algo novo ainda, que não me permitia fantasias, eram os primeiros contatos e os novos 

sentimentos, descobri que percorrer as ruas da cidade era muito mais do que divertido, era 

algo que transbordava o orgulho do ser cachoeirano. 

E ao vestir a fantasia eu descobrir que ali os cidadãos transformavam seu cotidiano para 

brincarem na festa e que toda essa brincadeira tinha uma grande carga emotiva, a exaltação do 

companheirismo. Na festa você nunca pular sozinho, é a consagração da amizade, por está 

envolvido com várias pessoas queridas, é a felicidade de ser você mesma acima de tudo. 

Daí a festa pra mim foi perdendo o caráter religioso, mas foi se fortalecendo no âmbito de 

manifestação popular, por ser muito mais viva na parte profana do que a de cunho religioso, 

apesar de toda a sua historia, de todo o seu sincretismo. Para mim a festa D’Ajuda hoje é a 

caracterização de uma grande festa popular que sai dos padrões comerciais, por não ter shows 

com grandes bandas, e por ser vivida nas ruas. 

É a permissão do ser próximo, é o exercício da solidariedade, o cultivo da alegria, o sacarmos 

de você brincar com o seu vizinho, com uma autoridade ou com qualquer outro cidadão e isso 
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não ser aceito com um afrontamento, é a dança chula, são as marchas tocadas a cada sopro de 

um músico, que traz singularidade a festa. 

 

Figura 02 – Terno da Alvorada 

 

 

Figura 03 – Terno da Alvorada 
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3.Do registro à arte: a construção da poética. 

No seu surgimento, a Fotografia é percebida como um fator de progresso industrial e 

científico.  Ligada às novas formas de tecnologia que apareceram na sociedade moderna na 

Revolução Industrial, a Fotografia é tida como uma ferramenta de  informação por ser uma 

técnica de registro que possibilitava o acesso às imagens do mundo. A essas imagens foram 

atribuídas qualidades de autenticidade por se tratarem de uma reprodução mecânica, sem 

“intervencão artística”, sendo consideradas documentos, uma espécie de prova daquilo que 

era retratado. A crença de que a fotografia assume a tarefa de registrar a realidade, como uma 

verdade, deixando a busca formal, o imaginário, à pintura, cria uma separação entre a 

linguagem documental e a linguagem artística, muitas vezes indissociáveis na criação de uma 

imagem, já que a mesma constitui uma forma de expressão. 

Enquanto que uma pintura ou descrição em prosa nunca podem ser mais do que uma 

simples interpretação selectiva, uma fotografia pode ser encarada como uma simples 

transparência selectiva. Mas, apesar da presunção de veracidade que confere à 

fotografia a sua autoridade, interesse e sedução, o trabalho do fotógrafo não é uma 

excepção genérica às relações habitualmente equívocas entre a arte e 

verdade.(SONTAG,2004, p.16) 

É importante entender antes de tudo, que a leitura e a compreensão da fotografia são feita a 

partir de três elementos: a história na qual ela está envolvida; a semiologia, que se representa 

como o saber da escrita icônica e a psicologia, que se dá na relação entre a fotografia e sua 

inter-relação: fotógrafo, fotografado e o receptor. 

3.1 Fotografia documental 

A Fotografia surge numa sociedade moderna assinalada pelo capitalismo industrial, tendo 

como principal objetivo o valor documental. O caráter mecânico, como elemento fundamental 

do registro fotográfico, foi visto como uma possibilidade de demonstrar o real, produzir 

imagens fiéis da realidade, congelando o tempo na aceleração vivida na modernidade. 

A modernidade da fotografia e a legitimidade de suas funções documentais 

apoiam-se nas ligações estreitas que ela mantém com os mais emblemáticos 

das metrópoles e o desenvolvimento da economia monetária; a 

industrialização; as grandes mudanças nos conceitos de espaço e de tempo e a 

revolução das comunicações; mas, também, a democracia[...](ROUILLÉ, 

2009, p.29 e 30). 

A fotografia vem aproximar o real da imagem, diferentemente do que acontecia com a 

pintura, o desenho e a gravura, que por apresentarem ferramentas como o pincel, o lápis e o 

buri, acabando sendo submissa à mão. A fotografia quebra esse elo existente entre as coisas 
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do mundo e a imagem, pelo simples fato de ser um cruzamento entre duas séries de 

conhecimento:  a ótica, a câmara escura, e a química, a sensibilização da luz. Na sua aparente 

objetividade, a fotografia não teria o poder de criar, mas sim de captar e reproduzir aquilo 

existente. Funcionava como um espelho, o qual apenas tem a capacidade de mostrar de volta 

as informações que lhe são dadas.   

A fotografia na modernidade teve o papel de produzir visibilidades relacionadas à época, uma 

outra maneira de ver e de mostrar o que era visto, trazendo a tona uma das grandes funções da 

fotografia: a contribuição para a evolução do olhar. A Fotografia permite enxergar coisas 

diferentes daquelas oferecidas pelos desenhos, se diferenciando do desenho por reproduzir 

tudo que é visível sem perda, uma vez que o desenho representa somente o aspecto que é 

percebido pelo desenhista. 

A fotografia-documento, independente de sua forma de aparição no mundo, prevalece durante 

mais de um século, promovendo uma realidade inventada a partir de uma máquina que 

funcionava de forma muito precisa. Contudo, a fotografia-documento tem o valor de 

representar as coisas como elas devidamente são, sem exterioridades, a imagem se faz 

imparcial. 

[...] a fotografia-documento é encerrada em uma função de receptividade 

passiva e neutra (registrar é deter de instante, é obter aparências, conservar as 

impressões, tesaurizá-las), o que nos leva a considerá-la como apenas um 

receptáculo, o aquém da representação: uma simples reprodução técnica, sem 

autor nem formas, um perfeito banco de dados. (ROUILLÉ, 2009, p. 66). 

Nesse sentido, a Fotografia não contém nem fantasia, nem disfarce, ela tem a obrigação de 

representar a verdade nua. Dessa forma que a fotografia-documento tem relação com a 

imagem refletida no espelho, porque sua realidade é a principal matéria, ela não tem poder de 

mentir ou enganar, pois ela tem como papel principal ser olhos e memórias do mundo. É por 

meio do questionamento do real, da própria verdade, que a fotografia-documento vai se 

fortalecer como forma de expressão na sociedade. 

Entretanto, como a fotografia era ligada a sociedade industrial, ela entra em crise quando seus 

parâmetros não conseguiram mais satisfazer as necessidades dessa sociedade. Mas ao invés de 

chegar ao fim, ela assume outro papel, dando espaço a um novo momento, cedendo lugar à 

fotografia expressão.  



21 
 

 

Figura 04 – Mulheres trabalhando 

 

Figura 05 – Ladeira do Monte 

3.2 Fotografia Artística  

Na sociedade moderna os debates sobre a fotografia como forma de arte sempre estiveram 

presentes, a fotografia durante muito tempo foi questionada sobre ser ou não ser arte. Essa 

relação entre a fotografia e a arte sempre foi marcadas por diversas mudanças e paradigmas a 

partir do próprio conceito do que é arte. 
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A fotografia artística tem sua ascensão no meados do século XIX quando a literatura e as 

belas artes são abandonadas pelas camadas aristocratas e quando  passa a circular nos espaços 

de arte de uma forma cada vez mais constante. A fotografia artística se diferencia da 

fotografia documental por apresentar formas, luz, enquadramento pouco comerciável:  

A arte dos fotógrafos, além disso, distingui-se das práticas úteis da fotografia pro 

privilegiar a forma acima da  função, o modo de representação acima do objeto de 

representação. Mesmo que os fotógrafos documentais trabalhem sem prestar atenção 

às formas – enquadramentos, composição, ponto de vista, luz, tonalidades, instantes, 

etc. –, suas imagens sempre são mais ou menos tributárias de um objeto ou de uma 

clientela, isto é, de um modelo e de um mercado. Com a fotografia artística, ao 

contrário, o projeto e as formas prevalecem acima das imposições externas da coisa e 

do mercado. (ROUILLÉ, 2009, p.240).  

A fotografia só consegue alcançar os prestígios de arte quando elas conseguem unir as 

práticas materiais com a expressão semiótica, ou seja, é o fazer da imagem com um dizer de 

texto, conferindo assim as imagens um contexto de obra completa, capazes de competir com 

as artes gráficas e com a pintura.  

A fotografia adquire um lugar de destaque dentro da arte contemporânea  embora a fotografia 

esteja imersa nas múltiplas questões de sua representação: ora ela reproduz a aparência 

(fotografia-documental); ora ela se afasta (fotografia-expressão); ora se transforma 

(fotografia-artística). Envereda nesses diversos caminhos que ela desenvolve inúmeras 

funções, como refugio da arte; como paradigma de arte; como ferramenta de arte e como 

vetor de arte. 

 

Figura 06 – Mendigo D’Ajuda 
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3.3 A construção da poética nas fotografias. 

Construir o percurso histórico por onde a fotografia esteve imersa, facilita entender quais 

foram as principais orientações pela qual ela passou durante todo o tempo. Da hegemonia do 

valor documental ao seu declínio, até a passagem para a fotografia artística. 

Apesar de a fotografia documental ter passado por várias transformações, ela ao longo do 

tempo não consegue mais suprir a necessidade de imagem da sociedade, que começa a 

desenvolver novas tecnologias em relação à imagem, e quando entra em crise dá lugar à 

fotografia-expressão, que não nega seu valor documental, apenas percorre outros caminhos. 

A fotografia artística possibilita um novo olhar dentro da imagem, enaltecendo outros 

elementos colocados em evidencia na arte. A fotografia consegue se manter viva, sendo na 

reprodução da aparência, seja no afastamento dessa aparência ou na transformação da mesma. 

Se as minhas fotografias fossem disponibilizadas para um jornal ou um site de notícias, elas 

conseguiriam assumir esse verdadeiro valor fotográfico que é concedido à fotografia 

documental, pois elas se apresentariam como prova, necessária e suficiente para demonstrar o 

real. Seria o  meio capaz de mostrar a cidade e a festa como ela é, satisfazendo assim o senso 

comum. 

 

Figura 07 – Homens trabalhando 
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Minhas fotografias foram submetidas a um contexto, ou seja, apesar da representação do algo 

existente, elas foram produzidas a partir de um olhar, de uma poética, que visava estabelecer 

conexões entre a realidade da cidade e fantasias da festa, elas foram tiradas das ruas, para 

ocupar o espaço de uma galeria, museu ou um salão, lugares que ao longo do tempo serviram 

para consagrar a arte. 

Tudo não é arte, mas tudo pode transformar-se em arte, ou mesmo, qualquer coisa 

pode tornar se material de arte, desde que inserida em um procedimento artítisco. A 

arte torna-se uma questão de procedimento e de crença. (ROUILLÉ, 2009, p. 296 e 

297) 

E nesse campo de transformação, no qual são priorizados outros elementos da arte que 

assumo na minha poética, não é só o valor documental das fotografias caracterizado pela 

representação da festa e da cidade, mas o valor artístico por está inserida em um contexto e, 

sobretudo, trazer o desejo de criar uma interpretação subjetiva do mundo em que se vive. 

Além de apresentar uma preocupação com o enquadramento, a luz, o distanciamento, 

composição do espaço, e os materiais envolvidos na impressão, elas obedecem a uma 

semiologia, e encontra disposta em um lugar, a galeria, que consagra a obra como arte. 

Primeiro passo para desenvolver o trabalho foram às pesquisas sobre a festa e através de 

conversas informais de como as pessoas se viam e sentiam dentro da festa, foram bate-papos 

com pessoas de várias idades, de diferentes classes sociais, de várias escolaridades, além de 

participar de palestra sobre a festa e de participar das oficinas pra as confecções dos materiais 

que enfeitariam a cidade para os festejos. 

De início a ideia do produto era fazer com que essas entrevistas servissem de dispositivos para 

as confecções das fotografias, que a partir das falas dessas pessoas que foram entrevistadas, se 

tirasse uma frase ou até mesmo uma palavra que expressassem um sentimento e daí fosse 

produzida uma foto na festa, mas o processo acabou tomando outros rumos dentro da minha 

poética. 

Falar da festa em si seria algo muito prazeroso, por admirar, brincar e ter certa preferência em 

relação às outras festas que ocorre na cidade seria uma tarefa fácil, mas não poderia deixar de 

fora desse processo à cidade e sua a comunidade, pois foram dois elementos que 

influenciaram na minha construção pessoal e poética. 

Então o novo projeto pensando foi o confronto desse cotidiano, das pessoas e da cidade, de 

como essa relação do dia-a-dia que é marcada por trabalho, estudo, amores, amizades, 
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brincadeiras que dessa forma se transforma e se revela dentro da festa, em cada embalo, em 

cada reverência na missa. 

A captação das fotografias começaram na festa, durante aproximadamente 15 dias de festas, 

foram fotografados 10 embalos caracterizando a parte profana e 3 dias de tríduo, uma missa 

festiva e uma procissão evidenciando a parte religiosa. 

Foi produzido um banco de fotografias de toda a festa de aproximadamente 3.700 fotos. Das 

quais foram escolhidas 15 fotos a cerca da festa, mas na exposição são entraria 13 fotografias. 

Depois da escolha das fotografias da festa, comecei a elaboração das imagens da cidade e da 

comunidade, retratando o cotidiano, foram aproximadamente 20 a 30 dias, percorrendo as 

ruas da cidade, tentando fazer as fotografias para confrontar com a festa, foram produzidos 

300 fotos, sendo escolhidas ao final outras 13 fotos. 

As fotografias da parte profana foram escolhidas a partir de alguns critérios, como o 

enquadramento das fotos, priorizada também as fotografias que as pessoas não estivessem 

olhando para a câmera, que tivesse muitas cores e que falassem por si só e que expressasse 

sentimentos. Já as fotografias da parte do cotidiano objetivo principal foram evidenciar a vida 

em dias normais, a partir do trabalho e outros afazeres. 

As fotografias foram impressas em tamanho 40x60, sendo divididas em blocos, dentro de uma 

temática, na qual alguns blocos tiveram 3 fotografias da festa e 3 fotografias do cotidiano. Ao 

estudar o espaço expositivo, resolvi diminuir o tamanho das fotografias para adaptar à galeria. 

As imagens foram impressas no tamanho 30x50 cm, em papel fotográfico e aplicadas em um 

suporte foam board, recebendo também uma laminação brilhosa para efeito de conservação do 

material. As fotografias, antes de serem impressas, foram tratadas no software photoshop para 

realçar os contrastes, trabalhando a curva de níveis da imagem.  
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Figura 08 - Expografia 

A expografia foi dividida em 8 blocos, sendo que um era o texto curatorial, para facilitar o 

entendimento da poética para os visitantes. O primeiro bloco, continha 6 fotografias, que 

retratavam a cidade em dias que a festa estavam acontecendo e o seu confronto, o vazio da 

cidade sem a festa. Logo ao lado vinham duas fotografias, que era a apropriação de uma 

figura conhecida na cidade, Djalma, e por outro, como uma fantasia na festa. O terceiro bloco 

era marcado por pessoas que nos deparamos no dia-a-dia, como mendigos, turistas e casais de 

namorados. O bloco de número quatro retratava o trabalho, evidenciado por mulheres e 

homens.  

 

Figura 09 – Bloco 01 exposição 
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Figura 10 – Bloco 02 exposição 

 

Figura 11 – Bloco 03 exposição 
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Figura 12 – Bloco 04 exposição 

Já no quinto bloco, fiz uma referência à mulher negra, por ser uma cidade com forte 

influência da cultura africana, destacando que hoje muitas dessas mulheres assumem os seus 

cabelos cacheados, conhecidos também como black. No bloco de número seis demonstrei 

uma releitura da influência francesa, a fotografia de uma cabeçorra na festa, que é a 

representação europeia dentro da festa, com uma fotografia de uma senhora na janela de um 

casarão, localizada em parte nobre da cidade. E o último bloco de fotografias era a 

representação da família dentro e fora da festa. 
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Figura 13 – Bloco 05 exposição 

 

Figura 14 – Bloco 06 exposição 
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Figura 15 – Bloco 07 exposição 

 

Figura 16 – Bloco 08 exposição 

A exposição foi montada na Galeria do Identidade Brasil, que fica na rua 25 de Junho, em 

Cachoeira, e teve sua abertura no dia 13 de Março, no dia em que Cachoeira comemorava 

seus 177 anos de Emancipação de Cidade, data essa que festeja toda a sua luta e resistência. A 

exposição ficou aberta para a visitação durante 7 dias, do dia 13 a 20 de Março. 
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A identidade visual da exposição foi pensada a partir do título do trabalho, dispor a foto da 

cabeçorra como imagem de convite, criando a ideia do olhar do interior, não somente por 

Cachoeira ser uma cidade do interior, mas pelos meus sentimentos, e por minhas vivências 

estarem envolvidas no trabalho de forma direta.  

 

Figura 17 – Cartaz expositivo 

A abertura da exposição, teve um número considerável de visitantes, dentre eles cachoeiranos, 

alguns membros da Irmandade de Nossa Senhora D’Ajuda, familiares, amigos e pessoas que 

não residem na cidade. Eu tive o maior cuidado de convidar as pessoas que estavam presentes 

nas fotos, sem que elas soubessem dessa informação. E foi algo mágico ao perceber a surpresa 

dela quando se via na foto, ou reconhecia alguém íntimo. Algumas pessoas conseguiram se  

ver até nas multidões. A meu ver, minhas imagens conseguiram reviver o momento da festa, 

trazendo ao presente as lembranças de cada dia de embalo, e para mim foi um grande presente 

perceber que através das minhas fotos, eu pude fazer com que as pessoas sentissem, em outro 

ambiente, aquele momento de alegria, amizade, amor e porque não de devoção que a festa 

recriava. 

As reações em relação ao confronto da festa com o cotidiano se deram de formas diferentes 

pelo público ao ver as fotos, em algumas o contraste foi percebido com mais intensidade, 

como a série de fotografia da ladeira do Monte, onde uma multidão tomava conta de todos os 
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espaços durante os festejos e a calmaria da rua quase que deserta no dia-a-dia. Já em outras 

séries de fotos, as observações foram mais sutis, como as fotos das amigas fantasiadas no 

embalo em confronto com duas amigas em horários de serviço em meio a uma conversa na 

beira do rio. 

O objetivo da exposição era fazer com que o público, através das fotografias, percebesse quais 

emoções estavam ali presente, e que vivenciasse esses mesmos sentimentos, seja no cuidado 

de um pai ou mãe com seus filhos em momentos de lazer, ou com pessoas exercendo um 

trabalho braçal ou até mesmo uma senhora de idade, que já viu e sentiu muitas coisas dessa 

vida, numa janela, olhando seu horizonte. 

Ao meu ver, o objetivo foi alcançado, a relação de identificação foi estabelecida, pois 

consegui ver nas pessoas essa relação que transcrevo no meu trabalho, que elas têm com a 

festa e fora do ambiente da festa. E o que mais me emocionou foi perceber que de alguma 

forma, que o meu trabalho além de tudo se tornou uma preservação de uma memória coletiva 

através das fotografias. 

 

 

Figura 18 – Abertura da exposição 
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Considerações Finais 

A fotografia aparece na sociedade como um elemento que eterniza o instante e é marcada pela 

evolução da nova sociedade. No início  tem o reconhecimento de seu papel de documento 

porque tem o poder de equivaler, com legitimidade, às coisas que ela representa. Mas com o 

passar do tempo à fotografia consegue assumir novos valores, substitui o seu uso utilitário 

pela atenção sensível e consciente prestada às imagens. 

 O sucesso da fotografia dentro do campo cultural está ligada a multiplicidade de seus usos, a 

partir do momento que o ser humano começa a usar a máquina entendendo a impossibilidade 

reprodução mimética da realidade, diante da subjetividade daquele que produz e também 

daquele que olha a imagem, ele se depara no campo da criação, designando assim um 

procedimento artístico ao campo fotográfico.  

Entender como se dar a linha tênue entre o documento e a arte foi o principal objetivo desse 

trabalho. O que pode ser observardo é que o documental pode ser artístico, como o artístico 

pode ter sim o seu caráter documental. E a presença do cotidiano nas fotos não anula a 

característica de serem obras de artes, por mais que haja uma demonstração da realidade 

presente no dia-a-dia. São os elementos inseridos no contexto da fotografia, por meio da 

subjetividade do artista, que recria o valor artístico, seja pelo enquadramento, seja pela luz, 

seja pelas cores ou ainda pelo fato de estar exposta em uma galeria. 

O importante foi perceber que o artístico e o documental não precisam está separado, e que os 

elementos dos cotidianos podem sim ocupar o lugar de obra de arte. 
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