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RESUMO 

 
Cobra Verde é uma obra artística composta por fotografia, vídeos e objetos 
apropriados, que faz um percurso poético sobre a história de vida da família do 
artista (Conceição Machado) recontextualizando essa vivência na experiência. Na 
obra, os temas relacionados à memória e formação de identidade, são 
apresentados, através da abstração e da recriação de experiências e estórias. Como 
retalhos de memória, esses fragmentos do passado e do presente se misturam, em 
uma busca pessoal do artista, provocando uma reflexão sobre identidade na 
pluralidade. 
Palavras-chave: fotografia, identidade, memória, recontextualização, processos 
artísticos. 
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ABSTRACT 

“Cobra Verde” artistic work, composed by photography, videos and appropriated 
objects, that follows a poetic way about the life history of the artist´s family 
(Conceição Machado) recontextualizing that experience. In the work, the themes 
related to memory and identity formation, are presented through abstraction and 
recreation of experiences and stories. Like pieces of memory, these fragments of the 
past and present are mixed, in a personal search of the artist, causing a reflection on 
identity in the plurality.    

Keywords: photography, identity, memory, recontextualizing, artistic processes. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Exposição do processo de criação Cobra Verde é o resultado de uma obra 

fotográfica composta por 03 momentos. O produto artístico busca recriar a história 

da minha família Conceição Machado, através de fotografias e vídeos, se 

apropriando dos elementos e fragmentos de memória daqueles que fazem parte 

dessa família. Numa busca por possíveis identidades e valorização de dessas 

pessoas, oriundas do município de Feira de Santana, cidade pertencente à região do 

portal do sertão da Bahia e que ajudaram na formação deste munícipio. Pessoas de 

modo de vida simples, que enfrentaram adversidades na busca por sobrevivência. 

Essa família traz as questões relacionadas à identidade do povo negro, com todas 

as influências, culturais, religiosas, sociais. 

  A investigação do processo artístico tenta se afastar do olhar distante e 

parcial que esse tipo de trabalho geralmente carrega, e expõe um caráter afetivo, já 

que, Conceição Machado é a minha própria família. O percurso que a obra propõe 

não é cronológico, nem se preocupa com questões firmes em relação à 

comprovação da veracidade de datas, baseando-se em poucos registros fotográficos 

e, em muitos relatos orais, na observação dos gestos e dos silêncios do grupo de 

matriarcas da família que foram entrevistadas.  

 O título do trabalho Cobra Verde reafirma o caráter não documental deste 

processo. Durante uma entrevista com Bia Conceição, minha avó materna, ela relata 

sobre um sonho que teve e mudou sua vida e os tirou da dificuldade, não como uma 

mágica, mas como registro de uma fé, no trabalho e na própria força de vontade em 

reerguer-se, as questões dos momentos de ruptura familiar e mudanças nos ciclos 

da vida surgem nesse relato: 
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  Figura 01 – Bia Conceição, avó materna. 

 

“Eu sonhei com uma cobra. Uma cobre verde, um verde lindo, uma cor assim, 
que eu não sei explicar. Nesse dia eu fui trabalhar na Feira e pensei: Meu 
Deus eu tenho que comprar uma casa.  
E aí apareceu essa pessoa que me disse que eu tinha que olhar essas casas. 
Eu fui lá e fiz o acordo e consegui comprar meu terreno. Depois desse dia eu 
consegui ir melhorando, graças a Deus, Fui pagando.” 
 
(CONCEIÇÃO, Bia. Depoimento [nov. 2013] Entrevistador: Adriano 
Machado.). 
 

E outro relato sobre o porque do sonho: 

 

“Sonhar com verde é sempre coisa boa.”  
(CONCEIÇÃO, Edna. Depoimento [nov. 2013] Entrevistador: Adriano 
Machado.). 

 
Cobra Verde se divide em três momentos nomeados de ‘Trabalhos’, ‘Fé e Mistério’, 

‘Dores, Amores e Resiliência’, que juntos compõem a saga recriada de homens e 

mulheres simples, negros, trabalhadores, que desafiaram a vida, demonstrando 

força e resiliência1. 

  Em “Trabalhos”, o aspecto laboral é apresentado como definidor do modo de 

viver desses homens; em “Fé e Mistério”, o sentimento de força se alicerça na fé, 

que vai além de religiões, e em mistérios e estórias místicas e sonhos que levaram a 

ações e a sentimentos vitais para a resistência da família, ou que marcaram sua 

ruptura e migração; em “Dores, Amores e Resiliência”, a violência e as dores, as 

                                                           
1
 “Há mais de quarenta anos, a ciência tem-se interrogado sobre o fato de que certas pessoas têm a 

capacidade de superar as piores situações, enquanto outras ficam presas nas malhas da infelicidade 
e da angústia que se abateram sobre elas como numa rede engodada. A psicologia, por sua vez, dá 
realce e importância das relações familiares, sobretudo na infância, que construirá nesse individuo a 
capacidade de suportar certas crises e de superá-las.” (VASCONCELOS. Sandra Maia Farias, p.1). 
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dificuldades sociais se revelam por trás das cortinas de falsos sentimentos, os 

olhares que entregam as marcas que crueldade alheia deixou nas mulheres, 

homens, filhos é revelado, as feridas e cicatrizes emergem, assim também como os 

sentimentos de bondade, as relações amorosas e o carinho e ainda expõe o lado da 

superação, da caridade, a crença na superação e nos valores sobrepõem as dores 

vividas, a poesia do que é viver.  

 

Figura 02 – Trabalhos 

 

A análise da história da minha família, inicia buscando a compreensão do 

processo de formação de identidade pessoal e artística. Ao mesmo tempo em que 

tento preservar a memória da minha família, publicizar sua luta e dignidade e criar 

um produto artístico que possa, através dessas memórias, ativar o sensível do outro, 

transformando essa vivência particular em experiência coletiva ao permitir que o 

outro reviva suas próprias memórias. 

O processo criativo atua sobre regras da pesquisa investigativa e se guia de 

acordo com a ampliação do conhecimento sobre a família e suas memórias, a partir 

de entrevistadas em vídeo foram produzidos ensaios fotográficos como resultado, 

que podem ser vistos no DVD anexo. A vídeo-entrevista e a busca por imagens e 

histórias são as matérias criadoras da obra. 
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O objetivo geral deste trabalho é investigar como meu processo de criação 

artística pode resgatar e reestruturar a imagem da minha família, através da 

recriação de sua memória. Baseado nas teorias de investigação do processo criativo 

de Cecília Salles, onde o artista define critérios e princípios direcionadores e 

estabelece escolhas de acordo com o caminho guiado pela produção e 

instrumentalização do pensamento na obra. Assim, conduzo meu processo criativo 

de acordo com as regras que surgem durante o processo.  

A pesquisa segue com intuito de preservar a imagem e sentimentos, pela 

recriação do trabalho artístico, identificar aspectos sobre as identidades dessa 

família (busca de identidade, pessoal, histórica, de classe, étnica) através da 

recriação artística de suas vivências e averiguar, as questões poéticas sobre a 

abstração, fragmentação e recontextualização de memórias, como estratégia de 

criação.  

 

1 DE ONDE VEM? 

 

1.1  Caminhos pessoais da Arte 

 

Ao longo do curso de Artes Visuais, fui tentado a desenvolver projetos 

artísticos em diversas linguagens, e, sempre estive interessado no resultado final, a 

partir de uma ‘ideia’ bruta. A ideia de entender o processo de gestão da obra foi 

evoluindo de acordo com as vivências que tive, porém, encontrava divergências 

entre o resultado obtido e o desejo inicial da criação. Foi necessário conceber que o 

processo de criação da obra necessita de um entendimento mais aprofundado, e 

assim, a investigação do meu próprio modo de trabalho artístico foi iniciada. Os 

ciclos da vida foram se alterando enquanto pensava sobre o próprio tema do 

trabalho: questões pessoais se levantavam contra minhas tentativas de ter um 

pensamento totalmente tecnicista em relação ao meu trabalho. 

Assim, essas questões pessoais acabaram se tornando tema do meu 

pensamento artístico e ocupando cada vez mais espaço, a necessidade de falar 

sobre mim mesmo e o impulso criador se uniram de maneira definitiva na escolha 

das temáticas família, memória, imagem, processos de investigação artística, que 

são os temas principais deste trabalho. 
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1.2   Motivação 

 

Durante os dois os últimos anos a minha família vem passando por uma 

espécie de ruptura, devido ao processo de divórcio dos meus pais. Nesse período 

muitas mudanças aconteceram em meio a conflitos que interferiram bruscamente na 

minha rotina e, consequentemente, no meu processo criativo. A não aceitação da 

diluição da família como eu conhecia até então, desencadeou uma crise de 

identidade pessoal em relação ao que é conviver, o que é pertencer a uma família, 

desencadeando uma dificuldade em dar continuidade ao meu processo criativo. Daí 

surge o questionamento pessoal em relação à identidade, qual identidade tem o meu 

processo criativo, quais características possuem o meu trabalho? 

Para resolver estes questionamentos foi necessário um enfrentamento do 

problema de ruptura familiar, nascendo então uma investigação sobre quem é essa 

família que, para mim, parecia estar indo rumo ao desaparecimento, e que carga 

dessas vidas eu trago em mim, e de que forma esta se apresenta no meu processo 

criativo. “Os princípios direcionadores foram estabelecidos como uma investigação 

artística e pessoal sobre família, memória e processo criativo. (SALLES, p. 72, 2000)”. 

O início do processo investigativo, foi marcado pela captação de registros de 

família, através de álbuns de parentes e em eventos domésticos, a análise dessas 

imagens gerou uma obra artística que ainda não tinha muita definição sobre seus 

objetivos, a obra “Impressões Transpostadas”, utilizando a técnica de impressão, foi 

desenvolvida como resultado final para avaliação na matéria Tópicos Especiais em 

Artemídia, onde aprendia sobre o tema “Impressões”. Na proposta, apropriei-me de 

um registro familiar, a imagem de uma tia (escondendo o rosto, emocionada, em sua 

festa de cinquenta anos de idade). 

Esses caminhos levantaram as questões sobre a imagem dos membros 

dessa família, que sob a minha ótica, se desfazia. O impulso criativo encontrou o 

obstáculo e surgiu entre essas conexões o anseio de preservar essa imagem, 

transformando a imagem de simples família em algo além, o que seria possível 

através da obra artística e sua capacidade sintetizadora de conceitos e sentimentos, 

ao mesmo tempo em que nascia ali o desejo de entender sobre o processo criativo 

como resultado e não a obra acabada.   
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Figura 03 - “Impressões Transpostadas.”  Gravura digital. (2003) 

 

1.2.1  O estereótipo do negro na arte 

 

Inúmeras são as representações da imagem do ser negro na 

contemporaneidade, alguns artistas se preocuparam em criar essa visibilidade como 

ferramenta de valorização da imagem e cultura afro-brasileira, degradada por 

históricas situações de abuso como o processo escravista no Brasil e o racismo 

velado que dominou a sociedade pós-abolicionista. Esta representação do ser 

negro, muitas vezes, é recriada com uma preocupação em valorizar aspectos 

repetitivos, ou que já são de lugar-comum. O caráter antropofágico2 tende a se 

sobressair e as imagens difundidas do ‘ser negro’ vêm sempre carregadas de uma 

força (que embora seja valorizadora do negro) estereotipada, como por exemplo, 

nas figuras da baiana, do capoeirista, do trabalhador da estiva, o vaqueiro, etc.  

                                                           
2
  “São inúmeras as influências teóricas identificadas no Manifesto: o pensamento revolucionário de Karl Marx 

(1818 - 1883); a descoberta do inconsciente pela psicanálise e o estudo Totem e Tabu, de Sigmund Freud (1856 
- 1939); a liberação do elemento primitivo no homem proposta por alguns escritores da corrente surrealista 
como André Breton (1896 - 1966); o Manifeste Cannibale escrito por Francis Picabia (1879 - 1953) em 1920; as 
questões em torno do selvagem discutidas pelos filósofos Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778) e Michel de 
Montaigne (1533 - 1592); a ideia de barbárie técnica de Hermann Keyserling (1880 - 1946). Cruzadas, essas 
influências ganham da pena de Oswald de Andrade vida nova ao se amalgar sob a rubrica de um conceito 
também inédito e com raízes na história da civilização brasileira: antropofagia...” Disponível em: 
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=marcos_texto&cd_verbet
e=339. Acesso em: 22/02/2014. 

http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=marcos_texto&cd_verbete=339
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=marcos_texto&cd_verbete=339
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Quando me propus a fazer esse trabalho, esbarrei nesses estereótipos com 

intuito de me apropriar da sua força estética, mas buscando evidenciar o sentimento 

humano que essas representações podiam ter, e surgiram novas perguntas, sobre 

qual a face contemporânea desse negro? Que sentimentos ele carrega, e qual sua 

história pessoal, seus medos, dores, suas paixões, e fé mais íntimos foram o objeto 

de interesse da proposta. Num confronto com esses estereótipos, busquei uma nova 

significação da imagem negra, baseada em suas experiências e percepções mais 

íntimas. O aspecto pessoal me auxiliou no processo investigativo. A busca por 

entender e revelar as lutas e dilemas pessoais do passado de cada parente, que foi 

responsável para que eu chegasse até aqui é a força motivadora do processo.  

 

1.3  Os caminhos da pesquisa 

 

Para iniciar a investigação foi necessário desenvolver regras de pesquisa e 

construção. A necessidade inicial foi estabelecer o recorte da busca pelas histórias 

dos dois lados da família (Conceição e Machado). Assim, foi indispensável identificar 

os parentes que são o topo da genealogia3, uma vez que família como estrutura 

social “também pode ser conceituada como uma unidade de pessoas em interação, 

um sistema semiaberto, com uma história natural composta por vários estágios, 

sendo que a cada um deles correspondem tarefas específicas por parte da família 

(BURGENS; ROGERS apud ELSEN, 2002)”. Nesse processo artístico, o caráter 

afetivo possui uma forte parcela nas escolhas da investigação.  

 

1.4  Contexto geográfico e social 

 

Além das entrevistas foram recolhidas imagens dos álbuns de família. Essas 

imagens surgem outras possíveis ativações no processo, pois são amostras reais de 

fatos contados, elas dão visualidade às memórias e possuem uma força narrativa 

interessante, mostrando um acervo tentador para o processo criativo. Porém, foi 

                                                           
3
1.  série de gerações pertencentes a uma família 

2. filiação, em ordem regressiva, de um indivíduo ou espécie, que determina a ascendência 
3. relações genéticas, estabelecidas através de gerações, entre seres vivos 
4. origem; procedência 
 
genealogia In Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2014. [Consult. 2014-03-22]. 
Disponível na www: <URL: http://www.infopedia.pt/pesquisa-global/genealogia>. 
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necessário mais investigação acerca do contexto social e geográfico onde essas 

narrativas acontecem. Que cidade é essa que vive do gado e da feira livre e o que 

isso interfere no modo de vida dessas pessoas? 

A cidade de Feira de Santana, fundada em 1833, ainda como Vila Santana 

dos Olhos D’Água, está situada a 108 km da capital, Salvador, e é o maior 

entreposto comercial do Norte Nordeste. Sua fama e crescimento são oriundos do 

alto comércio surgido em meio a Feira Livre, que trazia inúmeros trabalhadores e 

comerciantes para essa região indo em direção ao Porto, localizado na região do 

recôncavo, em Cachoeira. Cidade apelidada de Portal do Sertão é a maior cidade do 

interior da Bahia, famosa por ter sido, durante muitas décadas, um grande comércio 

de bovinos, onde a compra, venda, abate e manufatura dos recursos oriundos do boi 

(couro, carne, etc.) foram pilares da economia da região.  

É neste contexto que a família Conceição Machado se estabelece, e as 

semelhanças de suas vidas (que demonstram um traço sociológico da região) são 

aparentes, quando ambas as matriarcas Bia Conceição e Laudelina Ribeiro 

Machado vieram de povoados vizinhos à Feira de Santana, atraídas pelas 

possibilidades que a então cidade grande possuíam, imigrantes da cultura agrícola, 

filhas de lavradores que arrendavam terras para plantar e morar. Elas se 

estabelecem em Feira de Santana, ocupando funções de feirante e doméstica, 

respectivamente. 

  O bairro do Campo do Gado Velho, atual bairro São João é o território de boa 

parte desses acontecimentos, uma central de compra, venda e abate de bovinos ao 

ar livre que concentrou em seus arredores a população feirense que sobrevivia do 

trabalho relacionado ao gado, abatedores, magarefes, fateiras, feirantes entre outras 

funções são exercidas pelos membros desta comunidade.  A cultura do gado e da 

feira vai nortear a história dessas famílias, na fragilidade econômica dessas funções, 

contrastando com a dificuldade de exercê-las e manter uma vida digna.  
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Figuras 04 e 05 - Fateiras
4
, no Campo do Gado e a Antiga Feira Livre, década de 1960. 

                                                           
4
 Mulheres que ganham a vida efetuando o tratamento, limpeza e a venda das vísceras (fatos) dos animais 

abatidos nos matadouros públicos. 
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2   A PESQUISA COMO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA OBRA 

 

2.1   Investigando a Árvore 

 

Para descobrir as origens da família Conceição Machado (C.M.) segui regras 

do processo de investigação da Antropologia Genealógica, aprendido em uma 

Oficina de Construção de Árvore Genealógica¹, onde um elemento-chave da família 

desencadeia a estrutura, e assim foi estabelecido: os membros mais velhos da 

família foram  escolhidos para contar as histórias (as avós do artista), aqui a rede de 

conexões definidoras da obra apontam os primeiros critérios do trabalho. 

 

Essas interconexões envolvem a relação do artista com seu espaço e seu 
tempo, questões relativas à memória, à percepção, recursos criativos, assim 
como diferentes modos em que se organizam as tramas do pensamento em 
criação. O artista deixa rastros desse percurso nos diferentes documentos do 
processo criativo. (SALLES, 2010,p.215). 
 

As mulheres ganham protagonismo para contar essas histórias, por diversos 

motivos, a forte presença feminina na família na liderança das duas famílias. A 

ausência da figura paterna como predominância e o velo dos homens em contar 

suas histórias são alguns pontos que levaram a essa escolha, influenciando de 

maneira enfática no resultado da obra. 

 

Figura 06 – Resumo da árvore genealógica com os personagens que compõem as memórias. 
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2.2  A fotografia do cotidiano e a vídeo-entrevista como recurso 

 

Para a captação das histórias a entrevista em vídeo se mostrou a melhor 

opção, por possibilitar tanto o registro dos relatos quanto à investigação visual do 

ambiente em que essas pessoas vivem. Passado e presente se misturam, nas casas 

é possível notar as mudanças e as marcas que a vida deixa, especialmente, as 

ausências.  

Outro aspecto poético é observado durante as visitas às casas das 

entrevistadas, as histórias pouco conhecidas tendem a ser amenizadas de sua carga 

dramática pela fala, quando isso acontece, o olhar da entrevistada entrega os 

segredos, ou melhor, dizendo, as histórias não contadas e os nomes não 

pronunciados. A análise dos gestos e dos silêncios foi essencial para a imersão nas 

lembranças ocultas.  

O processo artístico gera novos posicionamentos em relação à coleta dessas 

informações e regras processuais precisaram ser instituídas. Foi estabelecido que o 

resultado da obra seria uma representação não documental da história, as bases da 

família seriam o ponto chave da pesquisa (membros mais velhos da família seriam 

investigados). Os vídeos das entrevistas são material para a construção dessas 

imagens recriadas, eles são fontes para a recriação das memórias na fotografia. 

 

 Da mesma forma, podemos pensar que na fotografia contemporânea não há 
ilusão sobre a apreensão da verdade do objeto a ser fotografado, o que entra 
em questão é a verdade do sujeito que fotografa e a validação desta verdade 
quando tornada um novo documento na superfície imagética. Compreende-se 
então, o deslocamento da questão de um objeto a ser fotografado para um 
objeto a ser criado, invertendo as bases de uma concepção de fotografia 
como decalque do real para uma fotografia como suporte de ideia. Diante 
dessa premissa, podemos considerar que o referente assume na fotografia 
contemporânea sua aparência como potência para a fantasia do sujeito, 
afirmando-se como puro objeto de idealização. (JUNG, p. 206, 2009) 

 

O resultado dos vídeos-entrevistas são matérias para a construção deste 

trabalho. Esses parâmetros visam estabelecer o afastamento do artista da relação 

afetiva com os entrevistados, uma vez que o processo artístico aqui é, também, 

autobiográfico. Foram produzidos três sessões de vídeo entrevistas, com as 

mulheres da família Conceição Machado:  
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QUEM  DURAÇÃO VÍDEO 

Bia Conceição, avó 

materna. 

 Contou sua história e 

de sua mãe, minha 

bisavó.  

02 dias  06 horas  

Margarida Machado, tia 

paterna. 

Contou a sua história e 

da sua mãe, Laudelina, 

já falecida, e de seus 

irmãos, entre eles, meu 

pai. 

01 dia 04 horas 

Ubalda Conceição, tia-

avó materna. 

Contaram histórias da 

família Conceição 

02 dias 04 horas 

Edna Conceição,  

Minha mãe. Contou a 

história de sua infância e 

também da infância do 

meu pai e um pouco 

sobre o início do 

relacionamento deles. 

01 dia 04 horas 

 

Esta etapa da pesquisa se revelou a parte mais difícil e do processo 

investigativo, o caráter informal da entrevista, na verdade, revelou uma armadilha 

para o entrevistado que é colocado em enfrentamento com as suas memórias. A 

câmera e o ato de se dispor a contar suas lembranças obriga o entrevistado a 

revelar, quase sem querer seus segredos e pensamentos íntimos sobre as pessoas 

com quem conviveu. A figura dos maridos, as relações amorosas, as dores, a marca 

da violência, a perda, as dificuldades financeiras, a pobreza, as profissões 

laboriosas, a fé, a nostalgia e tantos outros sentimentos e vivências são explicitadas.  
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Os sentimentos velados se expõem. A exposição foi determinante para a 

construção da obra. Partindo destas entrevistadas, dos gestos silenciosos, dos 

olhares (quando se perdem entre as próprias memórias), foi possível estabelecer 

regras operatórias e estruturais para a obra. O projeto artístico Cobra Verde, será 

seccionado em três momentos, que foram intitulados e definidos de acordo não com 

a cronologia das histórias, mas pela importância tanto pessoal, para estas pessoas, 

quanto como argumento narrativo da obra.  

 

2.3  Sobre memórias 

 

Bia Conceição, avó da família Conceição nasceu no munícipio rural de 

Coração de Maria, e migrou para Feira de Santana, onde conheceu Bento Ferreira 

da Conceição, meu avó, dessa união teve 03 filhos, entre eles Edna, minha mãe.  

Bia foi, por vida, uma feirante, mulher determinada, vendia carvão para 

sustentar os filhos no início do casamento, foi também doméstica, mas seus grandes 

momentos de trabalhadora foram a luta na feira livre de verduras e frutas de Feira de 

Santana e região. Bia mudou seu ramo para a venda de camarão e outros alimentos 

típicos da culinária local (castanha, azeite de dendê, pimenta, etc). Em relação à 

vida, recorda dos relacionamentos que teve e da força de sua dignidade, muito em 

relação a dureza dos homens da sua época, sempre negou-se a tentativas de 

humilhação de seu corpo e de sua pessoa, baseado em valores de fé e moral cristã 

inabalável e na crença da dignidade. Sua história possui memórias de sonhos, dos 

mistérios do seu pai, da fé e bondade de sua mãe.  
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                  Figura 07 – Bia Conceição 

 

“...olha meu Deus, eu estou contando essa história aqui porque é precisado, 

não é pra servir de pena pra alma dele não. Perdoa, porque de minha parte já 

está perdoado. Eu não gosto nem de contar esses problemas por que eu 

sofro de novo, não é? Mas Deus tá na direção, mas eu não ‘tô’ falando com 

raiva mais não porque Deus já me perdoo e a ele também..." (CONCEIÇÃO, 

Bia. Depoimento [nov. 2013] Entrevistador: Adriano Machado.). 

 

Margarida Machado 

 

Margarida é filha mais velha de minha avó, Laudelina Ribeiro Machado, já 

falecida, ela conta toda a história da mãe, de seu irmão (meu pai) e dela mesma. 

Laudelina nasceu, segundo Margarida, no município de Pedrão, e seguiu em direção 

a Feira de Santana, lá, trabalhou como doméstica e criou seus filhos, com muitas 

dificuldades financeiras, como ‘lavadeira de ganho’. Laudelina teve sua vida 

marcada pela fé, em Deus e seus mistérios, na vida, nos filhos. Foi casada com 

João Bispo Machado, um homem que sempre apareceu como figura misteriosa, de 

convívio difícil, sua história, sua imagem está presente em momentos dolorosos, 

violentos e de rupturas dramáticas. 



22 
 

 

Figura 08 – Laudelina Ribeiro Machado 

Laudelina, assim como Margarida, teve na fé a força para enfrentar as 

dificuldades da vida, nem mesmo uma doença crônica que lhe acometeu, abateu 

seus valores, sua noção de vida em comunidade, na importância de ajudar o outro.  

 

 

        Figura 09 – Margarida Machado 

 

“...quando ela era criança, ela contava assim: o distrito onde ela morava era 

muito pobre, o fazendeiro dava aquele pedacinho, ela ia plantar e ali fazia 
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aquela casa de taipa, chão batido... ela dizia que a pobreza deles, era uma 

pobreza de paz...” (MACHADO, Margarida. Depoimento [dez. 2013] 

Entrevistador: Adriano Machado.). 

 

As religiões se misturam, sincretismo, catolicismo, candomblé são base para 

crença dessas. Algo maior que qualquer doutrina. Promessas, procissões, rezas, 

conchas e terços são elementos dessas lembranças de espiritualidade.  

 

“Aqui (mostrando a foto), onde mãe fez a primeira casinha, ela tinha 19 anos 

quando veio de Pedrão,.lá ficou só uma parenta dela que depois que o meu 

avô morreu ficou com um nicho, e disse assim: olha no dia que você tiver um 

canto pra morar, você vem e escolhe e uma dessas imagens, de Nossa 

Senhora, aí quando ela comprou a casinha, foi lá buscar e saiu em 

procissão... uma procissão de luz, de vela não tinha nada, em 1974, era tudo 

mato, não tinha asfalto, só tinha um trilho de caminho... isso tudo foi alegria 

de fazer uma casinha em terreno que comprou... eu queria ter uma foto dela 

aqui só... Dona Lalu, essa criatura divina. Olha aqui! A rainha da Maria 

Quitéria...” (MACHADO, Margarida. Depoimento [dez. 2013] Entrevistador: 

Adriano Machado.). 

 

Ubalda Conceição e Edna Conceição 

 

Nesta entrevista, uma surpresa fez a direção do trabalho mudar novamente, a 

conversa com minha tia-avó Ubalda era para descobrir detalhes sobre meus 

bisavós, e memórias de infância dela para situar-me em relação ao ambiente onde 

elas cresceram, então durante a entrevista, Edna Conceição, minha mãe, que até o 

momento parecia relutante ao trabalho decidiu falar sobre sua própria infância, e 

contar a visão dela dos fatos que minha avó Bia tinha contado, sua infância difícil, a 

pobreza e as obrigações de trabalho que uma criança não devia ter, e sobre a 

infância do meu pai, seu agora ex-marido, decidiu falar também sobre seu 

casamento, o momento em que eles se conheceram, o convívio e como ele se 

desfez.  
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      Figura 10 – Edna Conceição 

 

      Figura 11 - Ubalda Conceição 

 

2.3.1  A Figura Misteriosa do meu Avô 

 

Os homens da família Conceição Machado apresentam um traço 

característico, que foi intitulado por uma das entrevistadas como o “julgo perpétuo”, 

todos são figuras misteriosas, envoltos em sombras de mistério, religiões, feitiços 

mágicos, e promessas, suas vidas são aqui identificadas como trabalhadores, do 

que se sabe, as marcas mais fortes são as experiências negativas, que envolvem 

violência doméstica, abandono e perda.  

 

“....tinha uma cidade chamada Itanagra, que ele queria eu apulso “eu lembro 
como hoje, mãe rolou com ele pelo chão. Na casa fazia um fogo de chão pra 
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cozinhar e meu avô queria que eu ficasse morando com ele, eu pequena eu 
lembro... porque ele queria que minha avó voltasse a morar com ele.  
E mãe rolou com ele dentro das cinzas...diziam que ele sabia fazer uma reza 
lá, que bala não pegava nele, se tinha alguém doente ele rezava de longe e a 
pessoa ficava boa...eu sei que ele queria que ficássemos, mas minha mãe 
disse não. Minha avó sofreu muito com ele...  
Então ele acendeu o fogo e começou a espalhar o fogo pelo chão e se 
contorcer e corrupiar pelo fogo... mas mesmo assim, minha mãe disse: ‘não 
vai ficar ninguém!’... e ele ficou lá chorando...”  (MACHADO, Edna. 
Depoimento [jan. 2014] Entrevistador: Adriano Machado.). 

 

A dificuldade em definir tantos homens misteriosos levou a uma síntese nessa 

imagem, dor e mistério se tornaram um elemento só representando não esses 

homens em si, mas seu lado enigmático e sombrio.  

Do outro lado, me apego à imagem de meu pai, que conseguiu fugir do “julgo 

perpétuo” e apesar de sentir o abandono paterno e o peso das obrigações de adulto 

quando criança, soube dizer não a essa imagem misteriosa e cruel desses homens. 

Nele apresento a imagem do homem responsável, que carrega bondade em sua 

dureza, ensinamentos transmitidos por sua mãe Laudelina.  

 

 

Figura 12 – Albertino, meu pai. 

Nome Profissão Sobre 

Gerônimo/Julião, bisavô Lavrador Homem místico, 



26 
 

materno; conhecedor de antigas 

rezas, mudou de nome 

na vida adulta, por 

motivos desconhecidos. 

João Bispo Machado, meu 

avô paterno; 

Carpinteiro De difícil convívio, 

manteve uma distante 

relação com os filhos 

durante toda a vida. 

Bento Ferreira da 

Conceição, avô materno; 

Policial Manteve uma relação 

amorosa de idas e 

vindas e distanciamento 

dos filhos. 

Albertino Ribeiro Machado, 

pai. 

Soldador Filho de João Bispo 

Machado, de infância 

difícil por causa do 

abandono do seu pai, 

teve na vida a sina de se 

afastar dos traços dessa 

história familiar.  
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Figuras 13 e 14 - Trabalhos 
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Figura 13 – Fé e Mistério  
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A busca por imagens no Acervo Público Municipal de Feira de Santana 

ajudaram a desenhar possíveis respostas, mas se apegar a esse contexto 

socioeconômico desviaria a intenção do processo: revelar os sentimentos e a 

grandeza da vida dessas pessoas.  

A captação dessas biografias e a observação das entrevistadas vai definir o 

rumo do projeto, histórias tão fortes precisam ser retratadas com cuidado, pois o 

campo da recriação de memórias é espaço a aberto para fugas ou superestimação 

do real, o que para este trabalho acabou sendo aplicado, uma vez que memórias, 

mitos e lendas se misturam. 

 
Em toda prática criadora há fios condutores relacionados à produção de uma 
obra específica que, por sua vez, atam a obra daquele criador, como um todo. 
São princípios envoltos pela aura da singularidade do artista; estamos, 
portanto, no campo da unicidade de cada indivíduo. São gostos e crenças 
que regem o seu modo de ação: um projeto pessoal, singular e único. 
(SALLES, p. 86, 2000). 
 

A linha entre passado e presente, real e imaginário se diluem. As narrativas 

são pautadas pela fragmentação da história, pela presença dos sentimentos e velos, 

e assim, o trabalho se definirá. 

 

Figura 14 – Meu pai, Albertino, (último à direita) aos 15 anos trabalhando em uma empresa 

Salgadeira. 
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Figura 15 – O casamento dos meus pais, Edna e Albertino. 
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3 A REINTERPRETAÇÃO DA MEMÓRIA  

 

3.1  A escolha da linguagem fotográfica 

 

A linguagem fotográfica é suporte para o registro do que se entende por 

identidade e está diretamente ligada as questões da memória. Na obra de arte a 

fotografia já avançou os limites que então se pensava que ela possuía. O excesso 

de produção de imagens nos levou às necessidades de abstração, fusão e 

desconstrução da imagem fotográfica. O vídeo e a foto-instalação são exemplos 

dessa fotografia expandida que não cabe mais no padrão da imagem como simples 

retratação do mundo.  

 

Para pensar essas questões em termos de produção fotográfica 
contemporânea, recortamos uma possibilidade dentre muitas, para tentar 
entender como a fotografia vem enfrentando as questões do imaginário nos 
últimos anos. Constatamos que caminhar nesse campo minado de 
possibilidades é tentar visualizar as poéticas do processo para buscar 
compreender em parte, esta fantástica aventura contemporânea. A fotografia 
é hoje, produto cultural de rara complexidade que contribuiu e continua 
contribuindo de forma categórica para a transmissão das mais variadas 
experiências perceptivas. (FERNANDES, Jr. Rubens. Processos de Criação 
na Fotografia. P.11, 2006). 
 

Dicotomia entre a fotografia como linguagem que se afasta da questão 

documental e necessidade do artista de produzir um registro plástico de seu objeto 

de estudo. O referido avanço das técnicas e investigações dos artistas vai diluindo 

as fronteiras entre linguagens. 

O entendimento da força que um símbolos imagético carrega é a chave para 

a ressignificação dessas memórias em outras imagens. A opção pela encenação na 

obra é aplicada para fortalecer a criação de signos e potencializar sua capacidade. 

 

 Consequentemente, o signo já vem marcado pela natureza de classe do 
grupo que o produz: numa organização hierarquizada e conflitante e, a 
produção social de signos condensa necessidades, interesses e estratégias 
de intervenção de cada estrato social. (MACHADO, Arlindo. P.62). 

 

A investigação do processo artístico tenta se afastar do registro não 

sentimental que esse tipo de trabalho geralmente carrega, e opta por um percurso 

não cronológico, nem se preocupa com questões firmes em relação à comprovação 

da veracidade de datas. Uma vez que se baseia em poucos registros fotográficos do 
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passado e muito em relatos orais, na observação dos gestos e dos silêncios do 

grupo de matriarcas da família que foram entrevistadas. 

A obra foi tomando contornos próprios e, como dito, se designou em três 

momentos intitulados de Trabalhos, Fé e Mistério e Dores, Amores e Resiliência. Foi 

determinado que a série fotográfica precisa recriar passagens reais e imaginárias, 

momentos que estão apenas na mente de quem os viveu. Quando estou 

entrevistando, recrio a memória do outro em meus pensamentos carregando-a de 

sentidos pessoais. A memória é como uma reinvenção de um momento passado, ou 

seja, o recontar é uma recriação. 

 

A imagem fotográfica não é um corte, nem uma captura, nem o registro 
direto, automático e analógico de um real preexistente. Ao contrário, ela é a 
produção de um novo real (fotográfico), no decorrer de um processo conjunto 
de registro e de transformação, de alguma coisa do real dado; mas de modo 
algum assimilável ao real. A fotografia nunca registra sem transformar, sem 
construir, sem criar. (ROUILLÉ, p 112. 2009). 

 

Partindo desse princípio, estabeleço a reinterpretação como jogo estético. 

Apoderando-se destes materiais simbólicos e outras vezes deslocando os elementos 

de seu contexto, dou inicio a recriação dessas vidas, através da fotografia.  

 

3.1.1 Trabalhos  

 

O trabalho, em grande parte, nos define socialmente e não só 

economicamente, os ofícios influenciam nossa maneira de agir no mundo, exibe 

coragens e ajuda a formar a personalidade. As funções exercidas pela minha 

família, podem ser vistas como um recorte social de uma estrutura econômica que 

se mescla com a vida íntima.  

Ocupação profissional e escolhas de vida estão intimamente ligadas, o fato 

destas pessoas se orgulharem delas, mostra o quanto é importante a dignidade de 

exercer uma função, por mais difícil que ela seja. A lavadeira, a feirante e vendedora 

de carvão, o lavrador, o soldador, são todos personagens de muitas vidas da mesma 

família, reinventados na obra com um duplo objetivo: ostentar o orgulho e o valor de 

sua profissão e, através dos olhares e gestos exibir os sentimentos vividos naquela 

época. A feirante quer se libertar da vida difícil; a lavadeira contempla os mistérios 
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que carrega em si mesma enquanto derrama sua fé na vida. Tais leituras são 

possibilidades que podem ser feitas, apoiadas na plasticidade das imagens. 

 

 

Figura 16 – Trabalhos 

 

Figura 17 – Trabalhos 
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3.1.2  Fé e Mistério 

 

O segundo momento no percurso da obra objetiva investigar a fé e o mistério, 

as coisas ocultas que se elevam entre as sombras das imagens. O termo fé aqui não 

é abordado com cunho religioso ou determinista, a abordagem de fé na vida dessa 

família vai além de uma só crença, passa pelas religiões, sejam cristãs (católicas e 

protestantes), de matriz africana, de ordens da natureza e seus misticismos. 

Nenhuma religião é abordada como única impulsionadora dessa fé. Mas algo maior, 

a fé enquanto força vital, depositada no ser humano, na vida, nas possibilidades de 

melhora de vida que sempre estão por vir, a fé nos valores, na importância da 

integridade física e dignidade de seu corpo. 

O mistério aborda o lado difícil paras as entrevistadas, as lembranças mais 

tristes da vida são colocadas à mesa. A elas foi pedido para que lembrassem das 

passagens difíceis da vida, relembrar rostos e que coisas que foram ditas, palavras 

e ações que machucaram. As feridas da alma até então escondidas por cortinas de 

sorriso e de orgulho são tocadas novamente, algumas que ainda não cicatrizaram 

outras que já viraram lenda em suas mentes.  

Nesta parte do trabalho ficou claro como é distante para mim a imagem de um 

avô, todos eles têm uma aura oculta, ou são seus rostos mal definidos em mim, pela 

falta de imagens referenciais ou são seu jeito de ser não muito detalhado ou talvez o 

peso de suas histórias. A figura desses homens, sua crueldade e relações perdidas 

e o abandono, a dor dos filhos ocultas no olhar das entrevistadas foi transmitido para 

as imagens. A expressão do olhar é duro ou quase inexistente e o diálogo do corpo 

e materiais se evidencia. 

Surgiu ainda uma preocupação em distanciar essas imagens da figura do 

meu pai, o único que não carrega esse mistério. Assim, retiro ele desta passagem. A 

figura misteriosa do meu avô, não condiz com a imagem que tenho do meu pai.   

É possível dizer que fé e mistério se misturam nessas lembranças e contos 

místicos onde o sentimento de força se alicerça na fé, que vai além de religiões, e 

em mistérios e histórias místicas e sonhos que levaram a ações e anseios que foram 

vitais para a resistência da família ou que determinaram sua ruptura e migração. 
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Figura 18 – Fé e Mistério 

 

 

Figura 19 – Fé e Mistério 
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3.1.3  Dores, Amores e Resiliência 

 

A última etapa do percurso de imagens na obra é também uma reflexão sobre 

as duas anteriores, nesta parte a emoção fala mais forte, e os sentimentos 

românticos tomam posse do trabalho, caminho direcionado através das entrevistas.  

Ao serem questionadas pela frase “- Como você conheceu seu marido?” 

todas as mulheres, independente de sua situação conjugal, revelaram um sorriso tão 

sincero que toda a dor da vida parecia ter sido aplacada. O amor passa a ser tema, 

não só amor romântico, mas o amor materno, entre os irmãos, o amor pela vida, e 

um sentimento sobre a importância de viver em comunidade, de ajudar o próximo. 

  Os entrevistados tendem a fazer um balanço da vida, e ambos chegam à 

conclusão de que a vida foi difícil com eles, mas que melhoraram, sabendo que foi 

necessário muita força e quão grandiosa foi  sua luta no mundo e a importância da 

sua dignidade. Relembram os casamentos desfeitos e justificam o motivo do fim das 

relações, porém, o que fica no olhar é sempre uma certa nostalgia no pensamento, 

de que poderia ter dado certo. Acima de todas as rupturas, o sentimento de 

coletividade e esperança frente as dificuldades da vida prevalece. A resiliência², é 

fruto de uma coragem cega no dia de amanhã e um orgulho pelo dia de hoje.  

A partir deste conteúdo sentimental, um universo romântico foi proposto para 

as imagens, símbolos clássicos de matrimônio e intimidade recriam a aura dessas 

histórias. Novamente os olhares são protagonistas, só que dessa vez cobertos por 

véus, entre penumbras e contrastes excitantes e suaves ao mesmo tempo, nesse 

percurso cada imagem sintetiza a história de um casal da família Conceição 

Machado e a composição de todas, contam claramente, para mim, a história de 

amor, com inicio e fim, do casamento dos meus pais. Ciente de que para o público é 

necessário aprofundamento nas passagens da vida do casal para apreender 

literalmente a história, me apoio, porém na sutileza dessa narrativa para dar 

permissão para que o observador ativo adentre com suas próprias memórias no 

trabalho. 
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Figura 20 – Dores, Amor e Resiliência 

 

Figura 21 – Dores, Amor e Resiliência 
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Figura 22 – Dores, Amor e Resiliência 

 

Figura 23 – Dores, Amor e Resiliência 
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4 O CARÁTER ARTÍSTICO E A RELAÇÃO ENTRE PROCESSO PESSOAL E 

MENSAGEM COLETIVA  

 

Neste momento a principal questão do processo é identificar como a pesquisa 

e o levantamento de dados e anotações podem ser transformados na execução do 

processo artístico? 

Retirar o caráter documental do material pesquisado e entender a maneira 

como ocorre a transformação desses conteúdos em objeto artístico é o desafio 

proposto quando defino que o deslocamento e a descaraterização ambiental como 

recurso de afastamento do estereótipo e ferramenta impulsionado do direcionamento 

para os sentimentos. Limpeza estética das imagens, com poucos elementos em 

enquadramentos centralizados como recurso para o enfoque no olhar, é um exemplo 

de operacionalização de técnicas para alcançar o objetivo.  

 

...sob o prisma da obra em processo, a produção de sentido configura-se nas 
operações realizadas durante a sua instauração. As operações não são 
apenas procedimentos técnicos, são operações do espírito, entendido, aqui, 
num sentido amplo: viabilização de ideias, concretizações do pensamento. 
Cada procedimento instaurador da obra implica a operacionalização de um 
conceito (REY, Sandra. p. 04). 

 

A dificuldade de estabelecer regras e parâmetros para o desenvolvimento da 

obra Cobra Verde, motivado pelo conflito pessoal em investigar a vivência dos 

parentes foi o grande enfrentamento realizado, uma vez que a exposição pessoal 

levada ao campo da arte é um caminho sem volta, tortuoso, porém um caminho 

rumo ao crescimento em relação ao entendimento dos caminhos da arte. 
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Figura 24 – Dores, Amores e Resiliência 

 

4.1  O processo pessoal e a mensagem coletiva 

 

O intuito não é somente se apropriar de fragmentos de elementos para 

construir uma história abstrata, é uma apresentação de imagens que aparentemente 

deixam fendas para serem preenchidas pelo observado, que pode inserir suas 

memórias na obra, ao identificar-se com os olhares, as cores, os diálogos que a obra 

lhe permite. 
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A fotografia não dá a realidade. Em contrapartida, ela pode questioná-la... 
Quando o receptor toma consciência disso, não pode fazer outra coisa a não 
ser questionar a fotografia, a pretensa realidade e a relação que ele mantém 
com ela. (SOULAGES, p.77, 2006). 
 

Cobra Verde pretende gerar espaços de ativações que permitam o 

deslocamento do ser (observador), para que o mesmo possa ativar memórias 

pessoais, o transporta, ou dá passagem aos seus lugares, seus imaginários, suas 

realidades. Nem que seja por alguns instantes, ou depois, numa rememoração. 

 

 

Figura 25 – Dores, Amores e Resiliência 
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Figura 26 – Dores, Amores e Resiliência 

 

Figura 27 – Dores, Amores e Resiliência 
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4.2  A Exposição 

 

A Exposição do produto técnico artístico Cobra Verde aconteceu nos dias 21 

a 28 de fevereiro, no espaço cultural Identidade Brasil, em Cachoeira-BA. Para a sua 

realização foi projetada uma identidade visual que utilizou de imagens referenciais 

ao trabalho expositivo. A imagem da mulher que cobre o rosto remete ao início do 

processo: o trabalho Impressões Transpostadas. 

 

 

Figura 28 – Folder para a Exposição 

 

A escolha das imagens foi um processo delicado, pois o quesito conceitual do 

percurso como ferramenta de apresentação deveria ser cumprido, por isso as 

escolhas da imagem em sequência possibilitando que o observador pudesse fazer 

um caminho entre as fotografias, caminho esse que poderia iniciar de acordo com o 

interesse do observador. 

Foram produzidos 06 (seis) ensaios fotográficos, com 04 (quatro) modelos 

que reinterpretaram essas personagens, em ambientes encenados em estúdio. Um 

desses ensaios (Lavadeira) foi realizado em espaço aberto, por questões de 

iluminação, mas buscando a neutralidade do ambiente encenado. Os modelos 

escolhidos são também meus primos, uma única mulher recria as personas 

femininas e 03 (três) homens, recontam os caminhos masculinos na história. A 

intenção de aproximá-los das memórias familiares se concretizou na força e 

dedicação com executaram a tarefa. 
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No espaço de 28 metros quadrados as imagens foram dispostas de acordo 

com seu momento na obra (Trabalhos, Fé e Mistério, Dores, Amores e Resiliência) 

Foram selecionadas 19 imagens ao total, 17 delas na dimensão 50cmX70cm, 1 no 

tamanho 70cmX70 e 01 nas dimensões 110cmX70cm. O projeto expográfico visou 

equilibrar as formas para que todo espaço pudesse ser preenchido, de acordo com a 

proposta curatorial que era a preocupação com a questão do percurso. 

 

  

Figura 26 – Projeto expositivo de acordo com as dimensões da galera e a proposta curatorial. 

 

A confecção do texto curatorial, para ajudou o público a ser introduzindo na 

pesquisa familiar, entregou mais informações sobre o percurso para os visitantes e 

para compor o espaço. Durante a abertura foram contabilizados 100 comentários 

sobre a exposição. A plasticidade das imagens agradou ao público que pode 

apreciar as obras.  
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Figura 27 – Exposição Cobra Verde 

 

Figura 28 – Exposição Cobra Verde 
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Figura 29 – Exposição Cobra Verde 

 

Figura 30 – Exposição Cobra Verde 
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CONCLUSÃO 

 

Cobra Verde, mostrou-se um grande desafio. Sabia desde o principio que 

seria doloroso reconstruir essas memórias, mas acreditava que um certo 

afastamento técnico seria suficiente para  me manter firme e equilibrado, caí numa 

armadilha de sentimentos. As histórias e lembranças invadiram meu cotidiano e se 

misturaram a outras dores. Os sofrimentos das minhas avós, os mistérios dos meus 

avós se ergueram para mim, e me peguei olhando num espelho imaginário, me 

identificando com suas crueldades, suas durezas, me vi envolto em suas supostas 

personalidades, então me olhei mais de perto e vi meu pai, seu esforço em mudar, e 

suas tentativas de se opor ao que ele estava destinado a ser, vi sua grandeza, olhei 

em seus e olhos revi, meu avó; nesse segundo olhar enxerguei o amor que ele tinha, 

entendi que não havia naquela figura só maldade. 

Voltei novamente para mim e vi minha mãe, sua altivez, uma mulher que não 

se dobra, uma feirante elegante, orgulhosa, dona de uma vontade de viver herdada 

de minha avô, de minha bisavô, de todas as mulheres. Entendi o que é amor, qual o 

sentido de pertencer, a herança de sentimentos.   

A importância desta história ser base para um objeto artístico, vai além do 

desejo pessoal, esta pesquisa possibilita um recorte antropológico sobre uma região 

(sertão baiano) e sobre um modo de viver.  

O principal aqui é entender que cada vida é grandiosa, a história é feita por 

pessoas, sejam elas simples, negras, baianas, sertanejas, enfim, o ser humano é um 

estado de grandeza e investigação infinito. A arte vem dele e pra ele deve ser 

voltada. Enriqueço meu processo artístico com este trabalho que se dividiu entre 

emoção e operacionalização da razão, e aprofundo também a pesquisa na pessoa 

humana, o avanço da arte contemporânea no sentido de ir além da representação.  

Ainda sobre os estereótipos, propor esse duelo é tarefa interessante, embora 

pareça desnecessária, questionar imposições visuais é parte da sociedade, os 

estereótipos vem da necessidade de conhecer o outro, de formar identidades do 

outro. E essa é uma ferramenta inerente ao homem, a previsão. Acredito que com 

esse trabalho gero novos símbolos para sentimentos apoiado nessa força esta 

estética das imagens e descubro que posso ser vários, reconhecendo os meus 

pertencimentos e a multiplicidade de minhas identidades. 
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