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Mas não sou lama,  

Amo a lama, 

Dela tiro meu sustento 

E sustento quem tanto amo... [...]” 

 (Roquelina Almeida, 2002) 

 



    
 

RESUMO 

Este trabalho pretende evidenciar uma memória coletiva da família do artista, 
através das linguagens da fotografia e da videoarte, incitando reflexões e discussões 
sobre memória e a saída de algumas Marisqueiras de sua comunidade. O processo 
criativo utiliza os relatos de cinco Marisqueiras moradoras da comunidade do Dendê 
em Maragogipe, para a criação de um produto artístico em fotografia e vídeo. 

 

Palavras-chave: Fotografia; Videoarte; Marisqueira; Memória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

ABSTRACT 

This work intends to evaluate a collective memory of the artist 's family, through the 
languages of photography and video art, reflections and discussions about the 
memory and the versions of Marisqueiras of their community. The creative process 
uses the reports of five Marisqueiras dwellers of the Dendê community in 
Maragogipe-BA, for a creation of an artistic product in photography and video. 
 

 

Keywords: Photography; Videoarte; Marisqueira; Memory. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Entremarés: memórias de Marisqueiras da comunidade Quilombola do 

Dendê têm como objetivo utilizar a fotografia e a videoarte como linguagens para 

discutir os aspectos que envolvem a memória coletiva e o sentimento de 

pertencimento de cinco irmãs Marisqueiras da comunidade Quilombola do Dendê 

em Maragogipe (Bahia). No decorrer, serão apresentadas as histórias de vida 

dessas mulheres, com foco em identificar os aspectos que envolveram a saída de 

duas irmãs desta comunidade e relacionando esses aspectos com as 

especificidades da imagem fotográfica e da imagem do vídeo. 

Este título faz uma correlação entre o ambiente litorâneo transitório que fica 

exposto às ações da chuva, do ar e da radiação solar nos momentos de maré baixa, 

e a salinidade e ações mecânicas das ondas na maré alta, separando o mar da 

terra, com as histórias de vida dessas Marisqueiras que são marcadas por 

momentos de rupturas do convívio familiar. E relaciona-se também com o fazer 

artístico dessa pesquisa, que na maioria das experimentações vistas posteriormente, 

dependiam do movimento de cheia e vazante da maré.   

A pesquisa será apresentada ao longo desse texto em quatro momentos 

distintos que são: percurso nas artes visuais, processo de criação, exposição e 

considerações finais. No primeiro momento serão relacionados conceitos teóricos e 

artísticos de autores como Vilém Flusser, Arlindo Machado e Rosângela Rennó com 

o processo de criação e produção das imagens.  

No Processo de criação utilizo-me de entrevistas que abordam questões 

quanto à memória coletiva da infância dessas Marisqueiras e a relação destas com o 

processo de mariscagem, para entender os aspectos que envolvem a saída dessas 

mulheres de sua comunidade e consequentemente o sentimento de pertencimento 

que estas apresentam às suas origens. 

Essas entrevistas conduzem todo o processo de criação artística, onde busco 

carregar cada imagem feita com referências simbólicas, que evidenciem as histórias 

de vida destas mulheres. Dessa forma foram realizadas 6 experimentações 
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fotográficas, dentro e fora do mangue1, e cerca de 12 planos para a produção da 

videoarte.  

O capitulo 4 apresenta o fechamento do primeiro ciclo desta pesquisa, onde 

entre os dias 21 de agosto a 25 de agosto de 2017, esteve aberta ao público a 

exposição Andanças entre o Recôncavo e o Sertão, que ao lado de 6 outros artistas, 

apresentamos os resultados dos trabalhos: “As Abelhas”, “As Ruínas”, “Cloud 2.0”, 

“Entremarés”, “Mito do Poço Encantado” e “Recôncandances”. Para uma melhor 

compreensão, estão presentes nos ANEXOS B e C material gráfico e texto curatorial 

dessa exposição. Ao final são apresentadas as últimas considerações, onde 

percebemos a possibilidade de futuros e desdobramentos para a pesquisa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Árvore de longas raízes que se desenvolve nas regiões pantanosas, no litoral ou à margem dos rios, 

em climas quentes. (Sin.: rizófora.). FONTE : https://www.dicio.com.br/mangue/ Acesso em: setembro 

de 2017 

 

https://www.dicio.com.br/mangue/
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2 PERCURSO NAS ARTES VISUAIS 

 

2.1 REFERÊNCIAS NA FOTOGRAFIA E NA VIDEOARTE 

 

Em 2012 dei início aos estudos em Artes Visuais na Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia, onde tive a oportunidade de experimentar diversas linguagens 

artísticas. Porém, o primeiro contato com a fotografia analógica, nos anos 90, havia 

deixado um desejo de querer explorar mais essa linguagem, o que me motivava a 

continuar na universidade.  

No terceiro semestre fui apresentado a uma câmera DSLR na matéria de 

Fotografia I e de imediato o deslumbramento pelo aparelho fortaleceu o desejo pela 

fotografia, mas apertar o botão não bastava, sentia que precisava de um 

direcionamento para o olhar, precisava entender o processo de formação da imagem 

para além dos conceitos técnicos. Aqui Lucia Santaella e Winfried Noth em seu texto 

“Os Três Paradigmas da Imagem” (1998) foi o ponto de partida para entender 

conceitos teóricos sobre a fotografia, como os paradigmas pré-fotográfico, 

fotográfico e pós-fotográfico. 

O texto levanta uma discussão quanto a momentos pontuais na história do 

seguimento imagético, abordando as diferentes práticas de produção de imagens, já 

em seu início com o processo pré-fotográfico; que desde a arte rupestre é 

constituído por um processo monádico, tendo em vista que sua principal 

característica é a utilização de suportes, substâncias e instrumentos físicos que 

podem ser manipulados manualmente sem intermédio de outros meios.  

Passando pelo período fotográfico, que ao contrário da produção artesanal, 

utiliza uma câmera como prótese para construir as imagens. Nesse processo, uma 

emanação luminosa ao passar pela objetiva atinge um suporte químico ou 

eletromagnético. “Enquanto a imagem artesanal é, por sua própria natureza 

incompleta, intrinsecamente inacabada, o ato fotográfico não é senão fruto de 

cortes” (SANTAELLA e NOTH, 1998, p.165). Esse processo é eminentemente 

diático devido ao enfrentamento entre o olho do fotografo, que tenta dominar o 

objeto real, e este que se opõe ao olhar fotográfico. 

O século XXI chega com a produção de imagens totalmente computacionais, 

pois no processo pós-fotográfico o suporte para obtenção das imagens é formado 
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pelo casamento entre computador e tela de vídeo que se comunicam através de 

programas e cálculos matemáticos. A autora afirma que este processo é 

eminentemente triádico, visto que:  

  

[...] em primeiro lugar, o programador constrói o modelo de um objeto numa 
matriz de números, algoritmos ou instruções de um programa para os 
cálculos a serem efetuados pelo computador; em segundo lugar, a matriz 
numérica deve ser transformada de acordo com outros modelos de 
visualização ou algoritmos de simulação da imagem; então, o computador 
traduzirá essa matriz em pontos elementares ou pixels para tornar o objeto 
visível numa tela de vídeo. (SANTAELLA e NOTH, 2009, p.167) 

 

A pesquisa Entremarés: memórias de Marisqueiras da comunidade 

Quilombola do Dendê  surgiu da necessidade de delimitação de uma temática para 

a criação do Trabalho de Conclusão de Curso, aliado ao desejo de pesquisar algo 

íntimo, que remetesse às memorias da minha infância. Nesse percurso recorri aos 

vários álbuns de minha família (Figura 1) para identificar nas fotografias produzidas 

ao longo dos anos 90, elementos que pudessem reaver memórias da infância. Pude 

perceber que uma figura de grande importância para a construção dos indivíduos ali 

representados não estava presente. 

 

                                Figura 1 – Álbuns de Família, 2017 

 

 

 

 

 

 

  
                   Fonte: Acervo Pessoal do Artista 

 

 Filho, neto e sobrinho de Marisqueiras, tive a infância e adolescência 

marcada pelo carinho e dedicação de seis mães, nascidas na comunidade 

Quilombola do Dendê em Maragogipe no estado da Bahia, (ANEXO A) que tiravam 

do mangue o sustento de suas famílias.  Essas mulheres me ensinaram desde cedo, 
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através de lendas locais, como a da “Vovó do Mangue2”, que devemos respeitar o 

mangue, deixando sempre um presente para a entidade que o protege.  

Porém, a figura da Marisqueira, a mãe que busca o sustento para sua família 

foi, de forma despretensiosa, tornada invisível nas imagens, contudo viva na 

memória familiar. Neste ponto senti a necessidade de discutir a trajetória de cinco 

dessas Marisqueiras, utilizando a fotografia e posteriormente a videoarte como 

linguagens expressivas, abordando a memória familiar dessas mulheres e o 

sentimento de pertencimento a sua comunidade que elas apresentam.  

Sandra Rey em seu texto “Por uma Abordagem Metodológica da Pesquisa em 

Artes” (2002) apresenta a importância do processo de pesquisa para a criação dos 

produtos artísticos, para ela mais importante que as respostas são os 

questionamentos e reflexões que a pesquisa levanta.    

  

A realização da pesquisa não apenas coloca o artista como um produtor de 
objetos que lançam sua candidatura ao mundo dos valores artísticos, mas 
pressupõe que, ao produzi-los, o faz de tal modo que esses objetos são 
oriundos de um questionamento, delimitando um ponto de vista particular, 
propondo uma reflexão sobre aspectos da própria arte e da cultura. Para a 
pesquisa, muito mais importante do que achar respostas é saber colocar 
questões. (REY, 2002, p. 2) 

 

Para conduzir a pesquisa, busquei intencionalmente direcionar o olhar às 

memórias afetivas familiares, relacionando-as com os relatos dessas cinco irmãs nos 

momentos de experimentação, e posteriormente com os trabalhos de alguns autores 

ligados ao campo das Artes, História e Filosofia. Dessa forma, podemos perceber 

que a pesquisa se transforma, adquirindo novos elementos ao longo do processo de 

experimentação e também modifica o artista na medida em que novos conceitos, 

questionamentos e sensações são vivenciadas. Para Rey a pesquisa em Artes 

Visuais se dá pelo constante trânsito entre os processos práticos e teóricos, sendo 

estes interdependentes.  

Em seu texto “Entre memória e história” (1993) o Historiador Pierre Nora 

confronta os termos memória e história, demostrando a existência de uma dicotomia 

entre estes. Nora discorre que a memória seria algo em permanente evolução e que 

                                                           
2 Presente no imaginário popular da cidade de Maragogipe, a “Vovó do Mangue” é uma entidade 
sobrenatural que protege o manguezal de invasores, e pede aos Pescadores e Marisqueiras que 
ofertem charuto, aguardente, um dente de alho e pó de rapé, garantindo assim uma boa 
pescaria/mariscagem e o retorno seguro para casa. 
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desta forma o simples registro de traços da mesma a transformaria em história, pois 

a memória residiria apenas em grupos de pessoas, estando assim, sempre em 

evolução, sujeita as mudanças, ao esquecimento e vulnerável ao seu próprio uso.  

A Memória emerge de um grupo que ela une, o que quer dizer, como 
Halbwachs o fez, que há tantas memórias quantos grupos existentes; que 
ela é, por natureza, múltipla e desacelerada, coletiva, plural e 
individualizada. [...] A memória se enraíza no concreto, no espaço, no gesto, 
a imagem, no objeto. (NORA, 1984, p. 9) 

 

Vemos um entendimento semelhante a este, apresentado por Nora quanto à 

memória, no livro “Criatividade e Processos de Criação” (1977) de Fayga Ostrower, 

a artista coloca que os momentos relembrados estabelecem uma nova relação em si 

mesmo e que desta forma são incorporados as memórias elementos novos, todas as 

vezes que esta for despertada. Assim, ela a define como uma “Memória de vida 

vivida”. 

Tratando sobre essa memória que se transforma na medida que é acessada, 

Barthes apresenta sua angustia e percebe que as fotografias já não dão conta de 

expressar as memórias que tem de sua mãe, apenas fragmentos podem ser 

identificados, pois o todo já havia se perdido.    

 

Ao sabor dessas fotos, às vezes eu reconhecia uma região de sua face, tal 
relação do nariz e da testa, o movimento de seus braços, de suas mãos. Eu 
sempre a reconhecia apenas por pedaços, ou seja, não alcançava seu ser 
e, portanto, ela toda me escapava. Não era ela e, todavia, não era nenhuma 
outra pessoa. Eu a teria reconhecido entre milhares de outras mulheres, e, 
no entanto, não a “reencontrava”. Eu a reconhecia diferencialmente, não 
essencialmente. A fotografia me obrigava assim a um trabalho doloroso; 
voltado para a essência de sua identidade, eu me debatia em meio a 
imagens parcialmente verdadeiras e, portanto, totalmente falsas. Dizer 
diante de tal foto “é quase ela!” era-me mais dilacerante do que dizer diante 
de tão outra: “não é de modo algum ela”. O quase: regime atroz do amor, 
mas também estatuto decepcionante do sonho... (BARTHES, 1984, p. 99) 

 

O autor vai além, e introduz na fotografia conceitos importantíssimos como: 

Operator, Spectator, Spectrum, Studium e Punctum. Onde o Operator refere-se ao 

fotógrafo ou produtor da imagem, o Spectator seria aquele que observa a fotografia, 

e aqui ele se identifica como um, e o Spectrum que seria aquele que foi registrado e 

que encontra-se agora congelado no tempo. Além destes, os termos Studium e 

Punctum trazem elementos inovadores para a fotografia.  
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Essas seriam duas formas distintas de interpretação da imagem, através do 

Studium, o Spectator utilizará seu aparato cultural com o objetivo de interpretar as 

imagens, levando em consideração elementos específicos que compõem a imagem 

como por exemplo:  o período que a mesma foi feita, a moda, as pessoas e outros 

elementos que estejam presentes na cena, para atingir um entendimento mais 

amplo sobre a fotografia. Indo na contramão dessa interpretação, o Punctum seria 

algo único de cada indivíduo, onde a leitura da imagem se dá pelos detalhes 

presentes nela, muito mais ligado ao afeto do Spectator. Aqui a fotografia fala por si 

mesma, diferente do Studium que utiliza o referente como meio para entender a 

cena, com o Punctum são os sentimentos gerados pela observação que motivam o 

Spectator, o que o torna algo extremamente pessoal e dificilmente será expresso 

através de palavras.  

Outra contribuição importante dada por Ostrower é entender como a 

intencionalidade artística se relaciona com a memória, mesmo que de forma 

inconsciente. Tomando a fotografia para exemplificar, podemos perceber que no 

decorrer das experimentações fotográficas, preferimos incorporar determinados 

elementos em detrimento de outros apenas pela observação desses.  

 

As intenções se estruturam junto com a memória. São importantes para o 
criar. Nem sempre serão conscientes nem, necessariamente, precisam 
equacionar-se com objetivos imediatos. Fazem-se conhecer, no curso das 
ações, como uma espécie de guia aceitando ou rejeitando certas opções e 
sugestões contidas no ambiente. Ás vezes, descobrimos as nossas 
intenções só depois de realizada a ação. Lembramos, como exemplo, que 
certos erros, talvez até fracassos, mais tarde podem revelar-se para nós em 
suas dimensões verdadeiras, como intenções produtivas ou mesmo 
criativas. (OSTROWER, 1987, p. 18) 

 

Flusser argumenta que as fotografias são apresentadas como objetos sem 

valor, devido à facilidade que envolve a sua produção, trazendo uma falsa aparência 

de que pode ser feito o que bem entendermos delas, porém, essa aparência se 

mostra falsa na medida em que percebemos que nós no papel de receptores, somos 

manipulados constantemente no sentido de mantermos um determinado 

comportamento, na medida em que nossa consciência histórica e capacidade crítica 

são reprimidas.    

  

[...] enquanto objetos, não têm valor, pois todos sabem fazê-las e delas 
fazem o que bem entendem. Na realidade, são elas que manipulam o 
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receptor para comportamento ritual, em proveito dos aparelhos. Reprimem a 
sua consciência histórica e desviam a sua faculdade crítica para que a 
estupidez absurda do funcionamento não seja conscientizada. Assim, as 
fotografias vão formando círculo mágico em torno da sociedade, o universo 
das fotografias. Contemplar tal universo visando quebrar o círculo seria 
emancipar a sociedade do absurdo. (FLUSSER, 1985, p.33) 

 

Para Vilém Flusser essa interpretação crítica quanto aos aspectos que 

envolvem a produção das fotografias, faz o fotografo deixar de ser um “funcionário”. 

No entanto, a consciência crítica pode ainda ser mobilizada. Nela, a magia 
programada nas fotografias torna-se transparente. A fotografia da cena 
libanesa em jornal não mais revelará forças ocultas do tipo “judaísmo” ou 
“terrorismo”, mas mostrará os programas do jornal e do partido político que 
o programa, assim como o programa do aparelho político que programa o 
partido. Ficará evidente que “judaísmo” e “terrorismo” etc., constam de tais 
programas. A fotografia da escova de dente não mais revelará forças 
ocultas do tipo “cárie”, mas mostrará o programa das agências de 
publicidade e o programa do governo. Ficará evidente que “cárie” consta de 
tais programas. A crítica pode ainda desmagicizar a imagem. (FLUSSER, 
1985, p.32)  

 

Ao observar o percurso nas artes da Artista Rosângela Rennó percebe-se que 

a memória também se faz presente nos seus trabalhos. Em suas primeiras obras3 

ela utiliza a memória pessoal ou familiar criando releituras de fotografias presentes 

em seu acervo pessoal. Posteriormente Rennó incorpora elementos da memória 

particular de diversas pessoas, através de fotografias 3x4, aos seus trabalhos e os 

tornam públicos, como nas séries “Cerimônia do Adeus” (1997/2003)4 e “Bibliotheca” 

(2002)5.   

Essa relação entre memórias públicas/privadas está presente em alguns de 

seus trabalhos, como na série “Vulgo” (1998) ela utiliza um acervo de imagens do 

Museu Penitenciário Paulista (Figura 2a, 2b, 2c) em uma instalação que incorpora 

também elementos textuais de jornais, reunidos desde 1992. Aqui Rennó faz uma 

crítica ao sistema penitenciário brasileiro e mais enfaticamente ao Massacre do 

Carandiru que ocorrera anos antes, apresentando para o público figuras anônimas 

da sociedade e abordando a memória sobre a perspectiva dos esquecidos. 

 

 

 

                                                           
3 Obras como a série Alice (1987/1988), As Afinidades Eletivas (1990). 
4 FONTE: http://www.rosangelarenno.com.br/obras/exibir/18/1 Acesso em: setembro de 2017 
5 FONTE: http://www.rosangelarenno.com.br/obras/exibir/13/1 Acesso em: setembro de 2017 

http://www.rosangelarenno.com.br/obras/exibir/18/1
http://www.rosangelarenno.com.br/obras/exibir/13/1


   19 
 

Figura 2 a – Série Vulgo. Rennó, 1998.                                      Figura 2 b – Série Vulgo. Rennó, 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 
 
 
Fonte: Site Rosângela Rennó                                                      Fonte: Site Rosângela Rennó  
 
                                                  Figura 2 c – Série Vulgo. Rennó, 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

                                                  Fonte: Site Rosângela Rennó  
 

Partindo para a videoarte, Rennó em 2001 apresenta a obra “Espelho Diário” 

(Figura 3), para sua construção a artista colecionou relatos de jornais ao longo de 

oito anos, onde o nome “Rosângela” aparecia. Esse conjunto de relatos foram 

reescritos por Alícia Duarte Pena a pedido da artista, que posteriormente interpreta 

essas histórias utilizando seu corpo para dar voz a essas mulheres no vídeo.  
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                Figura 3 – Frame Espelho Diário, Rennó, 2001, 5’31’’ 

 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: Site Rosângela Rennó        

                                                

Apesar da intencionalidade artística de Rennó e do longo processo de criação 

de sua obra, percebe-se que lançada ao público essas imagens são abertas a 

diversas interpretações, sem garantias que as associações sugeridas pela 

realizadora se farão presentes na interpretação do espectador.  

Dessa forma Arlindo Machado defende a ideia de que a videoarte se 

configura mais como processo do que como produto.  

Numa palavra, a arte do vídeo tende a se configurar mais como processo do 
que como produto e essa contingência reclama um tratamento semiótico 
fundamentalmente descontínuo e fragmentário. Isso certamente traz 
consequências também a nível da “leitura” operada pelo receptor. Nada 
garante que este último seguirá o mesmo percurso de associações sugerido 
ou imaginado pelos realizadores: há uma certa margem de autonomia na 
“leitura” efetuada pelo espectador, que torna inclusive inúteis quaisquer 
tentativas mais ambiciosas de controlar a mensagem dentro de limites muito 
definidos.   (MACHADO, 1993, p. 15) 

 

Para Machado, o vídeo foi constituído ao longo da história como um meio 

expressivo híbrido, que mescla características de diferentes áreas como, cinema, 

literatura, teatro, rádio e recentemente da computação gráfica. Do cinema ele 

carrega características da montagem proposta pelo cineasta soviético Serguei 

Eisenstein, como a justaposição de planos, forçando uma leitura sensível as 

estruturas simbólicas apresentadas nos planos, e as inter-relações destas. Apesar 

dessas contribuições, Machado revela que o contexto cultural que a videoarte está 

empregada, se apresenta como fator determinante para o processo de interpretação.  
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Demostra também que a interpretação dos jogos associativos é sempre 
função do contexto cultural em que ocorre: a imagem de um grupo de 
nômades egípcios associada à imagem de um desfile de modas exibindo 
roupas ocidentais em estilo árabe pode ser decodificada diferentemente se 
o público espectador é árabe ou europeu.  (MACHADO, 1993, p. 14) 

 

 Partindo desse entendimento podemos perceber que apesar da 

intencionalidade artística empregada na pesquisa Entremarés: memórias de 

Marisqueiras da comunidade Quilombola do Dendê, ela estará sempre sujeita ao 

ambiente expositivo que se encontra e principalmente a todo o aparato cultural do 

receptor, podendo assim serem criadas interpretações distintas da proposta inicial.     
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3 PROCESSO DE CRIAÇÃO 

 

3.1 PRIMEIRA ETAPA - FOTOGRAFIA  

Foram realizadas entrevistas com cinco dessas Marisqueiras, na tentativa de 

construir uma reflexão quanto ao trabalho das senhoras, Lúcia Maria, Maria Lúcia, 

Conceição Crispina, Crispina Conceição6 e Maria Catarina. Elas relataram suas 

experiências com o processo de mariscagem, a relação deste trabalho com a 

infância, quais os motivos que levaram algumas delas a pararem com esta prática e 

porquê ainda assim se identificam como Marisqueiras. Para posteriormente aliar 

essas entrevistas ao pensamento de Salles: 

 

A percepção é a ação do olhar responsável pela construção das imagens 
geradoras de descobertas ou de transformações poéticas. Em seu processo 
de apreensão do mundo, o artista estabelece conexões novas e originais, 
relacionadas a seu grande projeto poético. Encontramos, no entanto, a 
unicidade de cada obra e a singularidade de cada artista não só na natureza 
dessas combinações perceptivas, como também no modo como são 
concretizadas. (SALLES, 1998, p. 104) 

 

Propus então uma releitura7 dessa memória familiar, dispondo da fotografia e 

da videoarte como meios de expressão, trabalhando com diversos elementos que 

estas linguagens possibilitam como: texturas, reflexos, baixa profundidade de 

campo, cor, luz e sombras. Foram realizadas seis experimentações fotográficas, 

com o objetivo de encontrar uma aparência estética, que trouxesse a sensação de 

unidade para a série Entremarés: memórias de Marisqueiras da comunidade 

Quilombola do Dendê e a videoarte de mesmo nome, e que também reforçasse a 

narrativa poética proposta pelo artista. 

Na primeira experimentação foram feitas cerca de 50 imagens da marisqueira 

Maria Catarina realizando o processo de catação dos mariscos (Figuras 4a e 4b) em 

sua residência. As texturas, formas e cor do Siri destacavam-se e foram o objeto de 

estudo nas primeiras imagens. 

 

                                                           
6 Segundo a cultura local da época irmãos gêmeos compartilhavam os mesmos nomes invertidos.   
7 Composição ou criação de uma obra, tendo como base a interpretação de algo, com o acréscimo de 
um novo elemento original. FONTE : https://www.dicio.com.br/releitura/ Acesso em: agosto de 2017 
  
 

https://www.dicio.com.br/releitura/
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                        Figura 4 a – Primeira Experimentação, 2016 
 

 

 

 

 

 

 

                                     Fonte: Acervo Pessoal do Artista       
 
 

                        Figura 4 b – Primeira Experimentação, 2016 
 

 

 

 

 

 

 

                         Fonte: Acervo Pessoal do Artista 

 

Logo após essa admiração inicial, dediquei mais atenção aos gestos que se 

repetiam várias vezes e de forma bastante ordenada (Figuras 4c e 4d), revelando 

uma grande habilidade da mesma em “catar” o marisco. 

 

                        Figura 4 c – Primeira Experimentação, 2016 
 

 

 

 

 

 

 

                         Fonte: Acervo Pessoal do Artista 
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                        Figura 4 d – Primeira Experimentação, 2016 
 

 

 

 

 

 

 

                         Fonte: Acervo Pessoal do Artista 

 

Porém, apesar dessa habilidade, os cascos duros e rodeados de pontas dos 

Sirís criam um desgaste muito característico nas mãos e em especial nas pontas dos 

dedos. Nesse momento percebi a existência de um forte contraste entre as mãos 

habilidosas e o casco do Sirí que considero como ponto alto da experimentação, 

pois apesar de constantemente ter contato com essa atividade, nunca havia 

dedicado um olhar mais atento a ela, o que motivou o artista a buscar imagens mais 

próximas (Figuras 4e, 4f e 4g), detalhes mais discretos onde as mãos e o casco do 

Siri fossem postos como antagônicos. 

 

                        Figura 4 e – Primeira Experimentação, 2016 
 

 

 

 

 

 

 

                         Fonte: Acervo Pessoal do Artista 
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                        Figura 4 f – Primeira Experimentação, 2016 
 

 

 

 

 

 

 

                         Fonte: Acervo Pessoal do Artista 

 

                        Figura 4 g – Primeira Experimentação, 2016 
 

 

 

 

 

 

 

                         Fonte: Acervo Pessoal do Artista 

 

Após a primeira experimentação fotográfica, surgiu a necessidade de 

entender mais sobre a história dessas Marisqueiras, dessa forma elaborei uma 

entrevista que foi apresentada a elas como uma conversa informal e documentada 

de forma escrita. Essa entrevista (APÊNDICE A) abordou questões referentes à 

infância delas e sua relação com a mariscagem, o que as motivaram a ficar ou a sair 

de sua comunidade e o que é ser Marisqueira. 

Através dos relatos documentados observei questões delicadas vividas por 

essas Marisqueiras, como a fala da senhora Maria Lúcia que mostra o quão cedo 

elas começaram a trabalhar devido à necessidade financeira vivida pela família: “Eu 

mariscava muito desde os 12 anos. Meu pai morreu, aí eu tive que trabalhar com 

minhas irmãs”. (PINHEIRO, M. Entrevista, 9 nov. 2016) 

Outra questão importante foi entender os motivos que levaram quatro delas a 

irem morar na cidade, mas apenas duas permaneceram. 
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Eu já estava em uma idade que não dava mais para estudar pelo dia, 
precisava estudar a noite. Aí para dar continuidade aos estudos, minha mãe 
conseguiu um trabalho na sede de Maragogipe para minha irmã gêmea. Ela 
trabalhava na casa de uma senhora e lá foi informada que o sobrinho da 
senhora estava precisando de uma pessoa para tomar conta de sua filha 
recém-nascida. Ela me indicou, e minha mãe acertou com ele. Algum tempo 
depois, descobrimos que ele ainda era nosso parente. (PINHEIRO, C. 
Entrevista, 16 set. 2016) 

 

Dessa forma percebi a presença de uma memória que traz as particularidades 

dos diferentes indivíduos, mas que também apresenta uma narrativa que liga essas 

histórias e reforça a percepção da existência de uma memória familiar (coletiva) que 

carrega as marcas, sentimentos e experiências individuais vividas por cinco irmãs, e 

suas relações com a mariscagem.  

Esses relatos foram de grande importância para a continuação do processo 

de criação, pois até então, trazia apenas as memórias da convivência tida com elas 

na infância e adolescência, desconhecendo a forte ligação que elas têm com a sua 

comunidade e com o mangue.   

 

3.2 SEGUNDA ETAPA - FOTOGRAFIA 

 

A partir de então, foram realizadas mais cinco experimentações fotográficas, e 

no segundo momento resolvi acompanhar o trabalho da senhora Maria Catarina em 

sua ida ao mangue com o objetivo de vivenciar o processo de mariscagem do 

Sururu. Nas primeiras imagens, busquei explorar o ambiente ao redor com um olhar 

mais atento para os detalhes (Figuras 5a e 5b), e mais uma vez fiquei surpreso 

como um olhar cuidadoso pode evidenciar particularidades tão marcantes do 

manguezal, que sempre foram despercebidas pelo artista. Comecei então a notar as 

formas, cores, contornos e a relação entre luz e sombra que incidiam nas raízes. 

Ao longo dessa reflexão estética sobre as raízes do mangue, pôde-se notar 

também como as mesmas aparentavam exercer uma grande força simbólica, 

carregando conceitos como pertencimento e a ligação com o lugar onde nascemos. 

Em casa pude constatar como essa simbologia se relacionava com os relatos das 

Marisqueiras.  
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Figura 5 a – Segunda Experimentação, 2016                   Figura 5 b – Segunda Experimentação, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
Fonte: Acervo Pessoal do Artista                                      Fonte: Acervo Pessoal do Artista  

Continuei a fotografar, porém agora com a intencionalidade de congelar 

momentos onde a simbologia das raízes pudesse se relacionar com a ação de 

mariscar, e pouco a pouco percebi como novamente as mãos ganhavam destaque. 

O ato de pegar o Sururu em meio às raízes (Figuras 5c e 5d) se apresentava como 

uma intensa vontade de se agarrar a suas origens, um apego às tradições e ao lar. 

Essas imagens que agem sobre a sensibilidade elo artista são provocadas 
por algum elemento primordial. Uma inscrição no muro, imagens de 
infância, um grito, conceitos científicos, sonhos, um ritmo, experiências da 
vida cotidiana: qualquer coisa pode agir como essa gota de luz. O fato que 
provoca o artista é da maior multiplicidade de naturezas que se possa 
imaginar. O artista é um receptáculo de emoções. (SALLES, 1998 p. 55) 

 

Figura 5 c – Segunda Experimentação, 2016                    Figura 5 d – Segunda Experimentação, 2016 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo Pessoal do Artista 

 

                                                                                             

           Fonte: Acervo Pessoal do Artista 
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A maré começou a subir e já era hora de deixar o mangue, seguimos por um 

caminho enfileirados e ao final desse percurso resolvi olhar para traz. Percebi que 

nossos pés deixaram gravado na lama as marcas de nossa saída (Figura 5 e), e 

pude observar que um percurso semelhante foi trilhado também por duas irmãs.  

                                    Figura 5 e – Segunda Experimentação, 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fonte: Acervo Pessoal do Artista 

                        

Dando continuidade as experimentações, decidi dialogar com os discursos 

das senhoras Conceição Crispina e Crispina Conceição, onde relatavam que um dos 

motivos da ida para a cidade, se deu pelo fato de não poderem continuar a estudar 

na comunidade do Dendê, pois lá não era ofertado o ensino médio. Foi então 

proposto a senhora Crispina Conceição que escrevesse em um papel (Figuras 6a e 

6b) o que considerava como a principal conquista em ter continuado os estudos, ela 

descreveu alguns momentos de sua infância onde surgia a necessidade de que sua 

mãe assinasse o próprio nome, e que lembra da tristeza que sentia por sua mãe não 

o saber.  

                              Figura 6 a – Terceira Experimentação, 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fonte: Acervo Pessoal do Artista 
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                                    Figura 6 b – Terceira Experimentação, 2016 
 

 

 

 

 

 

 

                                 
 
                                    Fonte: Acervo Pessoal do Artista 

 

Apesar da reflexão proposta pelas imagens, percebi que elas não dialogavam 

bem com o tema proposto, em observações posteriores compreendi que faltavam 

elementos de ligação com essa memória e com o ambiente onde elas se passaram, 

podendo gerar interpretações que se distanciariam do objetivo da pesquisa.   

Com esse entendimento, resolvi conversar novamente com as irmãs para 

tentar buscar novos elementos que compunham esse momento de partida vivido por 

elas. Pôde-se perceber que essa saída se dava do final da adolescência ao começo 

da fase adulta, mais precisamente entre os 16 até os 20 anos, e também que todas 

as suas filhas foram para a cidade nesse mesmo período, algumas um pouco mais 

jovens.   

Fundamentado nessas informações, surgiu o questionamento se esse era um 

fato isolado ou um acontecimento comum entre as mulheres da comunidade do 

Dendê em Maragogipe. Decidi então fazer uma nova experimentação fotográfica, 

porém agora com uma mulher que aparentasse ter no máximo 20 anos, convidei a 

jovem Natale Lian que é moradora da cidade de Maragogipe e também descendente 

de Marisqueiras e esta aceitou o convite logo no primeiro momento, relatando 

posteriormente que se identifica com a mariscagem e que sua relação com o 

mangue se deu através dos ensinamentos de sua Avó. 

Nas primeiras imagens solicitei a Natale que seguisse por um caminho de 

pedras (Figuras 7a e 7b), em direção a saída do centro do manguezal em uma 

velocidade de caminhada normal, e foi feito uma série de fotografias utilizando o 
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recurso de baixa velocidade de exposição, com a intenção de expressar o desejo 

por novos caminhos e a passagem de tempo proveniente desse percurso.  

 

                                  Figura 7 a – Quarta Experimentação, 2017 

       

 

 

 

 

 

 
                                  Fonte: Acervo Pessoal do Artista 

 

                                  Figura 7 b – Quarta Experimentação, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fonte: Acervo Pessoal do Artista 

 

Foi pedido para que a jovem também fizesse o caminho de volta, entrando no 

manguezal, e assim como nos planos anteriores optou-se por enquadrar todo o 

corpo dela (Figuras 7c e 7d) de modo que a baixa velocidade de exposição não 

deixasse nítida a sua imagem.  

No texto “A quarta dimensão da imagem” (1997) Machado define esse 

recurso como “anamorfose cronotópica” que destina-se a registrar o deslocamento 

dos corpos no tempo.  
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Se isso não é perceptível na prática cotidiana da fotografia é porque sempre 
se busca uma compatibilidade entre velocidade de obturação e velocidade 
do motivo fotografado. As anamorfoses cronotópicas começam a aparecer, 
todavia, quando se coloca a velocidade de obturação a trabalhar no sentido 
de uma anotação do movimento, de uma inscrição do deslocamento dos 
corpos no espaço-tempo, portanto, na direção contrária à vocação da 
fotografia para o registro documental.  (MACHADO, 1997, p. 62) 

 

                                Figura 7 c – Quarta Experimentação, 2017 

 

 

 

 

 

 
  
                                Fonte: Acervo Pessoal do Artista 

 

                                Figura 7 d – Quarta Experimentação, 2017 

 

 

 

 

 

 

                                Fonte: Acervo Pessoal do Artista 

Mais uma vez os detalhes roubavam a atenção; lembrei também que 

anteriormente havia conversado com a co-orientadora Profa. Ana Valécia, que 

sugeriu que eu fizesse algum desdobramento para a “Figura 5e”, e optamos então 

por começar uma série onde apenas os pés iriam aparecer, pois naquele momento 

eles expressavam a ideia de partida de uma forma muito mais forte que as imagens 

com o corpo inteiro, vistas anteriormente.  
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A criação surge, sob essa perspectiva, como uma rede de relações, que 
encontra nessas imagens um modo de penetrar em seu fluxo de 
continuidade e em sua complexidade. Na busca humana de origem, o 
artista tenta detectar, muitas vezes, a ponta do fio que desata emaranhado 
de ideias, formas e sensações que tornam uma obra possível. (SALLES, 
1998 p. 54,55) 

 

Continuou-se utilizando a baixa velocidade de exposição (Figura 7e), porém 

agora um novo elemento se apresentou de forma voluntária na cena, o que forçou o 

artista a repensar a utilização desse recurso técnico. 

 

                                 Figura 7 e– Quarta Experimentação, 2017 

 

 

 

 

 

 

                                 Fonte: Acervo Pessoal do Artista 

 

A vazante da maré havia deixado poças d’agua em nossa volta, que assim 

como as pegadas da “Figura 5e”, se apresentavam como vestígios da presença de 

algo que se foi e deixou uma memória gravada por onde passou (Figura 7f e 7g). 

Aliado a isso, os reflexos dos pés conduziram ao entendimento de que a memória, 

assim como o reflexo, carrega o seu referente, porém sujeito a interpretação do meio 

que está guardado, sendo sempre imagens do passado.  

Evocando um ontem e projetando-o sobre o amanhã, o homem dispõe em 
sua memória um instrumental para, a tempos vários, integrar experiências já 
feitas com novas experiências que pretende fazer. Ao passo que para 
outras formas de vida certas condições ambientais precisam estar 
fisicamente presentes para que venha a se encadear a reação, os seres 
humanos estendem sua capacidade de sondar e de explorar a vida e 
circunstâncias cujas regiões e cujos tempos já estão, ou ainda estariam, 
ausentes de seus sentidos. O espaço vivencial da memória representa, 
portanto, uma ampliação extraordinária, multidirecional, do espaço físico 
natural. Agregando áreas psíquicas de reminiscências e de intenções 
forma-se uma nova geografia ambiental, geografia unicamente humana. 
(OSTROWER, 1977 p.18) 
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                                 Figura 7 f – Quarta Experimentação, 2017 

 

 

 

 

 

 

                                 Fonte: Acervo Pessoal do Artista 

 

                                Figura 7 g – Quarta Experimentação, 2017 

 

 

 

 

 

 

                                 Fonte: Acervo Pessoal do Artista 

 

Nas imagens seguintes foi pedido para Natale que caminhasse entre algumas 

raízes de mangue (Figuras 7h e 7i), na tentativa de relacionar de forma imagética, o 

sentimento de pertencimento relatado pelas Marisqueiras e o desejo/necessidade de 

sair do ambiente familiar. 
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                                 Figura 7 h – Quarta Experimentação, 2017 

 

 

 

 

 

 

                                 Fonte: Acervo Pessoal do Artista 

 

                                 Figura 7 i – Quarta Experimentação, 2017 

 

 

 

 

 

 

                                 Fonte: Acervo Pessoal do Artista 

No decorrer do processo de criação foram apresentadas essas imagens para 

a co-orientadora Profa. Ana Valécia, para que pudéssemos discutir o andamento da 

pesquisa, e chegamos ao entendimento que seria interessante dar continuidade a 

produção utilizando as mãos e os pés como elementos simbólicos, relacionando-os 

com o sentimento de pertencimento e a necessidade de sair da sua comunidade 

vivida pelas Marisqueiras. Com isso, foi considerada a possibilidade de voltar ao 

mangue para buscar novos elementos que dialogassem com o tema proposto.  

Nas imagens a seguir, pedimos a jovem Natale Lian que arrancasse da lama 

uma “muda” de mangue, pois naquele momento essa ação apontaria para um 

sentimento de ruptura. Foi realizada uma sequência de imagens (Figuras 8a, 8b e 

8c) desse momento que superou as expectativas, pois além do sentimento já 

descrito, observamos que as raízes, já fora do chão, carregaram consigo um pouco 
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de lama, um vestígio que, sem deixar dúvidas, apontava para a origem da muda de 

mangue.    

 

 Figura 8 a – Quinta Experimentação, 2017                    Figura 8 b – Quinta Experimentação, 2017   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo Pessoal do Artista                                        Fonte: Acervo Pessoal do Artista 

  

                                                Figura 8 c – Quinta Experimentação, 2017                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Fonte: Acervo Pessoal do Artista 
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Porém a intenção inicial dessa experimentação era tentar criar um novo 

desdobramento para a ideia da segunda experimentação, então foi pedido a Natale 

Lian que escrevesse na lama palavras aleatórias, que remetessem à família (Figuras 

8d e 8e).  

Já com as imagens prontas, entendeu-se que apesar da ação de escrever ter 

sido feita na lama, ainda não transmitia a ideia que buscávamos. 

 

                           Figura 8 d – Quinta Experimentação, 2017                     

 

 

 

 

 

 

 

                           Fonte: Acervo Pessoal do Artista 

 

              Figura 8 e – Quinta Experimentação, 2017                     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                
                           Fonte: Acervo Pessoal do Artista 

       

Então resolvemos nos voltar à relação entre os vestígios da lama e a memória 

vista nas “Figuras 7e, 7f e 7g”. Comecei a entender que na “Figura 5e” os vestígios 
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ficaram gravados no meio ambiente, porém agora, o meio deixava suas marcas no 

indivíduo, mantendo assim uma relação mútua de troca.  

Desse entendimento, fizemos mais uma série de fotografias, onde os 

vestígios da lama nos pés (Figuras 8f e 8g) se relacionavam com o caminhar sobre 

um calçamento. 

 

                   Figura 8 f – Quinta Experimentação, 2017                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
 
 
                               Fonte: Acervo Pessoal do Artista 

       
 

                   Figura 8 g – Quinta Experimentação, 2017                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fonte: Acervo Pessoal do Artista 

 

Em conversa com a co-orientadora Profa. Ana Valécia, decidimos para a 

sexta experimentação começar a pensar nas filmagens para a videoarte, sendo 

assim, demos início fotografando alguns planos (Figuras 9a e 9b) que seguiam a 
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mesma proposta das seções fotográficas anteriores, para na continuação prosseguir 

com o início das gravações. 

 

                   Figura 9 a – Sexta Experimentação, 2017                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
                   Fonte: Acervo Pessoal do Artista 
 

 

                   Figura 9 b – Sexta Experimentação, 2017                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Fonte: Acervo Pessoal do Artista 

 

Dessa forma podemos perceber que a pesquisa se transforma ao longo de 

sua produção, atingindo objetivos importantes para o seu fortalecimento, e já com o 

processo de experimentação findado, podemos considerar que os erros são agentes 

transformadores, que direcionam o olhar para um novo ponto e dessa forma são 

indispensáveis para o desenvolvimento dos estudos.   
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3.3 TERCEIRA ETAPA - VIDEOARTE  

 

Para a construção da videoarte foram realizados cerca de 12 planos 

diferentes, onde no primeiro momento posicionei a câmera próxima ao chão, na 

tentativa de captar as texturas do chão e as sombras projetadas pelas folhas do 

mangue (Figuras 10a e 10b), o que revelaria o ambiente onde as imagens foram 

produzidas. Em seguida pedi para Natale que caminhasse em direção a água e 

depois voltasse em direção a câmera, tentando sempre manter um ritmo constante 

com passos lentos. 

 

                  Figura 10 a – Frame do vídeo Entremarés, 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                  Fonte: Acervo Pessoal do Artista  
 

 

 

                  Figura 10 b – Frame do vídeo Entremarés, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

                  Fonte: Acervo Pessoal do Artista  
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Ao prosseguir, optei por filmar um plano mais aberto do ambiente onde 

estávamos, e solicitei a Natale que caminhasse em direção a saída do mangue.  

Arlindo Machado em seu texto “O vídeo e sua linguagem” (1993) discute a 

ideia que planos abertos na videoarte desmaterializam as figuras produzindo um 

efeito de despersonalização das figuras. Dessa forma, optei por fechar o quadro 

para captar os detalhes dos passos na poça (Figuras 10c e 10d) e o reflexo 

sobreposto nas mudas de mangue vermelho.  

 

                  Figura 10 c – Frame do vídeo Entremarés, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   
                  Fonte: Acervo Pessoal do Artista 
 
 
 
                  Figura 10 d – Frame do vídeo Entremarés, 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
                  Fonte: Acervo Pessoal do Artista 

 

 

Inspirado nas “Figuras 5d e 8a” nos dirigimos a um ambiente onde as raízes 

do mangue estivessem em maior evidencia. Pedi para Natale agarrar a lama com 
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força (Figura 10e), porém as raízes entrelaçadas do manguezal dificultaram a 

penetração dos dedos na lama.  

Em seguida, resolvemos dar continuidade as experimentações com a 

gravação de um vídeo onde ela estivesse arrancando (Figura 10f) uma muda de 

mangue da lama.      

 

                Figura 10 e – Frame do vídeo Entremarés, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Fonte: Acervo Pessoal do Artista 

 

                Figura 10 f – Frame do vídeo Entremarés, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: Acervo Pessoal do Artista 

 

Durante o processo de edição das imagens, decidi utilizar uma ambiência que 

remetesse ao ambiente onde as imagens se passavam, dessa forma foram 

utilizados sons do mar, encontrados em bancos de áudio gratuitos na internet. 

  Com a orientação da Profa. Roseli Amado, percebi a necessidade da 

utilização de novos elementos para que as memórias da saída das Marisqueiras 

fossem melhor trabalhadas, optei então pela utilização de imagens de carros em 
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movimento, sobrepostas nas imagens anteriores, com a junção dos sons do mar e 

do trânsito ao fundo. 

 

Figura 11 – Frame do vídeo Cars driving at night SaveYouTube, YouTubeEditor, 2’39’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Fonte: YouTube 

 

No segundo momento da edição optei pela utilização do recurso de modo de 

mesclagem clarear, sobrepondo o tráfego dos carros nas partes onde a lama era 

mais predominante, pois entendi que era preciso apresentar a nova forma de 

caminhar dessas mulheres, porém, sempre dialogando com o sentimento de 

pertencimento e apego as origens que elas demonstram.  

Ao final do vídeo, as figuras 12a e 12b são apresentadas em sequência, 

dando ênfase a saída das Marisqueiras, revelando um contraste entre o terreno 

úmido e mole, visto anteriormente onde elas caminhavam e o novo ambiente 

pedregoso e rígido que agora faz parte de suas vidas.  

Para abordar o passado delas, apresento os pés marcados pelos vestígios da 

lama e o plantio do mangue vermelho, que dialogava com o reflexo do caminhar em 

um ambiente de maré. Posteriormente em uma terceira montagem foi adicionado 

imagens de uma mão escrevendo sobre as pedras, utilizando o recurso de 

sobreposição de imagens e com modo de mesclagem luz intensa.  

Arlindo Machado discute as possibilidades de manipulação da imagem no 

vídeo como algo positivo, sendo essa capacidade de “metamorfose” uma das 

características que torna o vídeo uma linguagem expressiva, sujeita a inúmeras 

transformações através de ajustes na produção e na pós-produção. “Diferentemente 

das imagens fotográficas e cinematográficas, rígidas e resistentes em sua fatalidade 
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figurativa, a imagem eletrônica resulta muito mais elástica, diluível e manipulável 

como uma massa de moldar”. (MACHADO, 1993 p.16) 

 

                  Figura 12 a – Frame do vídeo Entremarés, 2017 

 

 

 

 

 

 

 
 
                  Fonte: Acervo Pessoal do Artista 
 
 
 
                  Figura 12 b – Frame do vídeo Entremarés, 2017 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
               Fonte: Acervo Pessoal do Artista 

 
 
                  Figura 12 c – Frame do vídeo Entremarés, 2017 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
                  Fonte: Acervo Pessoal do Artista 
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4 EXPOSIÇÃO 

 

Em meio a várias imagens produzidas ao logo da pesquisa, precisava definir 

quais seriam apresentadas ao público, nesse processo tive a ajuda da minha 

orientadora Profa. Roseli Amado, onde definimos que seriam utilizadas sete 

fotografias que melhor expressavam a proposta. Porém, ainda precisava definir o 

local onde seria feita a exposição desse trabalho, onde fui instruído pela orientadora 

Profa. Roseli Amado que conversasse com o grupo composto por: Marcos Borges, 

Seu Zé, Marcos Albertonny, Isis Silva, Vinicius Gregorio e Ana Lígia, estudantes do 

curso de Artes Visuais da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.  

Assim nasceu a exposição coletiva “Andanças entre o Recôncavo e o Sertão”, 

título que remete ao forte diálogo existente entre as pesquisas artísticas de cada 

integrante do grupo, que discutiam as vivencias pessoais de cada artista e os 

caminhos trilhados por estes, passando por questões como memória, pertencimento, 

identidade, práticas culturais e o feminino.  

Com a reserva do Foyer do Auditório do Centro de Artes, Humanidades e 

Letras garantida entre os dias 21 a 25 de agosto, fomos até o espaço no dia 02 de 

agosto de 2017 para decidirmos juntos como faríamos o projeto de expografia, 

definindo de antemão, quais itens teríamos que providenciar para a montagem dos 

trabalhos no espaço; quem faria a identidade visual da exposição, que ficou a cargo 

de Vinicius Gregorio (ANEXO C), e quem faria o texto curatorial (ANEXO B), tendo 

Ana Lígia como encarregada.  

Com estes primeiros aspectos definidos, decidi que faria a impressão das 

fotografias no tamanho 30X42cm e que a videoarte seria projetada ao lado dessas 

imagens.  

Demos continuidade às montagens dos trabalhos no dia 21 de agosto pela 

manhã, onde pude contar com a ajuda de Dinha Argolo e Daelson Alves. Nesse 

processo tivemos dificuldade em fixar as fotografias na superfície de madeira que 

dispomos, pois, o adesivo colante utilizado não apresentava uma boa aderência com 

as superfícies dos quadros e da madeira, o que nos forçou a ter que providenciar de 

última hora um outro meio para prender as imagens.  

 Às 19h:30min do dia 21 de agosto de 2017 demos início a abertura da 

exposição “Andanças entre o Recôncavo e o Sertão” onde tivemos a visita de várias 

pessoas, ligadas ou não a universidade. Pude perceber que foi um momento 
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maravilhoso para todos os artistas envolvidos no trabalho, o reconhecimento dos 

visitantes quanto à importância das obras apresentadas fortaleceu o sentimento de 

que as pesquisas seguiam por um caminho positivo.  

No decorrer da semana tivemos as visitas das escolas Sacramentinas de 

Cachoeira, Colégio Perspectiva de Candeias e o Colégio Estadual da Cachoeira, 

além da visita do artista Williams Martins e de diversas outras pessoas. Entretanto, 

foi o reconhecimento da importância da pesquisa Entremarés: memórias de 

Marisqueiras da comunidade Quilombola do Dendê, feita pelo conterrâneo 

Rogério Souza no Facebook que mais me emocionou. Ao final da exposição 

podemos contabilizar um total de 407 visitantes. 

Outra participação importante e que me chamou atenção, foi de uma turma do 

curso de Artes Visuais da UFRB que a professora Marilei Fiorelli acompanhou. 

Nessa visita percebi um certo desconforto por parte de uma das alunas ao ver uma 

muda de mangue sendo arrancada, e após indagar quem era o autor da obra, ela 

veio até mim pedindo explicações quanto a minha intencionalidade em fazer aquele 

trabalho, e em especial ao motivo de ter arrancado aquela muda. Feita as 

explicações, ela compartilhou um pouco de sua história revelando que vinha de uma 

comunidade Quilombola e que também tinha uma forte ligação com o manguezal, 

porém, ainda insatisfeita, ela pediu para duas outras colegas que falassem um 

pouco sobre o que percebiam ao ver este trabalho. Elas relataram que percebiam 

nas imagens a apresentação de um conceito relacionado a um dia de trabalho de 

uma Marisqueira e que não viam problema em ter arrancado uma muda.  

Com esses relatos em mente, percebi de imediato a conceituação teórica que 

Barthes apresenta sobre a interpretação das imagens fotográfica. Aqui dois 

conceitos se fizeram presentes, em primeiro lugar o Punctum, quando a estudante 

interpreta as imagens com base em seu aparato emocional, levando em 

consideração sua relação próxima com o mangue, demostrando um evidente 

desconforto ao ver as imagens. Ao passo em que as outras duas estudantes 

utilizando o aparato cultural e simbólico presentes nas imagens caminharam para 

uma interpretação voltada ao Studium. 
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                    Figura 13 – Exposição das fotografias da série Entremarés, 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                    Fotografia: Ana Lígia 
 

 

                    Figura 14  – Exibição da videoarte Entremarés, 2017 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                           Fotografia: Ana Lígia 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para a construção da pesquisa Entremarés: memórias de Marisqueiras da 

comunidade Quilombola do Dendê, utilizei-me de três momentos distintos 

(entrevistas, processo de criação das fotografias e do vídeo e conceituação teórica) 

que dialogaram entre si, estando sempre envolvidas as experiências, adquiridas 

separadamente nestes meios. Ao longo dos estudos, pude perceber como a 

pesquisa ganha novos elementos que fortalecem e ao mesmo tempo moldam o 

processo de criação e, consequentemente, seu produto, dessa forma, percebo a 

importância de conhecer o processo de construção da obra para que possamos 

compreender como se dá a instauração de conceitos nas pesquisas em artes, 

entendendo assim o caráter mutável dessas pesquisas, pois dependem de 

experimentações e da sensibilidade do artista.   

As pesquisas em artes, diferentemente das produções feitas no campo da 

ciência e até mesmo da pesquisa sobre artes, apresentam características 

particulares que dependem da sensibilidade artística para se constituir como o 

processo de criação, pois apenas com a pesquisa em andamento que poderemos 

determinar o objeto de estudo e, consequentemente, os referencias teóricos para 

esse trabalho. É nesse momento que o artista decidirá o caminho que direcionará 

sua produção, levando em consideração sempre os erros e acertos cometidos.  

(REY, 2002) 

Desta maneira é importante pontuar que o desenvolvimento da pesquisa 

esteve sempre vinculado com as produções teóricas e artísticas de autores 

relacionados ao campo da Arte, História e Filosofia. Com a compreensão dessas 

produções, foi desenvolvida uma conceituação teórica que fundamenta toda a 

produção artística desse trabalho, fortalecendo assim o entendimento sobre temas 

como a memória e inspirando as produções fotográficas e videográficas.   

Com a exposição em curso, pude dedicar um tempo de observação para 

buscar perceber como se deram as experiências particulares de alguns indivíduos 

que a visitaram, e percebi a existência de diferentes interpretações, as quais foram 

apresentadas. Notei que a atribuição de significados à obra finalizada, feita pelo 

receptor, ultrapassam as ideias propostas pelo artista, pois a mensagem recebida 

pelo individuo no ambiente expositivo o estimula a produzir um senso crítico que 
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muitas vezes desenvolve novos significados, sensações e percepções no receptor. 

Essa nova abordagem não prevista pelo artista pode fundamentar-se na relação 

entre as características estéticas e poéticas da obra com o receptor, aliado a base 

cultural e a sensibilidade deste. 

Cabe também pontuar que as entrevistas disponibilizadas pelas Marisqueiras 

foram revisadas por diversas vezes ao longo da feitura das imagens; dessa forma 

busquei associar elementos próprios do manguezal com as memórias dessas 

mulheres. Nesse percurso, os relatos de que algumas filhas dessas Marisqueiras 

também sentiram a necessidade de sair de sua comunidade chama a atenção e 

abre espaço para um desdobramento dessa pesquisa, porém agora com a segunda 

geração de Mulheres. 
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APÊNDICE A – ENTREVISTAS  

 

 

Perguntas: 

1) Como foi sua infância?  

2) Como é seu trabalho de Marisqueira? 

3) Quando começou a mariscar?  

4) O que te motivou a sair? 

5) O que te motivou a ficar?  

6) O que ficou?   

7) O que é ser Marisqueira?  
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ANEXO A – MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO 

DENDÊ 

 
   Figura 15 – Imagem aérea da Comunidade Quilombola do Dendê em Maragogipe-BA, 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                    Fonte: Google Earth 
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ANEXO B – TEXTO CURATORIAL 

 

ANDANÇAS: ENTRE O RECÔNCAVO E O SERTÃO 

Quantos caminhos já percorridos? Quantos caminhos existem por percorrer? 

Caminhos que fazemos cotidianamente, em nossa comunidade. Outras vezes, 

caminhamos mais distantes por entre a nossa memória e por lugares de memória.  A 

exposição coletiva dos alunos concluintes do Curso de Artes Visuais, da 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, é um convite para um passeio pelos 

caminhos entre o Recôncavo da Bahia e o Sertão nordestino. Uma delimitação 

geográfica da memória afetiva, marcada de forma pontual pelos caminhos trilhados 

por cada um dos expositores. Uma trajetória em imagens individuais que retratam a 

subjetividade dos lugares e remetem a um sentimento de pertencimento. Cada 

expositor percorreu por vários caminhos, mas retornou às suas origens, resgatando 

e/ou trazendo o devido reconhecimento às práticas culturais e sociais de seus 

lugares. A subjetividade é abordada através das linguagens artísticas como 

desenho, fotografia, assemblagem, instalação, vídeo arte e arte-tecnologia. As 

sensações das imagens criadas nos remetem às recordações e às memórias: as 

cores e as formas, os sons e os cheiros. As cores das paisagens, dos   objetos e dos 

sentimentos, os sons da natureza, os zumbidos das abelhas e das manifestações 

místicas religiosas católico-afro-indígenas. Mas, também remetem ao som do 

silêncio do abandono das ruínas de um patrimônio arquitetônico. O cheiro da água 

da chuva quando molha o sertão, o cheiro e o sabor do mel da abelha e do cheiro do 

mangue. As paisagens representadas nesses caminhos percorridos mostram uma 

natureza forte e resistente, característica também do povo que aí se vive. Um 

Recôncavo e um Sertão que se reinventam a todo instante.  Mas que ao mesmo 

tempo resistem, em seus costumes e crenças. Cada obra abre caminhos para uma 

reflexão sobre aspectos como: o feminino, a preservação dos lugares de memória e 

das práticas culturais; a resistência e a preservação dos mitos, das crenças e das 

práticas religiosas e da importância da preservação da natureza. (BORGES, Ana 

Lígia do Lago, 2017) 
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ANEXO C – MATERIAL DE DIVULGAÇÃO 

 

Para a criação da identidade visual da exposição Vinicius Gregorio sugeriu ao 

grupo que fosse feita uma ligação através do mapa, entre os municípios de origem 

dos artistas, tendo em vista que todos os trabalhos abordavam características 

específicas destas cidades, e a partir desta ideia Vinicius Gregorio deu início à 

criação do cartaz, folder, banner, site e instagram, dando início a divulgação do 

evento.  

                    Figura 16 a – Pagina inicial site exposição Andanças, 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Site Andanças entre Recôncavo e o Sertão 

 
  Figura 16 b – Cartaz exposição Andanças, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Fonte: Site Andanças entre Recôncavo e o Sertão 
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Figura 16c – Folder exposição Andanças, 2017          Figura 16d – Folder exposição Andanças, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Site Andanças entre Recôncavo e o Sertão  Fonte: Site Andanças entre Recôncavo e o Sertão 

 

 

Figura 16e – Etiquetas exposição Andanças, 2017   Figura 16f – Etiquetas exposição Andanças, 2017 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Site Andanças entre Recôncavo e o Sertão  Fonte: Site Andanças entre Recôncavo e o Sertão 

 

 

 

 

 

 

 

 


