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“O abandono afetivo constitui uma das mais graves 

formas de violência que pode ser perpetrada contra 

o ser humano. A violência praticada é 

completamente diferente, sendo duradoura, 

covarde e, sobretudo, silenciosa.”                                                                    

                              (BICCA, 2015). 
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RESUMO 

 

O processo de criação artística recontextualiza as vivências de três mulheres da 

família da artista, a partir de relatos e expressões incitando reflexões e discussões 

sobre o abandono afetivo. No processo criativo a mesma se apropria de um objeto 

artístico, “boneca”, como uma metáfora das experiências vividas pelas integrantes, 

criando uma conexão poética com os espaços históricos esquecidos da cidade de 

Cachoeira. O processo artístico consiste na disposição de três sequências de 

imagens nomeada Filhas da Mãe e do Pai.  A exposição intitulada Imagens que 

falam por si é um processo artístico composto por fotografias e videoarte que aborda 

a ressignificação das experiências vividas sobre o abandono afetivo.  

 

Palavras-chave: auto imagem, abandono afetivo, ressignificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ABSTRACT 

 

The process of artistic creation recontextualizes the experiences of three women of 

the artist 's family, based on reports and expressions stimulating reflections and 

discussions about affective abandonment. In the creative process it appropriates an 

artistic object, "doll", as a metaphor of the experiences lived by the members, 

creating a poetic connection with the forgotten historical spaces of the city of 

Cachoeira. The artistic process consists of the disposition of three sequences of 

images named Daughters of the Mother and the Father. The exhibition entitled 

Images that speak for themselves is an artistic process composed of photographs 

and video art that deals with the re-signification of the lived experiences about the 

affective abandonment. 

Keywords: self image, affective abandonment, resignification. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente processo de criação consiste na exposição fotográfica Imagens 

que falam por si. Dessa maneira, o processo artístico aborda a ressignificação das 

experiências sobre o abandono afetivo de três integrantes de minha família, através 

de fotografias e videoarte. Apropriando-me da “boneca” como um objeto poético 

inserido em lugares históricos abandonados da cidade de Cachoeira Bahia. 

Nestes termos, este trabalho criativo irá refletir sobre o abandono afetivo, o 

qual tem se evidenciado em minha vida de maneira repetitiva, ao ponto de 

sensibilizar-me significamente, pelo fato de vivenciar casos bastante próximos os 

quais acometem a minha família. Trata-se de três experiências diferentes que 

versam sobre a ausência da figura paterna, porém, cada uma com sua 

particularidade.  

É interessante destacar que as pessoas da família que sofrem com o 

abandono são todas do sexo feminino, sendo uma criança e duas mulheres. E para 

preservar a identidade de cada integrante optei por adotar um pseudonome, 

denominando-as de Filhas, pelo fato do título deste processo artístico ser Filhas da 

Mãe e do Pai. A escolha deste título se deu devido às integrantes ter sido criadas 

apenas pela mãe. Entretanto, em um dos casos houve a tentativa da mãe em criar, 

mas devido à circunstâncias adversas não conseguiu. Em contrapartida, essas 

Filhas não foram geradas apenas pela figura materna, e uma questão que me 

inquieta é, em que esfera fica a responsabilidade do pai?  

Cabe também pontuar que o termo Filhas da Mãe é conhecido em nossa 

sociedade como um xingamento ou um termo de teor negativo. Isso por conta do 

machismo cristalizado em todas as principais esferas desta, o que por vezes não 

permite perceber que nesta sociedade a maioria dos filhos são criados apenas pelas 

mães, e ainda assim ocorre este tipo de ofensa contra a figura feminina. 

O abandono afetivo é constituído pela indiferença, ausência de assistência 

afetiva dos pais durante o desenvolvimento da criança. Existem diferentes tipos de 

casos de abandono afetivo, dos quais podem ser: pela ausência dos dois genitores, 

o abandono de um deles, ou a presença física dos pais, mas sem a existência de 

afeto. Grande parte do abandono afetivo ocorre pela separação dos pais, pela 
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condição social (precária) destes e, muitas vezes, pela falta de tempo dos mesmos 

devido ao excesso de trabalho em decorrência das exigências do sistema capitalista. 

No meu círculo de convivência percebo que o número de filhos de pais separados é 

cada vez maior, sendo que poucos são os que mantêm um contato frequente e/ou 

nutrem o vínculo afetivo com seus filhos. 

 Diante do que foi posto, a escolha da reflexão sobre o abandono afetivo para 

construção do processo artístico, surgiu devido aos casos existentes em minha 

família. Deste modo, este contexto social no qual convivo, às vezes, gera uma 

insegurança com relação à construção de minha própria família, por conta da 

fragilidade destas relações que me cerca. As inquietações sobre o abandono afetivo 

surgem quando percebo que as pessoas abandonadas apresentam dificuldades de 

ordem emocional, através de atitudes ou até mesmo por meio de um olhar. 

A ressignificação das experiências vividas sobre o abandono afetivo neste 

processo de criação artística torna-se uma questão desafiadora, no sentido de 

buscar recriar essas experiências com o objetivo, dar visibilidade a realidade de 

outras pessoas e refletir sobre o problema. Assim, com base nos estudos (Crítica de 

Processos) de Cecília Salles, pretendi recontextualizar essas experiências no 

processo de criação. Mas, como expressar a questão do abandono afetivo de uma 

forma artística, já que este não se pode materializar? 

Ao longo do curso de Artes Visuais da Universidade Federal do Recôncavo da 

Bahia, na disciplina de Fotografia II, do semestre 2013.2 sobre orientação da 

docente Valécia Ribeiro, na qual o tema proposto do processo de criação foi produzir 

imagens a partir do conceito de memória, de início o empenho foi em ressignificar a 

história da infância na rua em que vivi através de imagens do próprio lugar. Porém 

estas experiências não foram o bastante para recontextualizar aquelas vivências, 

então houve a tentativa de realizar as imagens adotando um elemento que estivesse 

presente em minha memória afetiva, a “boneca”. A imagem foi pensada na minha 

infância, porém se revelou em outro sentido: o abandono da boneca naquele espaço 

vazio. De acordo SALLES, 

Ao emoldurar o transitório, o olhar tem de se adaptar às formas provisórias, 

aos enfrentamentos de erros, às correções e aos ajustes. De uma maneira 

bem geral, poder-se-ia dizer que o movimento criativo é a convivência de 

mundos possíveis. O artista vai levantando hipóteses e testando-as 
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permanentemente. Como consequências, há, em muitos momentos, 

diferentes possibilidades da obra habitando o mesmo teto. (1998, p.26) 

           As experiências realizadas foram erros e acertos que sempre dialogaram 

entre si. O anseio era reviver a infância, porém o “vazio” destacado na imagem 

direcionou-me para outra questão bastante próxima da minha realidade, o 

abandono. 

          Diante disto, realizei várias experimentações com a boneca na calçada da rua 

em que morei. No entanto, apenas uma imagem arrebatou a atenção da professora, 

pelo fato de surgir, por acaso, uma viatura no segundo plano. Essa dualidade entre a 

inocência e a violência foi relevante para a construção do processo.  

                      Figura 1: Fuga do Real -2014 

 

                                                  Fonte: Elaborada pela autora 

 

Essa foto me agradava? Me interessava? Me intrigava? Nem mesmo isso. 

Simplesmente ela existia (para mim). Compreendi logo que sua existência 

(sua “aventura”) tinha relação com a co-presença de dois elementos 

descontínuos, heterogêneos, na medida em que não pertenciam ao mesmo 

mundo (necessidade alguma de ir até o contraste): os soldados e as freiras. 

(BARTHES, 1979, p.40). 

 

Realizando uma apropriação das ideias do autor citado anteriormente, a 

imagem revela um contraste entre dois mundos opostos, que contracenam num 

mesmo espaço. No caso citado por Barthes,1979, os soldados e as freiras são 
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elementos totalmente distantes, mas interagem em algumas circunstâncias. E dentro 

deste contexto, a imagem da boneca e a do carro da polícia, da mesma forma, não 

se relacionam, mas fazem parte da mesma realidade. É essa imagem estranha que 

causa impacto, ou algum outro sentimento ao observador e ao próprio autor.  

Neste sentido, a imagem intitulada Fuga do Real foi o ponto de partida para 

este processo de criação artística. Por meio dela comecei a desenvolver um projeto 

sobre a questão social da violência em minha cidade natal, na qual, a boneca 

simbolizava as crianças inseridas nos espaços que foram abandonados devido à 

violência urbana. Na época a cidade de Cachoeira enfrentava o maior índice de 

violência já visto.  

Deste modo, esta imagem aguçou-me a reflexão sobre a questão social, 

fazendo com que se pensasse sobre o medo que a população enfrentava, ao ponto 

de se recolher em suas casas, “abandonando” os lugares públicos da cidade. Em 

contrapartida, o vazio dos espaços públicos da cidade me instigava, pelo fato de os 

mesmos parecer estar abandonados. Desde então, a questão do abandono dos 

lugares públicos, os quais antes já foram bastante frequentados, tornou-se a 

principal temática neste processo criativo.  

Na infância, alguns destes espaços foram muito importantes, os quais 

frequentava, contudo, a questão do abandono em si, incitou a reflexão também 

sobre outros casos de abandono que me rodeava e sensibilizava, em específico, o 

abandono afetivo que afetava minha família. Cabe sinalizar que este fenômeno é 

também uma forma de violência, pois a partir do momento que a criança sofre 

abandono, seus direitos são violados. O abandono afetivo constitui uma das mais 

graves formas de violência que pode ser perpetrada contra o ser humano. “A 

violência praticada é completamente diferente, sendo duradoura, covarde e, 

sobretudo, silenciosa” (BICCA, 2015). 

 Neste processo de criação as memórias da infância, não apenas as minhas, 

mas também as das integrantes da pesquisa fazem uma conexão poética entre as 

histórias de abandono afetivo e os lugares públicos abandonados. 

  É neste contexto, que por meio do objeto artístico, a “boneca”, foi produzida 

uma videoarte, intitulada Caminhos, relatando a história de abandono afetivo de uma 

das integrantes da pesquisa, na disciplina de Fotografia III, do semestre 2014.1, 
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ministrada pela professora Valécia Ribeiro. Diante disto, a videoarte Caminhos foi o 

motivo maior para dar continuidade ao processo de criação sobre o abandono 

afetivo como resultado e não como a obra acabada.  

Dentro do contexto da arte contemporânea, o tema do abandono afetivo será 

recontextualizado no presente processo criativo, através de imagens da boneca 

inserida em lugares históricos, todavia abandonados, da cidade de Cachoeira. 

Ressignificando de uma forma imagética as histórias das Filhas transmitindo, por 

intermédio destas imagens, sentimentos e expressões que revelam narrativas, a fim 

de instigar reflexões e discussões sobre a questão social proposta. No processo 

artístico a relação da boneca com os espaços esquecidos constrói uma metáfora, 

causando estranhamento por parte deste objeto inserido nestes lugares, o que não é 

algo comum. Todavia, cada um tem seu significado, porém quando estão no seu 

contexto. 

Como relata o pesquisador Fernandes Junior:  

A fotografia contemporânea é hoje um suporte para várias manifestações 

imagéticas que exigem do espectador uma capacidade de leitura 

diferenciada. Cada vez mais o que temos é a apresentação de uma ideia, 

de um conceito orquestrando o trabalho do artista, que propõe uma lógica 

processual para tentar despertar o espectador diante de milhares de 

imagens que somos expostos diariamente. (2006, p.16) 

 

Na seção primária da pesquisa, me posiciono com um olhar interior sobre os 

relatos das histórias das Filhas. As experiências vivenciadas com elas foram 

momentos de grande importância para o processo criativo. Visto que, conviver com 

pessoas que sofrem com o abandono afetivo, nada mais é do que também sentir um 

pouco na pele este sofrimento. Nesta seção será realizada uma descrição sobre as 

consequências do abandono afetivo nas experiências vividas pelas Filhas. No 

processo criativo, as consequências psicológicas são consideradas de enorme 

relevância. Em contrapartida, não pretendo aprofundar os princípios jurídicos, já que 

estes não permeiam os processos aqui estudados. 

Na seção secundária será abordada a escolha do meu objeto afetivo, a 

“boneca,” como ressignificação das histórias vividas. Na sequência, serão 

apresentados os lugares históricos da cidade de Cachoeira, os quais estão 

esquecidos, fazendo uma conexão poética com as vivências das Filhas. 
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Por fim, na seção terciária, será exposta a construção do processo criativo 

caracterizado pelas fotografias e a videoarte realizadas a partir das experiências das 

Filhas. E ainda nesta seção serão abordados o resultado do processo de criação e 

os relatos da exposição de fotografias e videoarte. 

A pesquisa caminha para uma descoberta de sentimentos, expressões e 

atitudes que aos poucos vão sendo revelados através da ressignificação das 

experiências do abandono afetivo das Filhas recontextualizada de forma imagética 

pela boneca inserida como objeto poético nos espaços públicos abandonados. 

Neste sentido, a construção deste processo artístico tem se tornado uma forma de 

aprendizagem que me incentiva, cada vez mais, ao aprofundamento da pesquisa na 

busca por desenvolver outros processos artísticos em outras questões sociais.  
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1. UM OLHAR DE PERTO SOBRE O ABANDONO AFETIVO 

 

 Nessa parte da pesquisa realizei um percurso sobre as histórias vividas pelas 

Filhas, nas quais as consequências do abandono afetivo são pontuadas a partir de 

relatos das experiências vividas e da minha percepção no convívio com cada uma 

delas. Isso, no intuito de buscar compreender melhor o que significa o abandono 

afetivo, neste trabalho em específico. A percepção se dá por meio de sentimentos 

que refletem na forma de olhar, nos gestos e nas atitudes, expressos a partir das 

imagens da boneca em lugares esquecidos.  

O artista não é, sob esse ponto de vista, um ser isolado, mas alguém 
inserido e afetado pelo seu tempo e seus contemporâneos. O tempo e o 
espaço do objeto em criação são únicos e singulares e surgem de 
características que o artista vai lhes oferecendo, porém se alimentam do 
tempo e espaço que envolvem sua produção. (SALLES,1998, p.38) 

 

Ao longo de minha vida tenho vivenciado a situação do abandono afetivo na 

minha família, uma questão bastante delicada, a qual percebo que causa 

sofrimentos de culpa, rejeição, inferioridade, dentre outros, nas pessoas que 

enfrentam este problema. Diante disto, a sensibilidade sobre o abandono afetivo, em 

mim, foi aflorada em meio a partilha de experiências com as Filhas. Portanto, trago 

para o universo artístico essas histórias ressignificadas no processo criativo através 

da boneca inserida nos espaços esquecidos da cidade. 

O abandono afetivo é um conceito novo, polêmico e pouco discutido no 

âmbito social jurídico e psicológico, por ser um tema bastante complexo que envolve 

questões subjetivas. Há autores que discordam desta questão, pelo fato de não 

considerar “abandono” quando a criança é acolhida por parentes. Entretanto, grande 

parte dos pesquisadores defendem esta ausência como uma violação do direito da 

criança, mesmo quando os pais são representados por outras pessoas. Como 

afirmam os pesquisadores da área de direito, Hess; Santos, 

 

 O que é abandonar?  Sabe-se que não existe a necessidade de a 
pessoa estar próxima para estabelecer um vínculo afetivo e a perda 
do espaço no convívio com o filho através de situações de separação 
entre os pais não é precedente para que se caracterize um 
abandono. (2013, p.1009) 
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 Destarte, é sabido que as consequências promovidas por este fenômeno 

geram uma série de complicações que, consequentemente, a vítima pode sofrer e 

se tornar uma pessoa bastante frustrada e revoltada por ser abandonada. 

Diante do que foi exposto, sabe-se que a sociedade tem se desenvolvido de 

forma acelerada, fazendo com que apareçam novos conflitos econômicos e 

interesses familiares. O antigo modelo de família patriarcal, na qual a figura paterna 

era quem dominava, ao longo do tempo foi dando espaço para o surgimento de 

novos arranjos familiares. Isto devido a evolução da economia capitalista com a qual 

houve a redução de filhos e a mulher conquistou novo espaço na sociedade. Nestes 

termos, no contexto atual, os vínculos afetivos se tornaram a base fundamental para 

um relacionamento.  

Outro fator relevante é a conquista pela emancipação da mulher, pela a qual 

esta adquiriu sua ascensão no âmbito do mercado de trabalho, na educação e na 

política. Assim, hoje a mulher tem a liberdade de optar pelo casamento ou não, 

decidir sobre os filhos, a quantidade, se terá ou não e ainda escolher viver a 

maternidade sozinha.  

Em contrapartida, pode-se afirmar que a presença da figura paterna é 

também indispensável para o desenvolvimento psicossocial da criança, cabendo 

também ao pai o papel de cuidar, amar e sustentar seu filho, independente da 

relação com a mãe. Entretanto, sua ausência pode acarretar em consequências 

negativas e esta pode se tornar uma criança tímida, carregada de sentimentos de 

inferioridade, rejeição e culpa. 

 Sabendo-se ainda, que sua função não se limita ao pagamento de pensão 

alimentícia, mas sim na assistência afetiva que é prioridade no crescimento desta.  

Há casos em que os filhos “conseguem” ter uma vida de ordem emocional 

equilibrada sem a presença paterna, possivelmente, quando nunca o conheceu. 

Contudo, este vazio parece difícil de ser completado. Todavia, posteriormente, 

surgirão vários questionamentos sobre o porquê da sua ausência. Segundo as 

pesquisadoras da área de direito, Weishaupt; Sartori, 

 

as relações e os vínculos familiares são extremamente importantes 
para o desenvolvimento do indivíduo, afinal de contas, é no seio 
familiar que ele nasce e se desenvolve, formando sua personalidade 
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ao tempo em que se integra ao meio social. Portanto, quando há 
rompimento desses vínculos, as consequências podem ser 
desagradáveis para as crianças, afetando sua autoestima e a 
maneira com que se relacionam com os outros (2014 p.21). 

Sabemos que a criança necessita conviver e se desenvolver em um ambiente 

familiar propício, cercada de afeto, carinho e amor. No entanto, quando isto não 

acontece, em específico, devido à ausência da figura paterna, a mesma sofre e mais 

tarde podem surgir consequências que são irreversíveis. Transformando-a em um 

“adulto revoltado” (o qual possui dificuldades para se relacionar “bem” com os 

outros, que se porta de forma ríspida) e cheio de sequelas (sempre desconfia dos 

outros, apresenta mau humor constante, irritabilidade, bipolaridade, etc.).  

Há três mulheres de minha família que são afetadas pelos casos de 

abandono afetivo, a primeira experiência seria a história de Maria, minha cunhada, 

que desconhece o pai e vivenciou o abandono da mãe, por motivo de baixa 

condição social (não possuía condições financeiras o suficiente para criá-las). A 

história seguinte é a de minha prima Joana, a qual foi criada apenas por sua mãe e 

desconhece o pai. E, por fim, a história de Ana, minha sobrinha, que conviveu com o 

pai durante os primeiros anos de vida, mas devido à separação dos pais o vínculo 

entre eles foi rompido pela distância.  Atualmente convive somente com sua mãe. 

O abandono paterno é muito presente em nossa cultura, na qual, o machismo 

está implícito na sociedade. Onde a figura paterna, na maioria das vezes, se exime 

de suas responsabilidades, transferindo-as todas para a figura da mãe. Uma vez que 

ela, além de cuidar, também tem que sustentar sozinha, sem apoio afetivo e 

financeiro, sendo que ambos, pai e mãe, têm o dever de sustentar e cuidar dos seus 

filhos de maneira igualitária.  

É interessante ressaltar, que a maioria dos casos de abandono afetivo no 

meu círculo de convivência são vividos por um gênero específico, o feminino. Esta 

situação já vem ocorrendo há muito tempo, e é possível perceber que ainda existe 

certa discriminação sobre a figura feminina, a qual era vista como frágil, submissa e 

como símbolo de reprodução. Em contrapartida, o filho homem era tido como um ser 

dominante, sinônimo de provisão e fortaleza.  Em muitos casos, ainda, quando 

nasce uma menina os pais não ficam tão satisfeitos, pois o machismo continua a 

dominar, sendo que existem muitos homens que ainda se dizem superiores às 
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mulheres em pleno século XXI, quando os direitos entre os gêneros são ditos 

“iguais”.  

Outro fato relevante acerca o abandono afetivo é que este também é marcado 

pela incidência da questão da cor da pele. No meu círculo de convivência, as 

pessoas de cor negra é a que predomina e é possível perceber que a maioria das 

crianças abandonadas pelos pais são negras. Pode-se inferir também, que na 

sociedade brasileira a cor da pele é bastante influenciada pela questão econômica. 

Posto que, a maioria dos negros recebem salários menores que o dos brancos, 

mesmo exercendo funções iguais. A respeito das mulheres negras, estas recebem 

ainda menos que os homens brancos, que os homens negros e que as mulheres 

brancas. Conforme mostra o gráfico abaixo da pesquisadora Silva, 

 Figura 2: GRÁFICO 1 
 

Rendimento médio mensal de todas as fontes da população de 10 anos ou mais de idade, por sexo, 
segundo cor/raça, em relação ao homem branco – Brasil (1999-2009) (Em %) 
 

 

Fonte: Ipea et al. (2011). 
Elaboração da autora

1
: Tatiana Dias Silva 

 

 Neste sentido, a maior parte desta população vive em condições precárias, 

até mesmo por conta da herança histórica (processo de escravidão). O racismo 

                                                           
1 Obs.: 1. A PNAD não foi realizada no ano de 2000 

2. Em 2004 passa a contemplar a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e 
Amapá. 
3. A população negra é composta por pretos e pardos. 

 



22 
 

 
 
 
 

ainda é realidade no nosso meio, as pessoas negras ainda sofrem com este 

preconceito, o qual a sociedade tenta ocultar, porém não as valoriza, não as tratam 

como iguais.  Como afirma a socióloga Castro,  

o racismo, o sexismo, o adultismo que temos em nós se manifesta de 
forma sutil, não é necessariamente intencional e percebido, mas dói, 
é sofrido por quem os recebe, então é violência. E marca de forma 
indelével as vítimas que, de alguma forma, somos todos nós, mas 
sempre alguns, mais que os outros, como as mulheres, os negros, os 
mais jovens e os mais pobres. (2008, p.11). 
 

Conforme já dito, as pessoas da minha família que sofrem com o abandono 

afetivo são mulheres negras. Dessa maneira, acredita-se que além das condições 

sociais, as questões de gênero e cor também contribuem para a situação de 

abandono.  

Maria, 31 anos, nasceu em Alagoinhas, conviveu com sua mãe até os 07 

anos de idade e não conheceu seu pai. Sua infância foi bastante sofrida devido à 

baixa condição social que sua mãe enfrentava por falta de trabalho. Presenciou 

várias discussões entre a mãe e o padrasto e outras situações que contribuíram 

para que sua mãe tomasse a decisão de entregá-la para a adoção. Durante a 

infância ela morou em vários lares, sendo que um deles foi a casa de uma amiga de 

sua mãe. Conviveu pouco tempo com esta, pois logo sua mãe foi buscá-la a fim de 

tentar criar sua filha, porém suas condições econômicas não permitiram manter a 

filha ao seu lado.  Por fim, foi entregue para seus avós maternos, os quais a criaram 

por bastante tempo, mas devido à morte dos avós, a responsabilidade de sua 

criação ficou sendo de seus tios, com os quais convive até os dias atuais. 

Hoje, Maria é contadora e estudante do curso de Gestão Pública pela 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, tenta conviver normalmente com a 

frustração que o abandono acarretou, no entanto, o seu olhar triste revela, de fato, a 

realidade que existe por trás de uma mulher aparentemente forte.  

Sendo amiga, colega de trabalho e cunhada, percebo em seu olhar, suas 

atitudes e nas palavras um enorme conflito interno, marcas do abandono afetivo que 

influenciou e continua influenciando sua vida. Esta se tornou numa pessoa que sofre 

com transtornos de bipolaridade, os quais afetam seu humor, fazendo com que esta 
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situação a distancie das pessoas com as quais convive. Conforme afirmam as 

pesquisadoras Weishaupt; Sartori, 

por esses motivos, torna-se mais fácil identificar um indivíduo que 
cresceu sem apoio, a cooperação, a dedicação e o amor comuns em 
uma família bem estruturada, principalmente pelo comportamento 
que a criança e/ou adolescente assume no meio social (2014, p.20). 

 

No seu depoimento Maria cita que: “[...]eu gostaria sim, de ter convivido com 

meus pais, a ausência deles abriu uma ferida muito grande, a qual acho que até hoje 

não cicatrizou, mas apesar de tudo, compreendo que foi melhor para mim.”  

Joana 25 anos, nascida em Feira de Santana, convive com sua mãe, e seu 

pai é desconhecido por ela. Foi criada apenas pela mãe e não pretende conhecer 

seu pai.  Na infância, além da mãe, viveu na casa de sua avó com mais pessoas da 

família: primos e tios, na qual ela era cercada de amor e carinho, todavia, um vazio 

permanecia. Havia ainda uma lacuna para ser preenchida na sua vida. 

Na convivência com Joana, na nossa infância, mesmo sendo criança, podia 

perceber a carência dela quanto a questão da paternidade. Isso, quando meu pai 

chegava de viagem e nos abraçava (a meus irmãos e a mim) ela ficava isolada num 

canto da casa, com um olhar triste esperando que ele fosse ao encontro dela 

também para abraçá-la. Apesar de tanto carinho da família, nesses momentos, a 

carência paterna era perceptível. 

Joana, atualmente, é historiadora e militante do Núcleo Akofena (Núcleo de 

Estudantes Negros), conduz sua vida, aparentemente, de forma “normal”, “como se 

a figura paterna não representasse nada em sua vida”. Ela mostra ser uma mulher 

forte, guerreira, determinada e militante de sua raça negra. Se identifica pela sua 

postura de liderança e de estar sempre no centro das discussões sobre a classe 

baixa. Por estas e outras atitudes de luta em favor de uma classe menos favorecida, 

e de estar sempre no centro das atenções, observo que estas atribuições sejam uma 

forma de se destacar e preencher o que está em falta. Ela consegue lidar com a 

ausência da paternidade de forma aparentemente equilibrada, porém no seu interior, 

acredita-se que há uma geração de conflitos, pois ela afirma não fazer questão de 

conhecer seu pai.  

Pode-se perceber tal fato, a partir do depoimento de Joana: “porque a gente 

só sente falta quando a gente tem, mas quando nunca teve a gente tem aquela 
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interrogação do que existiu, do que poderia ser, mas se não foi, se não existe, então 

a gente vive tranquilamente”. 

Segundo os pesquisadores da área de direito Castro; Elaine,  

 

o afeto não é decorrente do vínculo genético. Se não houver uma 
tentativa de aproximação de ambos os lados, a relação entre pai e 
filho estará predestinada ao fracasso. A relação afetuosa deverá ser 
fruto de aproximação espontânea, cultivada reciprocamente, e não 
de força judicial (2008, p.5). 

 

Ana 08 anos, nascida em Cachoeira, convive com sua mãe e morou com seu 

pai durante dois anos, nos primeiros anos de sua vida em Brasília. Logo depois da 

separação dos pais, ela e a mãe voltaram para Bahia, desde então, o pai poucas 

vezes buscou comunicação com ela e, raramente, vem visitá-la. É interessante 

pontuar, que o pai dela também sofreu abandono na infância, e nas as conversas 

com ele, antes do nascimento de Ana, o mesmo relatava que nunca iria abandonar 

seus filhos, devido ao sofrimento que passou.  Entretanto, não foi o que aconteceu 

após o nascimento de Ana. 

Ela sofre muito com a separação, sente muito a falta dele, de vez em quando 

ela relembra os bons momentos que viveu ao seu lado. Conta as histórias com o 

olhar e o sorriso radiantes. E o mais relevante é que ela tinha apenas dois anos 

nesse período, mas as lembranças marcantes que povoam nossas vidas jamais 

esquecemos, mesmo ainda sendo crianças. 

A respeito da história de Joana, minha prima, quando criança, sobre a 

questão da carência da figura paterna, tendo como representação desta figura, o 

meu pai, se repete na vida de Ana, minha sobrinha, quando ela observa o carinho do 

meu marido com minha filha. A carência é tão espontânea que às vezes, ela chama 

a atenção dele, pedindo um abraço, através de gestos e olhares. É interessante 

destacar que esta ingenuidade é típica da criança, a qual demonstra facilmente suas 

emoções e seus sentimentos. Já o adulto parece mais difícil de se mostrar carente 

nessa situação, porém tem consciência que foi abandonado.  

Ana é uma criança muito inteligente, ela observa e capta as histórias com 

muita facilidade. Contudo, convive com problemas de aprendizagem devido à falta 

de concentração na escola. Apesar de ser muito esperta, em relação às outras 
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crianças da mesma idade, no que diz respeito à oralidade. Já na escrita, pouco 

consegue desenvolver por falta de concentração. De acordo com os pesquisadores 

Ulbano; Angeluci, 

 

quando abandonados moralmente à construção da identidade do 
menor é afetada, se cria o sentimento de culpa e rejeição. Estes 
sentimentos serão manifestados por sintomas como, depressão, 
dificuldade escolar e sociabilidade, entre outros (2008, p.187). 

 
 

É uma criança que gosta de ser notada, por isso busca chamar atenção o 

tempo todo, através de gritos e murmúrios. A mesma gosta de criar e contar 

histórias, além de ser uma menina bastante carinhosa. Seu maior sonho é, 

novamente, ter por perto seu pai, para abraçar e brincar muito com ele.    

No trecho do depoimento de Ana pode-se perceber esta questão: “eu queria 

que meu pai morasse comigo, porque ele separou de minha mãe e nunca mais 

voltou, ele está em Brasília, por isso que eu estou sentindo falta dele”. 

 Diante do que foi posto, o que se percebe nos relatos, é que as marcas 

geradas pelo abandono afetivo são profundas, “o tempo não se encarrega de 

apagar”. Às vezes elas são perceptíveis ou ocultas, mas sempre machucam. Nestes 

termos, no processo artístico as imagens ressignificadas refletem o abandono 

afetivo através dessas experiências vividas pelas Filhas, de uma maneira 

metafórica, utilizando a boneca como instrumento de interação com os lugares 

públicos esquecidos. 
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2. PERCURSO NAS ARTES VISUAIS 

Nesta seção descrevo o trajeto na minha caminhada acadêmica, o qual me 

incentivou a elaborar esta pesquisa. Partindo das experiências vivenciadas por meio 

de questões pessoais em diversas linguagens. As memórias afetivas de minha 

infância se tornaram fundamentais, o que me incentivou a prosseguir nos caminhos 

da arte. Para tanto, faço o uso da apropriação da boneca como objeto afetivo, 

quando surge as possibilidades de ressignificar e recontextualizar histórias nas 

variadas linguagens artísticas. 

O objeto da boneca tem um valor muito afetivo em minha vida, visto que para 

mim, ela é a representação da figura humana. Suas características são realmente 

semelhantes à de um ser humano e isto me encanta. Na infância possuía uma 

coleção de diversos tipos, porém nenhuma me representava pelo fato de todas 

terem aparência de uma pessoa branca.  

Nos anos 80, década de meu nascimento, já existiam bonecas negras, 

todavia, pouco comercializadas, principalmente no Brasil. Atualmente, minha filha 

cuida da coleção, no entanto, continuo incentivando-a para que não perca o encanto 

por este objeto. Hoje existe uma variedade de bonecas, sendo elas de diversos tipos 

de cor e cabelo, ou seja, agora, minha filha tem a possibilidade de ter bonecas que a 

represente. 

Naquele tempo, ganhar uma boneca de presente era o sonho de muitas 

meninas pobres da cidade. Posto que, desde cedo somos induzidas a brincar com 

bonecas. Acredita-se que a intenção, provavelmente, seria nos preparar para 

assumir funções voltadas para o cuidado do lar, além de aguçar o desejo pela 

maternidade.  

Nesse sentido, a sociedade, desde então, nos estabelecia o papel materno, 

no qual a mulher já nascia predeterminada para esta função. Ainda hoje permanece 

a visão de que a boneca simboliza para as meninas o papel da maternidade, não 

obstante, bem menos do que era antes. Tento ensinar a minha filha ter uma relação 

diferente com o objeto, no qual sua criatividade e imaginação podem ir além do 

senso comum, da brincadeira ou do ensaio para maternidade. 
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Uma das primeiras imagens realizadas na universidade foi o desenho vetorial 

de uma boneca, na disciplina de Arte Mídia I, do semestre 2012.1, monitorada pela 

docente Marilei Fiorelli. Este desenho foi construído por ferramentas tecnológicas, 

de início não tinha ideia do que desenhar, surgiu de maneira espontânea e, por 

ocasião, quando percebi o desenho estava feito. Na verdade, a imagem não foi 

pensada, todavia tornou o ponto de partida para construção do projeto artístico. 

Desde então, a boneca transformou-se no objeto artístico da minha vida acadêmica.  

Figura 3- Boneca Biscuit 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

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 o 
emaranhado de ideias, formas e sensações que torna uma obra possível. 
(SALLES, 1998, p.54) 

  

Durante o trajeto no curso de Artes Visuais, busquei desenvolver projetos 

interdisciplinares voltados para reconstrução das memórias da infância. Para tanto, a 

fim de representar tais lembranças foi utilizado como figura de autorrepresentação e 

ressignificação o objeto da boneca, como já dito. Nas disciplinas de Fotografias II e 
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III, nos semestres 2014.1 e 2014.2, ministradas pela docente Valécia Ribeiro e 

pautada nos textos dos autores Roland Barthes, A Câmara Clara, 1979, no qual 

aborda a sensibilidade do olhar na fotografia, e Philippe Dubois, O Ato 

Fotográfico,1993 acerca da fotografia em relação ao processo criativo, desenvolvi 

um trabalho poético sobre memórias, através de imagens e vídeos trabalhando com 

a boneca nas questões sociais como: abandono, violência e trauma na infância.  O 

resultado do trabalho foi bastante relevante, ao ponto de ser suscitado em mim um 

empenho em dá continuidade ao projeto produzindo uma videoarte intitulada 

Caminhos. Este narra a história sobre o abandono de uma das Filhas, Maria, a qual 

foi encenada através do fluir das águas do rio Paraguaçu.  

 

Figura 4 - Frames da videoarte: Caminhos 

     

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 As imagens foram ressignificadas através de bonecas com tom da pele clara, 

já que as imagens contavam as experiências de Maria, a qual não é de cor branca, 

todavia tem a cor da pele mais clara. Assim, ao utilizar esta boneca, tentei buscar 
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uma maior aproximação com suas características físicas. Como referência artística 

há a utilização dos trabalhos da fotógrafa polonesa Ilona Szwarc, a qual fez uma 

série de imagens de meninas com suas bonecas, intituladas de American Girls, 

nome que também leva a coleção das bonecas. As mesmas foram feitas a partir das 

características das meninas americanas, as quais ainda estão formando suas 

identidades. 

     

Figura 5: Série American Girls 

 

Foto: Ilona Szwarc 

      

  Devido às experiências anteriores com a boneca, decidi ir além da fotografia, 

realizando algumas experiências com intervenção na disciplina de Processos 

Artísticos IV, do semestre 2014.2, ministrada pelo professor Gaio Matos. Com base 

no texto de Paola Berenstein, Errâncias Urbanas,2005, é possível perceber que os 

artistas visualizam a cidade como campo de investigação artística para outras 

possibilidades sensitivas que dialogam com suas experiências. Nesta, insiro a 

boneca alocada na janela da casa de minha avó paterna, a fim de reviver as 

memórias da Festa D’Ajuda, uma festa popular da cidade de Cachoeira que na 

infância, apenas (meus irmãos e eu) apreciávamos daquela janela.  
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Na disciplina de Projeto TCC, semestre 2015.1, monitorada pelos professores 

Alfredo Villas Boas e Roseli Amado, novamente prossegui com a realização de uma 

intervenção, a qual insiro a boneca como autorrepresentação em lugares públicos da 

minha cidade; O Hotel Colombo, o qual se encontra em ruínas; O Convento e a 

Igreja Nossa Senhora do Carmo que ainda funcionam parcialmente, os quais foram 

espaços onde eu tive o privilégio de conhecer enquanto ainda tinham suas funções 

plenamente ativas. O objetivo do projeto era reviver as memórias afetivas da minha 

infância nos locais públicos que hoje já não se encontram mais ativos, os quais, 

atualmente, estão esquecidos pela população. 

As imagens da boneca como um objeto afetivo e artístico inserido nos lugares 

públicos de memória afetiva surgiu através da imagem - figura 02, Fuga do Real, a 

qual foi realizada com a intenção de reviver minha infância e me surpreendeu 

quando tomou o rumo para a análise do abandono. Através dessa reflexão, surgiu a 

ideia de construir um projeto artístico sobre o abandono afetivo com a inserção da 

boneca nos espaços esquecidos da cidade de Cachoeira.  

Diante do exposto, Cachoeira, minha cidade de origem, é uma cidade 

histórica, tombada pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional) 

desde 1971. Atualmente, é a segunda capital da Bahia, a qual abriga importantes 

praças, casarios, igrejas e sobrados que são preservados. Entretanto, muitos desses 

já não mantém ativas as funções pelas quais foram originados, e se encontram 

desativados e esquecidos. A cidade é banhada pelo rio Paraguaçu, que no século 

XIX foi uma das principais vias de acesso ao Recôncavo. Hoje o rio se encontra 

bastante poluído e sua profundidade já não possibilita o transporte de grande porte. 

A Estação Ferroviária, A Igreja de Nossa Senhora dos Remédios e o Rio 

Paraguaçu são locais que muito contribuíram para a formação do contexto histórico 

da cidade, no entanto também estão parcialmente inativos, devido as suas 

condições.  

Dentro do contexto de minha relação de infância com os lugares esquecidos, 

construo uma metáfora com as experiências de abandono afetivo das Filhas. Não 

poderia deixar de mencionar a referência artística de Ayano Tsukimi, artista que 

confecciona bonecos de pano para substituir pessoas que foram embora ou 

morreram, em seu pequeno vilarejo, no Japão. As intervenções dos bonecos são 
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feitas em espaços públicos que antes eram ativos e hoje se encontram desativados. 

Esta é uma forma de manter as memórias vivas das pessoas e dos locais 

abandonados. 

Figura 6: Intervenção de Bonecos 

 

Foto: Fritz Schumann 

 

Diante disso, através do olhar sensível e crítico, enquanto cachoeirana e 

estudante do curso de Artes Visuais, utilizo da fotografia como meio para captar 

imagens da situação de abandono dos lugares, os quais já foram importantes para 

cidade. De forma imagética, relaciono as experiências vividas do abandono afetivo 

ressignificado pela figura da boneca, inserida nos espaços históricos abandonados 

da cidade. 

Conforme apontado anteriormente, os lugares selecionados para a criação do 

processo artístico em questão fazem parte de minha infância, e tem grande 

participação na formação de minha cidade natal. Cada espaço tem sua história, e a 

escolha desses no processo de criação se faz bastante relevante. Por serem lugares 

que tiveram grande importância para cidade e locais de memórias afetivas da minha 

infância, os quais hoje se encontram abandonados, construo uma metáfora com a 

relação ao abandono afetivo. 

 

O ato criador manipula a vida em uma permanente transformação poética 
para a construção da obra. A originalidade da construção encontra-se na 
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unicidade da transformação: as combinações são singulares. Os elementos 
selecionados já existiam, a inovação está no modo como são colocados 
juntos. A construção da nova realidade, sob essa visão, se dá por 
intermédio de um processo de transformação. (SALLES, 1988 p.89) 

 

 

Figura 7- Rio Paraguaçu 

 

Foto: Lázaro Pinheiro 

 

O rio Paraguaçu foi um dos lugares selecionados para reviver as memórias 

afetivas no meu processo criativo. Rio de grande importância para a cidade de 

Cachoeira, o qual já foi a principal via fluvial de transporte e comunicação de toda 

região, bem como um rio bastante piscoso. Hoje ainda é navegável, entretanto com 

pouca profundidade para suportar transporte de grande porte, ainda é piscoso, 

todavia se encontra poluído. Suas águas são como fontes de energia para várias 

cidades da Bahia, além de garantir o sustento de muitas famílias através da 

pescaria. 

O Paraguaçu fez parte da minha infância por ser um espaço de lazer, o qual 

no verão costumava tomar banhos, fazer piqueniques com a família e amigos. 

Também utilizávamos suas águas para lavar roupas e pratos quando faltava água 

em nossas casas. O caminho para chegar até a parte do rio onde as águas eram 

mais limpas era bastante longe, mas a vontade de nos divertir superava esta longa 
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caminhada. Atualmente o rio se encontra poluído, como já citado, sem condições 

para banho e uso, porém ainda é um dos pontos turísticos mais belos da cidade. 

No processo de criação, retomo com a ressignificação do rio Paraguaçu numa 

conexão poética com a trajetória de vida de Maria, lugar de constantes fluxos, o rio 

era um lugar de refúgio, no qual ficava sozinha, apenas ouvindo o barulho das 

águas. A realização do paralelo entre a história de Maria e o rio também parte da 

ideia de que a mesma vivia mudando sempre de lugar, como as águas do rio que 

nunca são as mesmas, assim era a vida de Maria. 

Figura 8- Igreja de Nossa Senhora dos Remédios 

 

Foto: Lázaro Pinheiro 

A Igreja dos Remédios foi uma das primeiras construções católicas da Bahia, 

sendo o ponto de encontro de escravos alforriados que iniciaram o Candomblé aqui. 

Lugar de adoração e devoção a Nossa Senhora dos Remédios, o qual era bastante 

frequentado pelos devotos em dias de missas. 
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A referida igreja não foi um lugar que eu frequentei na infância, mas me 

recordo desta em pleno funcionamento sempre que passava pelo local e, até hoje, 

relembro daquela época quando retorno àquele lugar. 

Hoje, o lugar que era sagrado se encontra abandonado, servindo de moradia 

para pombos e ponto comercial para vendedores de passarinhos.                                                                                                                                                                                     

Antigamente os fiéis reverenciavam o local ao passar pelas suas portas, hoje nem 

sequer olham para sua fachada. Enquanto isso há o aguardo para restauração deste 

templo. 

Diante disso, neste processo criativo o lugar de fé e devoção, a Igreja dos 

Remédios recontextualizará as experiências sobre o abandono afetivo de Joana. O 

templo que costumava ser bastante frequentado pelos fiéis, hoje se encontra vazio, 

o que remete as vivências da mesma. Nesse sentido, apesar de Joana estar sempre 

cercada de pessoas, ainda se pode perceber que ainda há um espaço a ser 

ocupado em sua vida. 

Figura 9- Estação Ferroviária de Cachoeira 

 

Foto: Lázaro Pinheiro 



35 
 

 
 
 
 

                   

Outro espaço utilizado é a Estação Ferroviária de Cachoeira, fundada em 

1876, quando ainda não havia a ponte D.Pedro II para o trem cruzar o Rio 

Paraguaçu em direção à linha férrea localizada na cidade de São Félix. 

Na minha infância não alcancei a fase de transporte de passageiros, mas por 

sempre ouvi minha avó materna contar sobre essa, percebi que a Estação foi muito 

importante para a região do Recôncavo e para população de Cachoeira, pois era a 

principal via terrestre da época. O monumento é um espaço no estilo do século XIX, 

sua fachada preserva uma época em que a cidade foi um dos centros econômicos 

do país. 

A estação ferroviária de Cachoeira, que antes transportava cargas e 

passageiros, hoje apenas transporta cargas. Esta já passou por algumas reformas e 

nos dias atuais se encontra abandonada, suja e escura servindo de abrigo para 

mendigos e marginais.   

O local de chegada e partida de passageiros, no meu processo de criação 

artística, ressignifica a história de Ana que sonha com o retorno de seu pai. A 

Estação Ferroviária é um local de espera, onde pessoas partem e, possivelmente, 

podem retornar. E há sempre alguém esperando ali. Ana, como sendo criança, tem 

a esperança de que um dia seu pai voltará a conviver com ela e sua mãe. Assim, 

sua vida tem sido uma constante espera.  

Diante do que foi posto, o processo de inserção da boneca em lugares 

abandonados da cidade de Cachoeira é utilizado neste trabalho como uma conexão 

poética com a situação do abandono afetivo vivido pelas Filhas, através de uma 

série de fotografias. Essas imagens irão refletir as vivências de abandono 

experimentado pelas mesmas nos três lugares esquecidos, os quais cada um se 

relaciona a uma respectiva história. Os espaços aqui utilizados fazem parte de 

minha memória afetiva, ao tempo que se associa as experiências das Filhas.  
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3. PROCESSO CRIATIVO 

A convivência com o abandono afetivo é uma condição bastante delicada, a 

qual não é fácil lidar. Nesse sentido, este trabalho propõe uma maneira de refletir 

sobre esta questão social trazendo para o universo artístico, através de imagens, as 

experiências vividas pelas Filhas, de uma forma menos “dolorida”. A construção da 

poética está relacionada às experiências das Filhas, referente ao abandono afetivo, 

em lugares abandonados da cidade. Isso, através da inserção da boneca, desta vez 

de cor negra, como forma de recontextualizar as histórias nesses espaços dando um 

novo significado as mesmas. 

A percepção é 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) 
 

Diante do exposto, o artista e filósofo francês Bernard Faucon produziu uma 

série de fotografias, intituladas Les Grandes Vacances (As Férias de Verão). Tais 

imagens encenam histórias de infância fazendo o uso de manequins e, quase 

sempre, com a presença de uma criança contrapondo o vivo com o não vivo. 

Figura 10: Jeux dans la piscine 

 

 

Foto: Bernard Faucon 
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Nesse sentindo, as imagens realizadas são inquietações emitidas através das 

histórias contadas, gestos, atitudes e até mesmo um olhar, as quais podem revelar 

quando se tem dificuldade de expressar sentimentos. As inquietações sobre essas 

experiências me instigaram a reflexão de uma forma diferente, construindo uma 

metáfora do abandono afetivo das pessoas realizando um paralelo com os lugares 

esquecidos.  

No presente processo, há a apropriação da fotografia como forma de criar 

imagens às quais incitaram os relatos das experiências das Filhas, bem como o 

fomento da reflexão sobre estas. São fotografias contemporâneas que conjecturam 

tais sentimentos de solidão, vazio, incerteza e esperança. 

Durante o processo de criação a apreensão das imagens foi se dando a partir 

dos relatos das Filhas, e as experiências na concepção das mesmas foram, de igual 

modo, bastante relevante. Cabe pontuar que houve, por parte dos colegas 

envolvidos e por mim certa dificuldade, neste processo, em realizar a maior parte 

das imagens. Pelo fato de nós percebermos bastante sujeira nos lugares. Tanto no 

Rio Paraguaçu quanto na Estação Ferroviária e na Igreja dos Remédios foi 

encontrada muita sujeira, ao ponto de nos causar sensação de nojo e dificultar a 

realização das imagens. No entanto, as inquietações e o desejo de trazer à tona as 

histórias das Filhas foram como um combustível, ao ponto de me motivar a enfrentar 

esses entraves. 

É pertinente ressaltar que a fotografia é uma linguagem artística muito 

relevante que utilizamos como instrumento para fomentar reflexões e 

questionamentos. De modo que existem várias possibilidades de construir e 

ressignificar conceitos. Sabendo-se que através da arte, não necessariamente, 

resolveríamos os problemas aqui discutidos. No entanto, esta é sobremodo 

significativa para suscitar discussões a respeito de temas diversos. 

No processo de criação artística as imagens serão compostas em séries, 

sendo que cada série consiste em três sequências de imagens para cada história 

das Filhas recriadas em três espaços públicos de Cachoeira. São imagens auto 

reflexivas, a qual incita reflexão sobre o que é transmitido. Cada série foi intitulada a 

partir de nomes fictícios dados às Filhas a fim de preservar a identidade das destas. 
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De início as fotografias foram pensadas para serem monocromáticas, pelo 

fato de remeter às memórias do passado. Em contrapartida, o colorido vibrante do 

vestido da boneca em contraste com o azul do rio realçaram as imagens, ao ponto 

de conservar a cor original.  

Figura 11: Sequência Maria 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 No que tange ao rio, este ressignifica a trajetória de vida de Maria, a qual 

percorreu muitos e complexos caminhos na infância até ancorar em um “porto 

seguro”, a casa de seus avós. Sua história recontextualiza um rio que flui ao 

encontro do oceano para desaguar suas águas. 

A imagem contemplativa busca abordar a ideia do abandono de uma criança 

sem nenhuma perspectiva da vida. Esta remete uma sensação de solidão e nos toca 

pelo fato, de algum modo, “sentirmos” a ideia do vazio que acomete as pessoas que 

enfrentam tal problema. Entretanto, a sujeira nos imprime as diversas e graves 

consequências que o abandono gera na vida do ser humano. 
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Figura 12: Sequência Maria 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

A imagem apresentada à cima possibilita um novo significado ao abandono 

afetivo, de maneira poética, relacionando o abandono do rio que, no caso, encontra-

se poluído ao desamparo de uma criança. 

A ideia é experimentar elementos que possibilitem a noção de abandono e 

relacionar com o objeto da boneca. E, assim, recontextualizar a situação do 

abandono afetivo. Deste modo, a parede de pedras, evidenciada na fotografia, 

remete a uma barreira escura, como um bloqueio que afeta a vítima de abandono e 

que tenta impedir sua visão. Referente a sujeira do rio, esta é como se fosse os 

sentimentos ruins que as afastam dos outros. 

 

Um novo significado da ideia de informação construiu-se em torno da 
imagem fotográfica. A foto é uma fina fatia de espaço bem como de tempo. 
Num mundo regido por imagens fotográficas, todas as margens 
(“enquadramento”) parecem arbitrárias. Tudo pode ser separado, pode ser 
desconexo, de qualquer coisa: basta enquadrar o tema de um modo 
diverso. (Inversamente, tudo pode ser adjacente a qualquer coisa.) 
(SONTAG, 2004 p. 33 
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Figura 13: Sequência Maria 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

O rio é um lugar simbólico para Maria, lugar onde se refugiava na infância. 

Nestes termos, ao passar por este, lhe suscitava lembranças e a fazia rememorar 

sua história. Assim, a fim de revisitar suas recordações, sempre voltava para sentar-

se às suas margens em silêncio contemplar suas águas e meditar sobre sua vida. 

Essa imagem foi construída a partir dos relatos de Maria sobre as 

experiências vividas por intermédio do Rio Paraguaçu. Sua trajetória ao passar por 

vários lares compara-se às águas correntes do rio, as quais nunca são semelhantes. 

No depoimento de Maria esta relata que: “a maior consequência que ausência 

de meus pais trouxe para minha vida, independente de todas as outras, foi o vazio 

que tenho dentro de mim, sabe quando você tem tudo, mas tem sempre aquela 

sensação que falta algo [...]”.  
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Figura 14: Sequência Joana 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

A Igreja de Nossa Senhora dos Remédios recontextualiza a história de Joana 

que cresceu cercada de amor e carinho da família. No entanto, aparentemente, a 

ausência paterna não foi preenchida na sua vida, embora esta não permita deixar 

isto transparecer. Em tempos, a igreja encontra-se desativada, um lugar que antes 

era visitado por vários fiéis, hoje “deu lugar” ao vazio. 

A imagem brinca com este vazio da igreja que outrora já foi o centro das 

atenções. Dessa forma, comparando tal figura ao trajeto de Joana, pode-se inferir 

que esta, mesmo vivendo cercada de pessoas, tanto no passado quanto no presente 

enfrenta a experiência de “uma ausência”. Todavia, como já citado, esta insiste em 

relatar que a paternidade não faz sentido em sua vida, no entanto, o que deixa 

transparecer é a forte negação que Joana imprime ao tratar da questão do 

abandono.  
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Figura 15: Sequência Joana 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

A Igreja era um espaço de oração, no qual as pessoas faziam suas 

reverências. Como um lugar sagrado, hoje as pessoas passam despercebidas pelas 

portas de seu templo. O objeto artístico na entrada do templo promove uma 

sensação de busca por uma válvula de escape, o qual a fé serve como o objeto para 

camuflar o vazio do interior.  

A poética da imagem é utilizar o desprezo do local e relacioná-lo à ausência 

da paternidade na vida de Joana, instigando uma reflexão sobre o abandono das 

pessoas e dos lugares. 

No depoimento, Joana relata que: “a figura paterna representa, na verdade, 

não representa, porque quando você tem algo que já existiu e que faz falta é uma 

coisa, mas quando você nunca teve, e para você aquela lacuna ela não tem muito 

sentido, então para mim ela não representa muita coisa não.” 
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Figura 16: Sequência Joana 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

O abandono é um fenômeno que proporciona uma situação bastante 

complexa, a qual a pessoa sofre com as consequências que este imprime. 

O olhar contemplativo da boneca sobre o altar do templo suscita a questão da 

fé ou de um pedido de oração. E a imagem representada à cima remete a trajetória 

da infância de Joana, quando esta ficava no canto da casa observando meu pai 

acariciar a meus irmãos e a mim. Era uma situação difícil para ela quando criança 

aceitar a ausência de um pai, apesar de não conhecê-lo, ainda assim era bastante 

sofrido. 

Essas imagens que agem sobre a sensibilidade do 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) 
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Figura 17: Sequência Ana 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

A Estação Ferroviária de Cachoeira ressignifica a experiência de Ana, a qual 

conviveu um curto período com seu pai, não obstante, tempo suficiente para nutrir 

um sentimento de amor por ele e desejar reencontrá-lo. 

Assim, esta imagem simbólica remete uma situação de abandono paterno, a 

qual a criança sente-se desamparada numa estação ferroviária observando a partida 

de seu pai. Essa imagem foi pensada afim de ressignificar o abandono paterno. 

Todavia, a figura de um homem surgiu, por acaso, na captura. Tornando assim a 

ideia de abandono mais significativa para o processo. 

 

Trata-se de uma imagem sensível que contém uma excitação. O artista é 
profundamente afetado por essa imagem que tem poder criativo; é uma 
imagem geradora. Essas imagens, que guardam o frescor de sensações, 
podem agir como elementos que propiciam futuras obras, como, também, 
podem ser determinantes de novos rumos ou soluções de obras em 
andamento. (SALLES, 1998 p.54) 
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Figura 18: Sequência Ana 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

A Estação Ferroviária de Cachoeira era um local de espera para trens e 

pessoas. Atualmente, o trem de cargas apenas passa pela Estação e não há mais 

circulação deste para passageiros. 

A imagem ressignifica a experiência de Ana na expectativa da volta de seu 

pai. O desejo desta criança pode ser percebido através do olhar, dos gestos e de 

suas atitudes. E o uso da imagem promove uma alusão a uma luz no fim do túnel, 

ou seja, ainda há uma esperança; ela espera ainda por seu pai.  

No depoimento de Ana ela afirma: “meu pai é muito legal, eu quero que ele 

volte de novo para Cachoeira, para morar com minha mãe, eu e minha irmã”. 

Sua esperança é a volta de seu pai, sonha com esse dia. Ana lembra com 

muita alegria, os momentos em que ela conviveu com seu pai em Brasília. 
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Figura 19: Sequência Ana 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

O espaço abandonado constrói uma metáfora com a história de Ana sobre o 

abandono afetivo através de elementos que remetem o esquecimento; como a 

sujeira, que simboliza a tristeza da criança e a escuridão, que remete a ideia de 

solidão. 

A imagem reflete o abandono da Estação, local que no passado era bastante 

visitado e, hoje, apenas existe na memória de quem viveu aquele tempo de 

agitação. A fotografia foi criada a partir das experiências de Ana, que nos primeiros 

anos de vida pode “desfrutar” da presença da figura paterna, mas atualmente sofre 

com sua ausência. 

As imagens tornaram-se bastante contemplativas e se expressam por si. Em 

razão disso, surgiu a ideia de retomar a vídeo arte Caminhos, que produzi na 

disciplina de Fotografia II, no semestre 2014.2, a qual narrava as experiências 

vividas por Maria. Como já mencionei anteriormente, o fato da cor da boneca ser 
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branca, nessa vídeo arte, trata-se da questão de que suas características físicas se 

assemelharem a de uma das Filhas, Maria. 

 

A crítica genética utiliza-se do percurso da criação para desmontá-lo e, em 
seguida, colocá-lo em ação novamente. Quando falo em percurso, refiro-me 
aos rastros deixados pelo artista e pelo cientista em seu caminhar em 
direção à obra entregue ao público. Essa arqueologia da criação tira esses 
materiais da gaveta e dos arquivos e os põe em movimento, reativando a 
vida neles guardada. (SALLES, 1998 p.13) 

 

A ideia de retomar a reprodução da vídeo arte Caminhos surgiu quando 

percebi que, como esta história, as outras também poderiam criar uma conexão com 

os espaços trabalhados neste projeto. O propósito era inserir os dois vídeos que 

relacionavam as histórias das Filhas; Joana e Ana na vídeo arte. O roteiro desta foi 

iniciado pelos frames da experiência de Maria no Rio Paraguaçu, sempre 

intercalando estes com os vídeos das histórias de Joana na Igreja Nossa Senhora 

dos Remédios e de Ana na Estação Ferroviária, assim as narrativas das Filhas se 

relacionam com os áudios. 

 

Trata-se de criadores que encontram em suas poéticas o embate direto com 
o tempo ubíquo do ciberespaço e geram uma série de trabalhos que 
subvertem-alteram-ampliam o sentido inicialmente previsto para o contexto 
eletrônico-digital- quer seja em torno da discussão temporal, quer seja em 
torno das novas formas de experienciação estética. (MELLO, 2008 p.12) 

 

Os áudios da vídeo arte se caracterizam enquanto os próprios relatos dos 

depoimentos das Filhas, sabendo-se que cada espaço nesta ressignifica as 

experiências das mesmas. Estes foram obtidos através de entrevistas gravadas 

presencialmente e pelo aplicativo de conversação Whatsapp, os quais as Filhas 

foram relatando quais foram as marcas deixadas e os questionamentos sobre 

ausência dos pais nas suas vidas. Os relatos são bastante fortes e verdadeiros, o 

qual torna o vídeo mais impactante, ao ponto de emocionar as pessoas que ouviram 

antes que foi exposto.  
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Figura 20: Frames do vídeo: Caminhos 

                                                  

   

Fonte: Elaborada pela autora 

 

RELATOS DA EXPOSIÇÃO 

A exposição Imagens Que Falam Por Si - Conexões e Projeções entre 

Autoimagem e a Autoestima, foi uma exposição coletiva com a minha participação, 

Lise Anne Gonçalves, em parceria com Tais Gonçalves que ocorreu no Foyer do 

Auditório da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, na cidade de Cachoeira, 

entre os dias 23 e 24 de março de 2017. Conforme informado nos cartazes a seguir: 

Figura 21- Cartaz da Exposição Imagens que falam por si 

 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Figura 22 - Cartaz da Exposição Imagens que falam por si 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

Antes da realização da presente exposição foi planejada e desenhada por 

Tais e por mim, a expografia, a qual se concretizou no foyer do auditório da UFRB. 

Desta maneira, já tínhamos o conhecimento da escolha do espaço adequado para 

os quadros e projeções. 

Nesse sentido, cada uma, em consenso, se instalou em uma das metades do 

local, onde de forma harmônica expusemos nossas obras. Assim, o espaço foi 

ocupado igualitariamente por nós duas e compusemos nossos quadros e 

equipamentos para projeção das vídeos artes. 

Os quadros nos quais foram plotadas as fotografias (40 cm x 60 cm) ficaram 

expostos em forma de círculo com as mesmas em posição horizontal.  Nós os 

penduramos usando linha de nylon nas duas extremidades superiores e os 

prenderam com cola quente, tomando como base a altura mediana. O intento era 

forjar a impressão de que os quadros estivessem flutuando no espaço. 

Sabendo-se que as imagens de cada processo artístico foram dispostas em 

três sequências, conforme a poética de cada uma das Filhas em relação aos lugares 

esquecidos da cidade de Cachoeira.  

Nestes termos, as mesmas foram expostas de forma que o público tivesse 

toda oportunidade de apreciação, tornando assim um ambiente livre, ao centro, para 

que todos circulassem tranquilamente. Durante a organização da exposição, surgiu 

a ideia de colar frases e depoimentos das Filhas no fundo de algumas das imagens 

dispostas no espaço. O objetivo inicial era não deixar à mostra o fundo da imagem, 



50 
 

 
 
 
 

todavia a ideia tomou uma proporção maior. Visto que as frases e depoimentos 

aparelhados no local contribuíram ricamente para a apreensão de cada processo. 

Figura 23- Espaço montado para Exposição 

      

Fonte: Elaborada pela autora 

 A vídeo arte Caminhos, que também compõe esta exposição, foi projetada na 

parede, ao lado da porta da entrada do espaço. Vale pontuar, que a escolha do lugar 

foi necessária para que as pessoas, ao adentrarem no local se sentissem atraídas a 

apreciá-la. O áudio exibido no vídeo já mencionado é composto pelos relatos das 

Filhas, cujo som podia ser ouvido pelo fone, pois havia outro vídeo com áudio no 

espaço. A vídeo arte também contribuiu significativamente para que os visitantes 

entendessem um pouco do processo artístico.  

Figura 24- Espaço de Projeção da vídeo arte Caminhos 

     

Fonte: Elaborada pela autora 

Cabe colocar, que a exposição foi bastante visitada, não só apenas pelas 

pessoas participantes da comunidade acadêmica, mas, principalmente, pelos jovens 

estudantes do Colégio Simonton, (instituição privada de educação da cidade) pelo 

fato de haver sido divulgada a exposição pelos colégios. A experiência em realizar 

uma exposição sobre o tema proposto foi muito importante.  
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No decorrer do processo não havia a possibilidade de percepção da 

proporção de quantas pessoas iriam se identificar com o assunto. Nesse sentido, 

perceber que surgiram vários questionamentos e discussões entre os grupos foi 

fundamental. É interessante ressaltar, que no processo da exposição, descobri mais 

um membro de minha família que se sentia abandonado pelo pai, nesta feita, meu 

cunhado, que veio me abraçar em lágrimas relatando que se identificou bastante 

com o projeto.  

Vale citar também, que uma estudante do Colégio Simonton saiu da 

exposição muito emocionada, porém a mesma não revelou o motivo da emoção. 

Contudo, seu professor revelou que ela havia sido abandonada e que era filha 

adotiva. Diante do mencionado, como também não se emocionar com essas 

histórias? São experiências que nos remete ao sentimento de dor e solidão. 

 

Figura 25 – Exposição- Interação com o público 

 

   

   

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Houve vários relatos a respeito das imagens transmitirem sensações de 

solidão, vazio e dor. Em contrapartida, apesar de causarem tais sentimentos eram 

belas, em se tratando da questão da sensibilidade que imprimi em trabalhar a 

situação do abandono afetivo através delas.  

Nestes termos, “as fotografias são tecidos, malhas de silêncios e de ruídos. 

Precisam de nós para que sejam desdobradas seus segredos. As fotografias são 
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memórias, histórias escritas nelas, sobre elas, de dentro delas, com elas”. (SAMAIN, 

2012 p.160) 

Diante do que foi exposto, diversas reflexões foram suscitadas entre os 

estudantes e pessoas da comunidade. Dentre todas as discussões, a que mais 

chamou a atenção foi um olhar sensível de um estudante do curso de Artes Visuais, 

o qual afirmou que além de cuidar de minha filha, consigo voltar meu olhar também 

para as três mulheres da minha família, bem como além delas, consigo cuidar de 

outra menina, a minha cidade, Cachoeira. Essa visão sensitiva instigou-me a 

enxergar que meu processo criativo é bastante relevante para fomentar discussões 

e questionamentos sobre o abandono afetivo, também, para além dos arredores de 

minha família. Recebi, também, sugestões sobre o som ambiente do espaço. Já 

que, por serem músicas internacionais, não se encaixariam de certa forma, com 

contexto. Uma opção seria o uso das músicas nacionais que se relacionam melhor 

com o tema, ou até mesmo, as instrumentais. 

Por fim, a experiência em realizar a exposição Imagens que falam por si, foi 

muito gratificante. Isso pelo fato do tema proposto ser visto por outras pessoas além 

dos estudantes de Artes Visuais, mas principalmente, pelo trabalho ter alcançado o 

público jovem. Isso também serviu como estímulo para que este processo de criação 

artística tenha a possibilidade de ganhar continuidade e ser levado para fora da 

academia. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É pertinente destacar que a questão do afeto, nos presentes dias, é um dos 

fundamentos mais relevantes na relação entre pais e filhos. Nesse sentido, quando 

isso não ocorre há a possibilidade de causar nos indivíduos distúrbios psicológicos, 

físico e social, os quais surgem silenciosamente. Constatou-se que as 

consequências do abandono afetivo causam muitos danos psicológicos nas pessoas 

que são afetadas por este fenômeno. Diante disto, essa ausência dos pais na vida 

de uma criança é bastante marcante e dolorosa. A criança abandonada pode 

apresentar problemas no seu comportamento social e mental para o resto da vida. 

O que se percebe nos estudos é que o abandono afetivo é um ato de 

violência cruel e silenciosa, pois a partir do momento que a criança sofre abandono 

o rastro deste fenômeno a acompanha em todas as suas relações. E, pode-se 

afirmar que os danos causados, por vezes, não são superados. Sem contar que 

quando tal fato ocorre há, consequentemente, a violação dos direitos da criança ser 

assistida e conviver com sua família. Desse modo, acredita-se que é de suma 

importância a presença e a convivência de ambos os genitores na vida de uma 

criança, para que o desenvolvimento desta seja o mais saudável possível.  

Vale ressaltar que durante o percurso nas Artes Visuais, as minhas 

experiências sobre as memórias de infância, os patrimônios históricos de Cachoeira 

e as questões sociais, as quais são: (a violência que atinge o município, a pobreza e 

o abandono) foram de suma importância para o desenvolvimento do processo 

artístico, diante dos erros e acertos nas diversas linguagens artísticas, cada uma 

com sua especificidade, instigando reflexões e questionamentos. 

Diante disso, as intervenções realizadas durante o curso sobre as minhas 

memórias de infância, inserindo o objeto “boneca” em espaços afetivos, foram de 

enorme relevância, a qual me permitiu reviver grandes momentos dessa fase tão 

importante da minha vida. 

Cabe também pontuar, que as experiências vividas com as Filhas foram 

objeto da pesquisa, as quais, a partir das minhas percepções, utilizo da fotografia 

como instrumento para fomentar discussões e questionamentos sobre a situação do 

abandono afetivo. 
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Partindo desse pressuposto, as imagens contemplativas tornaram-se bastante 

significativas quando me apropriei do objeto artístico “boneca negra”, inserindo-o nos 

espaços esquecidos da cidade e levantando vários questionamentos os quais nunca 

havia imaginado. Contribuindo assim para este vá além desta pesquisa e que seja o 

fio condutor de outras mais questões sociais que me inquiete da mesma forma que o 

abandono afetivo me sensibilizou. 

Por meio da exposição Imagens que falam por si foi possível perceber o 

quanto as imagens refletiam na vida das pessoas. Diversos conceitos foram 

surgindo à medida que cada grupo de estudantes, seja eles da Universidade Federal 

da Bahia, do Colégio Simonton, ou até mesmo as demais pessoas que a visitaram, 

contemplava as imagens. 

Mediante ao que foi pontuado, esta pesquisa foi fundamentada por autores 

que colaboraram ricamente para o processo de criação, adensando maior 

conhecimento a respeito do tema abordado. Bem como acrescentando 

significativamente na construção das imagens que, supostamente, sensibilizaram e 

tocaram as pessoas, gerando, assim, debates e reflexões sobre a maneira de 

conceituar as imagens. 

Desta maneira, é também pertinente ressaltar que o incentivo para além do 

ambiente acadêmico torna-se de fundamental importância, pois nos possibilita 

pensar o quanto o processo de criação ganhou um espaço relevante e grandes 

proporções para além desta pesquisa. Sabendo-se que as imagens, possivelmente, 

não solucionará a questão do abandono, porém incitará diálogos e reflexões, os 

quais possibilitarão as pessoas sensibilizarem-se e compreenderem os sofrimentos 

das outras. 
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