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                                                RESUMO 

 

 
Olhar, uma passagem pela vida é uma pesquisa em arte, sobre processos de 

criação. Este trabalho tem como objetivo a busca e a valorização de uma 

memória afetiva da artista em relação a sua avó paterna: Germinia, mulher 

negra, quilombola, uma mulher forte, guerreira por instinto, o pilar de uma 

família composta por 14 filhos, moradora de uma comunidade (Pov. Maria 

Preta, município de Cachoeira - Ba) que tirou todo seu sustento da roça para 

alimentar seus filhos.  O processo artístico se utiliza das artes manuais (meios 

materiais) e tecnológicas (meios digitais), para criar as obras, através das 

linguagens das artes visuais: o desenho, a colagem, a fotografia e a projeção 

de imagens. 

 

Palavras- chave:, Memória afetiva. Processos de criação. Artes visuais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

ABSTRACT 

 
Glance, a passage through life is a research in art, on processes of creation. 
The aim of this work is the search for and valorization of an affective memory of 
the artist in relation to her paternal grandmother: Germinia, black woman, 
quilombola, a strong woman, warrior by instinct, the pillar of a family composed 
of 14 children. She lived in a community (Pov. Maria Preta, municipality of 
Cachoeira – Ba),  and took all their sustenance from the farm to feed her 
children. The artistic process uses the arts and craft skill (material media) and 
technological (digital media), to create the works, through the languages of the 
visual arts: the drawing, the collage, the photography and the projection of 
images. 
 

Keywords: Affective memory. Creation processes. Visual Arts. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Olhar, uma passagem pela vida tem como objetivo mostrar, através do desenho, 

da apropriação da fotografia e da colagem, um olhar diferenciado, trazendo de 

minhas memórias afetivas o sentimento de orgulho de minhas raízes.  O título foi 

pensado na intenção de um olhar cuidadoso de minhas memórias, daquela que já 

não está entre nós, Germinia, minha avó paterna. 

 

Para que essas memórias ainda continuem de alguma forma a sobreviver, eu como 

a terceira geração, filha de seu filho, mãe de sua bisneta (quarta geração) e a 

primeira da família a entrar em uma Universidade Federal irei falar a partir das 

linguagens poéticas das artes visuais, dessa mulher forte, guerreira, ativa, 

trabalhadora rural, quilombola, viúva ainda jovem, pilar de uma família de 14 filhos 

que os sustentou trabalhando na roça. 

 

A pesquisa teve como objetivo geral dar um novo olhar a essas memórias que 

possam traduzir visualmente um sentimento de orgulho e saudade, utilizando de sua 

única imagem, a fotografia de sua carteira de identidade.   

  

Compreender as memórias e espaços relacionados à vivência que tive no ambiente 

vivido por Germinia; identificar através dos relatos de algumas pessoas da família as 

lembranças deixadas por Germinia; experimentar através da tecnologia a projeção 

de imagens; refletir sobre a presença de minha avó na minha vida e mostrar através 

do desenho sua relação com a agricultura foram objetivos específicos da pesquisa. 

 

No contexto entre memória, áudio e imagem, a pesquisa teve como questionamento 

a seguinte pergunta: como trazer à tona as lembranças que tenho de minha avó e 

que surpresas essas memórias trarão?  

 

A metodologia se pautou nos processos da pesquisa em arte, acontecendo de 

acordo com encaminhamento da pesquisa e com as experimentações plásticas e 

digitais. As experimentações utilizadas inicialmente com imagens fotográficas, me 

levaram a outros trabalhos que desencadearam na instalação final.   
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O processo de significação da obra mobiliza a maneira como esta 
atualiza seu significado e mobiliza, também, as diferentes dimensões 
que ela assume no decorrer do tempo, influenciando (ou não) a 
produção subsequente, tornando-se, em muitos casos paradigma 
para determinado movimento ou tendência. (REY, 2002, p. 125)  

 

O processo artístico será apresentado ao longo do texto, as imagens e a descrição 

do fazer do passo a passo das obras, perfazendo um percurso entre minhas 

lembranças e suas ressignificações, trazendo nos trabalhos artísticos um ambiente 

já vivido por mim e suas sensações. 

 

Este memorial apresenta, além desta Introdução, as seguintes seções: parte 2 - a 

minha trajetória no curso, onde discorro sobre as disciplinas em que aprendi a 

trabalhar com processos, a poética das artes visuais. Na parte 3 – desenvolvo uma 

breve abordagem sobre a memória afetiva e a fotografia.  Na parte 4 – discorro 

sobre minhas memórias e de onde partiu a criação, o processo artístico desde onde 

surgiu a ideia. Na parte 5 - conto todo o momento da Exposição, desde a montagem, 

comentários, participantes. Na parte 6 apresento as Considerações Finais  onde 

discorro sobre a importância de todo processo artístico. 
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2.  A TRAJETÓRIA NO CURSO 

  

Comecei a fazer o curso de Artes Visuais na Universidade Federal do Recôncavo da 

Bahia - Centro de Artes, Humanidades e Letras, na Cidade de Cachoeira Bahia, no 

ano de 2015.  Cidade em que vim morar com minha mãe e meus irmãos ainda 

pequena, depois que sair da comunidade rural onde nasci, (povoado da Maria 

Preta).  

As disciplinas ofertadas no curso me proporcionaram o contato com um mundo que 

não conhecia, tive o acesso a várias disciplinas teóricas e práticas. O desenho, a 

pintura, a escultura, a xilogravura e a disciplina de processos artísticos dentre 

outras. 

No segundo semestre na disciplina de arte e comunicação visual tive contato com os 

elementos do vocabulário visual, pude conhecer as cores, a escala acromática, 

ponto, linha e plano, artistas da Gestalt, figura e fundo, positivo e negativo, 

composição e outros temas. Foi muito importante para a construção do meu 

processo artístico, pois muitos desses elementos estão presentes nas obras. 

 Na disciplina de Fotografia II experimentei uma máquina fotográfica Sony 

semiprofissional.  O lugar e o que decidi fotografar foi exatamente o espaço de 

convivência de minha avó. Fiz umas 200 imagens, depois continuei a fotografar as 

pessoas que conviveram com ela, seus filhos, vizinhos, netos, noras. 

Já na disciplina de Arte e Patrimônio entendi a importância da memória e sua 

preservação, também coloquei em prática dois trabalhos artísticos relacionados à 

memória, um nas disciplinas de Arte e Tecnologia e o outro na disciplina de Plástica 

Sonora. Foi através desses conhecimentos e do projeto que fiz na disciplina de 

Elaboração de Projetos em Artes Visuais em que foi exatamente definida a temática 

do meu TCC, buscando trabalhar com as minhas Memórias afetivas.  

No sexto semestre, na disciplina de arte e tecnologia, foi proposto a turma que 

fizéssemos um projeto. No meu projeto elaborei um projetor artesanal com papelão, 

lente de aumento, fita transparente, lanterna e fotografia do espaço onde minha avó 

viveu, utilizando algumas imagens que fiz na disciplina de fotografia. A obra foi 

intitulada “Memória”, pois era a história de minha avó contada por mim em um blog 
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através de relatos de quem a conheceu, no endereço eletrônico 

http://historiadegerminia.blogspot.com.  

Figura 01 - QR. Code 

 

 Figura 01 a - Expo Desencadeia                    Figura 01 b - Expo Desencadeia 

   

Foto: Rafael Jesus 
Fonte: Acervo da artista, 2018. 

 

Os interesses que levaram a essa produção artística apoiaram-se nas 

ressignificações de fotografias feitas por mim, para retratar a matriarca da minha 

família paterna, procurando estabelecer associações entre sentimentos, memórias e 

imagens. 

A obra se constituiu em duas esculturas feitas de caixa de papelão: uma menor de 

30 cm e a outra maior de 40 cm, que projetavam uma imagem, silhueta do rosto de 

uma mulher negra que representava minha avó.  Ao lado havia a imagem da 

fotografia de Germinia impressa e nessa foto anexado o QR. Code (Fig. 01a e 01 b).  

http://historiadegerminia.blogspot.com/
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 Durante a montagem da obra foi escolhido um espaço onde a caixa teria que ficar 

suspensa, acima da cabeça do público.  A minha maior surpresa foi ver as pessoas 

subindo no muro de ferro para ver o que havia dentro da caixa, como também o 

interesse pela história contada no blog acessado por elas. Muitos vieram me 

parabenizar pela homenagem feita a Germinia minha avó. 

O que posso dizer é: a experiência valeu muito e tenho orgulho de poder misturar a 

baixa tecnologia e tecnologia digital, as pessoas se surpreenderam e pediram para 

que continuasse a alimentar o blog e completar as memórias com relatos de 

conhecidos de Germinia.  

Na disciplina de Plástica Sonora, já no sétimo semestre, desenvolvemos propostas 

com áudios de ambientes externos e pensei em novamente trabalhar a poética da 

memória, para a construção de um livro objeto. Usei uma caixa MDF, selecionei 

algumas fotos da casa de minha avó, o Eucatex foi subdividida em pedaços para 

forma as folhas e nelas anexadas as fotos formando uma narrativa. Na parte frontal 

inicia-se com a imagem de Germinia e após as imagens de um de seus filhos, a 

fonte a roça de milho a talha de barro o pé de tamarindo, flores do campo, 

complementando a  narrativa, adicionei algumas entrevistas gravadas que fiz com 

meu tio, meu pai, minha madrasta e minha mãe, referente suas lembranças com 

relação a minha avó.  

Trabalhei esses áudios no programa Audacity e passei para o aplicativo QR. Code, 

que foi colocado na parte de trás do livro-objeto audível. (Fig. 2 e 2a) 
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Figura 2 - Foto livro-objeto audível (detalhe da frente) 

 

 

Figura 2 a - Foto livro-objeto audível (detalhe fundo)  

 

                                   Fonte: Acervo da artista, 2018.2 
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3.  MEMÓRIA E FOTOGRAFIA: páginas de meu diário de bordo 

 

A minha infância foi um pouco conturbada com a separação de meus pais, quando 

eu e meus três irmãos ainda estávamos pequenos, porém não deixou de ser 

interessante. Quando adolescentes sentimos a necessidade de ver nosso pai e 

fomos até a sua residência.  Até então só o víamos na feira livre, onde ele se 

deslocava todo o dia de sábado, para vender sua produção da lavoura. Nosso pai 

morava na zona rural da cidade de Cachoeira, na comunidade quilombola da Maria 

Preta, e ali próximo à casa dele, morava minha avó.      

Uma vez no mês nós caminhávamos até lá, percorríamos em torno de três 

quilômetros a pé, nunca estávamos sós, sempre havia amigos conosco. Na nossa 

caminhada passávamos por quatro bairros da cidade e o restante do caminho era 

estrada de chão e quase em todo nosso percurso do lado direito éramos 

acompanhados pelo rio Paraguassu.  

No caminho havia muitos pés de bambus, pássaros voando a todo o momento, 

calango atravessando nosso caminho e, de vez em quando, víamos cobras.  Ao 

redor dos morros havia pés de frutos como a mangueira, cajá, goiabeira e na beira 

da estrada, essa frutas servia  para saciar nossa fome.  Logo abaixo das terras de 

minha avó, havia um caminho estreito com uma subida enorme e árdua que 

levávamos em torno de meia hora para chegar ao topo, ofegantes e muito cansados. 

 Nesse percurso havia duas fontes d´água natural, uma de minha avó e a outra do 

vizinho de pasto.  Dentro e ao lado dessas fontes havia muitos pés de lírios 

cheirosos e bonitos que enfeitavam aquela paisagem verde e extensa em tamanho. 

A primeira coisa que fazíamos ao chegar à casa de minha avó era nos sentar no 

terreiro, bem varridinho com a vassoura de palha, e, como dizia minha mãe “era tão 

limpo que dava pra comer no chão sem usar pratos” e beber a água da fonte, a qual 

minha avó carregava a água com latas na cabeça, para encher sua talha.  A água 

estava sempre fresquinha e gostosa, tinha o sabor da natureza misturado com terra 

e ela trazia para nós em uma latinha de alumínio que eu não sei bem se antes 

aquela era uma lata de achocolatado ou de leite em pó. O que me lembro é que ela 
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brilhava, brilhava tanto que dava para se espelhar de tão ariado, aquele copo 

improvisado.  

Sempre íamos brincar nos pés das árvores e na frente da casa tinha um pé de 

amora muito carregado de frutinhas. Quando estavam verdes elas ficavam brancas, 

quando estavam amadurecendo eram vermelhas e quando maduras ficavam roxas.  

O sabor tinha uma mistura de doce meio azeda, suculentas e deliciosas.  

Havia uma pedra enorme, no pé de tamarindo e subíamos nela, para arrancar a 

fruta. Ao lado direito havia três pés de manga rosa e em uma delas uma gangorra 

que fazia nossa felicidade! Do lado esquerdo, muitas outras plantações, como 

mangueiras, seriguelas, cajarana, limão, caju, mamão, maracujá, feijão de corda, 

pepino, hortaliças... Minha avó era muito pobre, mas sua lavoura na roça era muito 

rica,  

Certa vez me lembro que ela nos chamou para almoçar e em sua sala tinha dois 

tamboretes (banquinhos), o altar de Cosme e Damião, um radinho vermelho de pilha 

pendurado no telhado por uma corda de licuri (á arvore que dá uns coquinhos), e 

mais nada. Ela pediu para que nos sentássemos no chão, embaixo do altar de São 

Cosme e Damião ‘imagens que ela tinha devoção’ e nos deu, a cada um de nós um 

copo com garapa, para nós no interior não se refere ao caldo de cano e sim ao suco 

de limão com farinha, para que nós não ficássemos com fome.  Por falta de 

conhecimento e até mesmo inocência minha, sem entender as dificuldades de minha 

avó, falei em voz alta para meus irmãos: “que água choca”. Minha avó estava 

acendendo o fogo de lenha e eu não sei como, mas ela conseguiu ouvir meu infeliz 

comentário e veio me dar uma bronca daquelas e ainda me chamou de dengosa e 

malcriada.  

Fiquei envergonhada e aquelas palavras vindas daquela mulher que sempre 

respeitei mexeram muito comigo. Eu sentada e ela em pé meio curvada olhando em 

meus olhos reclamando e me apontando o dedo com olhar de fúria e repreensão. 

Lembro-me de seus gestos e da imagem de sua saia de taco (pedaços de tecidos 

remendados de cores diferentes) feito por ela. Nunca me esqueci daquele episódio e 

que dirá meu irmão, que até hoje, mais de vinte anos depois ainda se lembra dessa 

cena. 
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Como falar de memória, sem trazer uma reflexão de passagem de tempo e espaço, 

onde se guarda muitas informações. A memória é fundamental, para de certa forma, 

voltarmos ao passado, ela é imprescindível para que possamos compreender um 

pouco de nossa história. Com o passar do tempo nossas lembranças se tornam 

importantes formas de registro, onde podemos passar para as próximas gerações 

como herança. Nesse contexto, lembro-me da importância da memória no processo 

criativo da artista Viga Gordilho   

Ativando a memória com a palavra “ponte”, lembro que tenho feito 
inúmeras travessias para ilha de Itaparica, desde criança. Quando do 
terminal marítimo das Docas de Salvador, se escutava o terceiro 
apito do velho navio João das botas, os marinheiros puxavam as 
cordas recolhendo a âncora, e ai estávamos certos de nosso destino- 
a chamada ponte (cais) da cidade de Itaparica em festa: baianas 
vendendo acarajé, cocada, apanã, meninos pulando da ponte e 
mergulhando, na água transparente verde azulada, bolas coloridas 
ao vento, veranistas passeando de bicicleta. (GORDILHO, 2013, p. 
83). 

 

É interessante trazer a tona através das artes visuais um legado e a valorização de 

uma memória e o saber empírico, um aprendizado passado de geração em geração. 

Dando continuidade ao tema, cito Bosi (1979) “A lembrança é a sobrevivência do 

passado. O passado, conservando-se no espírito de cada ser humano, aflora a 

consciência na forma de imagens-lembranças”. (BOSI, 1979, p.15)   

Tenho através desse trabalho o intuito de prolongar essa memória, de forma que o 

cheiro, a textura, as cores, e as lembranças me transportou ao passado em busca 

deste resgate afetivo.  

Apropriando-me dessa única imagem da fotografia de sua carteira de identidade 

(Fig. 3), busco a ressiginificação dessas minhas lembranças.    
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Figura 03 Documento de Germinia, frente 

 

 

Figura 03 a – Documento de Germinia, fundo 

 

                                    Fonte: Acervo pessoal da artista, 2017 

.                        

 

 

 

Barthes fala que: “Se gosto de uma foto, se ela me perturba, demoro-me com ela. 

Que estou fazendo, durante todo tempo que permaneço diante dela? Olho-a, 



18 

 

escruto-a, com se quisesse saber mais sobre a coisa ou a pessoa a que ela 

representa” (BARTHES, 1984, p.147).  

Para Barthes (1984), a fotografia é uma forma de trazer a história para o presente 

como memória, a partir do passado, ela é capaz de parar no tempo, um lugar, uma 

pessoa, um objeto, que talvez não exista mais e se torna uma lembrança 

dependendo dos olhos de quem vê. 

Ao se interessar a entender as técnicas fotográficas Barthes não as classificava 

procurava enxergar através das leituras das imagens aonde seus olhos iam à busca 

de algo singular nas fotos a procura de seus significados. Ver as fotos como elas 

eram, gostasse ou não delas, mas sempre as compreendendo.  

Incomodava-o não encontrar livros de fotógrafos falando sobre fotografia e sim 

grupos falando de fotografia como ciência, através desse desconforto resolveu 

escrever sobre fotografia utilizando de linguagens expressivas e criticas. 

O fotógrafo depende de sua luta para que sua fotografia não morra, uma 

preocupação que seu objeto não tem. Depois de fotografado tudo se torna imagem 

com infinitas possibilidades de leituras. 

 Para Barthes, sua história começou a partir do momento que sua mãe viveu, antes 

dele. Com esses fatos começou a lembrar do rosto de sua mãe, mas nunca uma 

imagem inteira, sempre fragmentada, o processo dessa busca se tornou doloroso. A 

imagem real de sua mãe chegou a partir de uma fotografia antiga.  

A surpresa de Barthes ao encontrar dentre as fotografias antigas uma foto de algo 

que nem se lembrava, veio à tona a imagem de sua mãe ainda jovem e ele criança 

visualizava a partir da observação da imagem, mas a imagem de seu rosto quase 

não aparecia. Olhando as fotos de sua mãe não lhe traziam sentimentos por não 

parecerem verdadeiras, a história por trás da foto o fazia se sentir assim, encontrava 

nos vestidos fotografados da mãe sua inexistência. Na busca pela lembrança viva da 

mãe, ele encontrou na imagem, algo que lhe agradava, uma caixa e um frasco de 

cristal. 

Em uma foto antiga de sua mãe ainda criança ele conseguiu vê-la. Esse sentimento 

através de uma fotografia antiga, o que nos faz compreender que a fotografia é uma 
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forma de nos lembrar de quem amamos. A fotografia e seu observador se unem em 

uma relação de sentimento  para ressignificar histórias de memórias afetivas. 

 Na situação atual, as câmeras fotográficas estão mais acessíveis para os usuários e 

esses alimentam o fluxo de imagens.  A internet é um meio e um grande exemplo 

para expandir esse movimento da reprodução a toda a hora e todo momento e gera 

milhares de imagens, a nossa vida está rodeada delas, desde o momento em que 

acordamos até a hora de dormir, até nos sonhos elas aparecem. O desenvolvimento 

da crítica é o que nos permite selecioná-las.   

Na época de minha avó essa produção de imagens não existia.  A fotografia faz 

parar qualquer coisa no tempo. Tudo pode ser reproduzido inclusive e 

principalmente a foto, essa dependendo da técnica em uma velocidade muito 

grande.   

Na busca do homem pelo congelamento do tempo ele foi buscar na mecanização 

industrial a câmera fotográfica, a primeira com o objetivo mecânico de possível 

reprodução da imagem. 

A pessoa que não conhece o que se passa no contexto da história da imagem 

fotografada vista, talvez não seja capaz de compreender a importância da memória 

por quem a produziu, memórias essas carregada de significados, símbolos e 

conteúdos.   
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3.1 Memórias e Lembranças de minha avó, por Martiniano1 

 

Germinia, a segunda maior produtora da comunidade da Maria Preta, em tamanho 

de área. Segundo meu tio Martiniano, filho mais velho de Germinia,  todos nasceram  

em Pedra Funda, minha avó e meus tios, em uma fazenda sem nome, do outro lado 

do rio, em frente ao município de Coqueiros/Ba.  

O caminho que dava acesso à cidade era pela beira da maré ou montando à cavalo. 

O fazendeiro os colocou para fora da fazenda. Os trigêmeos da família de minha avó 

tinham 5 anos de idade. Foram morar na Maria Preta a convite de um morador que 

conseguiu as terras para minha avó. Essas terras foram ‘doadas’ pelo dono do 

Engenho da Vitoria, em troca das terras, os filhos dos moradores ou pais que 

aguentassem trabalhar, teriam que trocar seus serviços na fazenda, pelas terras. 

Essas foram divididas anos depois em 23 tarefas, por morador. Por determinação do 

dono do Engenho, todos os moradores poderiam plantar onde tivesse terra, menos 

na parte de seu vizinho, para evitar briga. 

As primeiras mudas que minha avó plantou foram dez pés de mangueira, doados 

pelo administrador da fazenda. Ela rodeou toda a casa com á arvores frutíferas e os 

pés de tamarindo carregavam tanto com as frutas que os galhos não aguentavam 

com o peso, chegando a lascar. Os pés de caju, na época de colheita, pareciam 

mais uma árvore de natal, pois minha avó tinha muito zelo pela sua roça.  Ela tinha o 

cuidado de estar sempre limpando as leiras e suas hortaliças e não deixava ninguém 

passar próximo aos ramos dos pés das abóboras e pepinos.  Ela dizia que se 

saltasse por cima dos ramos, toda flor ‘pecava’ e não dava os frutos. 

Germinia mantinha sempre limpo os pés das bananeiras, pois segundo ela as folhas 

que não serviam para estar no pé teriam que ir para o chão e virar adubo. Nada 

podia ser desperdiçado. No quintal dela, próximo ao batente da porta da cozinha, 

tinha vários pés de pimenta malaguetinha, tão carregado e vermelho que fazia gosto 

ver. Ela se sentava, colocava sua saia de retalhos dentro das pernas e com um 

prato cuia nas mãos, para comer sua jacuba (pirão de água com farinha) fazia um 

bolo com as mãos e colocava uma pimenta dentro e comia (com a mão).  

                                                           
1
 Martiniano é meu tio  
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As frutas verdes ninguém podia tirar uma do pé, ela sabia de longe  se alguém tinha 

mexido, ela era intuitiva por natureza. Era benzedeira e parteira, até artesã minha 

avó era, ela fazia com as palhas do Licuri vassouras, abano para abanar as brasas 

do fogão a lenha, esteira para colocar os filhos pra dormir, chapéu de palha para ir 

pra roça capinar e não ficar exposta ao sol.  
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4. PROCESSO DE CRIAÇÃO 

 

A proposta para o trabalho final foi a criação de uma instalação de parede, contendo 

obras em técnica mista (colagem, desenho e lápis de cor) e projeção. Após a 

realização de várias experimentações foram escolhidas 14 obras, cada uma 

representando um filho, construída a partir da impressão digital da fotografia de 

minha avó e o desenho e\ou imagem do produto do seu sustento, os frutos e\ou 

folhas de sua plantação. 

Para Ostrower (2001) o ato criador é uma necessidade básica do homem, ele cria 

por instinto, uma forma de ressignificar a sua compreensão de existência. O homem 

acha em seu ser formador a capacidade de se interiorizar e extrair as mais diversas 

formas de se relacionar uns com os outros e na busca da ordem e da significação 

vem à motivação criadora do homem. 

De acordo com a autora, as consequências disso são a potencialização do homem 

enquanto ser criador, sendo que o homem cria por instinto, por necessidade. O 

processo de criação é intuitivo, porém há dois tipos de experiências: a inconsciente 

e a racional. Na medida em que se torna real e cria vida, o processo se torna 

consciente e essa é capaz de resolver problemas antes de aparecer, em ações 

imediatas.  

A impressão no papel carta tipo etiqueta da mesma fotografia de Germinia foi 

utilizada como a  colagem sobre os desenhos  das frutas, raízes e folhas . Essas 14 

imagens repetidas representam então, seus 14 filhos, cada um deles com suas 

particularidades, porém uma única mãe. A impressão em papel transparente foi 

escolhida como forma de representar a presença e a ausência, pelo fato dela não 

estar mais entre nós, somente nas lembranças daqueles que a amaram e a 

continuam amando.  

A minha avó e a terra pareciam uma mesma coisa, em tudo que ela tocava, 

florescia, mas não todo tempo, pois havia épocas que faltava o que comer. Não 

muito longe de suas terras está o rio Paraguassu, onde ela se deslocava para  

pescar, buscar algo que o rio estivesse oferecendo, para dar de comer a seus filhos.  
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 A colagem é uma linguagem artística popular, ela surgiu há muitas décadas atrás, a 

exemplo do mosaico que são pequenos pedaços de algo que é colado de um a um 

com o intuito de formar uma imagem. ( Itaú Cultural, 2019) A colagem é uma técnica. 

Colando em um suporte podendo ser de materiais diferenciados, papelão, tecido, 

papel etc... É também uma técnica que faz parte do meu processo artístico, como 

mais uma peça do trabalho que através da imagem sobre o desenho provoca um 

efeito interessante.  

Vários artistas reconhecidos trabalhavam com colagem a exemplo de Picasso 

(1881-1973), Braque (1882-1963), Matisse (1869-1954). Na colagem há várias 

possibilidades de composição, dependendo do material coletado a ser utilizado. 

O desenho é uma forma de expressar e documentar as lembranças de minha 

infância, a criação através do desenho, utilizando de formas, linhas e cores para 

mostrar e valorizar o registro de uma memória. Iniciei o processo com desenho das 

folhas das árvores frutíferas que minha avó cultivava. Esses desenhos foram feitos 

com lápis e coloridos com lápis de cor sobre folha de papel Vergê, de tamanho A4. 

4.1 Primeira Experimentação.     

      Figura 04 – O milho            Figura 04 a – A manga        Figura 04 b – O Dendê   

                              

Fonte: Acervo pessoal da artista, 2019 

    

Houve alguns imprevistos nas cores do desenho e o nome na imagem da foto.   A 

imagem voltou para o Photoshop para ser retrabalhada, foi retirado o nome, e em 



24 

 

outra imagem que foi duplicada, o fundo e a redução do tamanho em algumas na 

hora da impressão. Porém esse processo ficou como base para os outros. 

Na segunda experimentação, já fiz com algumas mudanças, como a troca do tipo de 

papel, utilizando papel manteiga, papel vegetal, tinta guache e o papel  na cor 

amarelo.  Cometi alguns erros no momento da colagem, causou um estrago no 

trabalho, isso também faz parte do processo.   

  

4.2  Segunda Experimentação:  

         Figura 05 – O Caju                                    Figura 05 a – O Tamarindo  

                               

Figura 05 b – Folha da Mangueira                     Figura 05 c – Folha do Tamarindo 

                                      

Fonte: Acervo pessoal da artista 2019 
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 Na terceira etapa da criação usei papel com outras cores, no fundo fiz algumas 

sobreposições de colagens, as quais foram concluídas de maneira satisfatória. Teve 

uma que quando colei fixou de maneira errada rasgando assim a folha de papel, na 

segunda tentativa da colagem ela saiu torta aproveitei o erro para fazer 

sobreposições aleatórias e deu muito certo, porém não estava agradável aos meus 

olhos.  Ostrower (2001) fala que no ato criador a intencionalidade se une em novas 

situações e coerências, na criação há critérios revelados elaborados através das 

escolhas do individuo.  

Diante de tantas possibilidades e das potencialidades de novas 
possibilidades surgirem, o trabalho de criação se dá em meio a 
inúmeras recusas e aceitações, que envolve muitas escolhas. Esses 
movimentos da construção da obra vão fazendo sua história, 
(diferentemente do que muitos gostam de pensar sobre o mistério 
das soluções mágicas de um autor romanticamente inspirado). 
(SALLES, 2006, pag. 78)  

 

4.3 Terceira Experimentação:  

 

        Figura 06 – Folha do Mamoeiro               Figura 06 a - Matriz  

                                       

         Fonte: Acervo pessoal da artista, 2019 
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                                              Figura 06 b – Amora  

 

 

                                            Figura 06 c – Acerola  

                                      

 

                                        Fonte: Acervo pessoal da artista, 2019 

 

 



27 

 

                                                 Figura 06 d – Digital   

 

                                             Figura 06 e - Sobreposta 

 

                                            Fonte: Acervo pessoal da artista, 2019 

Com a sobreposição só de imagens em um fundo colorido, observei que fugiu um 

pouco do objetivo das primeiras criações que era relacionar a foto à imagem ou 

desenhos de frutas e folhas da agricultura,  o que minha avó fazia no seu dia a dia. 

Pretendo desenvolver essas propostas futuramente.  

O cuidado de retratar a lavoura ainda está no conceito do processo artístico, a cor 

também simboliza a natureza, o lilás da amora, o vermelho da acerola, o preto do 

queimado da terra. O círculo simboliza a digital de minha avó, a qual está impressa 
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em sua carteira de identidade. Foi através de suas mãos calejadas da roça e o 

desgaste das digitais que essa mulher sustentou toda sua família. 

Na quarta etapa das experimentações do processo artístico, fiz impressões com 

papel etiqueta, dessa vez a etiqueta separada em 30 por folha. Imprimi imagens de 

frutas e imagens de minha avó e uma foto que fiz na casa dela de uma talha d'água. 

Fiz a composição com a sobreposição de pedaços de imagens variadas e aleatórias.  

Imagens essas que também ficaram só para exemplos a serem explorados nos 

futuros processos. 

4.4 Quarta Experimentação: 

Figura 07 – Amorando               Figura 07 a – Aboborando        Figura 07 b – O Aipim  

      

       Figura 07 c – A Talha          Figura 07 d - Bananeira   

           

 Fonte: Acervo pessoal da artista   2019 
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As imagens apresentadas nas figuras (Fig. 7, 7ª, 7b, 7c e 7d) foram muito frustrantes 

para mim, além de sair da linguagem proposta, deu outro sentido à imagem.  Foi a 

partir daí que eu juntamente com minha orientadora Roseli Amado, ao analisarmos 

todo o processo, consegui definir o caminho a percorrer. De imediato comecei a 

desenhar e sobrepor os desenhos com a colagem da fotografia. Foi daí que aliei ao 

pensamento de Fayga: 

                                               As intenções se estruturam junto com a memória. São importantes 
para o criar. Nem sempre serão conscientes nem, necessariamente 
precisam equacionar-se com objetos imediatos. Fazem-se conhecer, 
no curso das ações, como uma espécie de guia aceitando ou 
rejeitando certas opções e sugestões contidas no ambiente. Às 
vezes descobrimos as nossas intenções só depois de realizar a 
ação. (lembramos como exemplo, que certos erros, talvez até 
fracassos, mais tarde pode revelar-se nos para além suas dimensões 
verdadeiras, como intenções produtivas ou mesmo criativas). 
(OSTROWER, 2001, pag. 18).  

 

Na última etapa do processo artístico, fui descobrindo uma narrativa entre as 

imagens, no andar do fazer, foi de uma em uma encontrando o seu lugar.  

No dia 02 do mês de junho do ano de 2019, após dois meses de busca e 

experimentações, colagens, impressões da fotografia, desenhos, vários tipos de 

papéis, vários tipos de cola, cheguei em 20 imagens, das quais foram selecionadas 

14 delas para a exposição. O processo foi doloroso, porém a alegria e alívio por ter 

conseguido, compensou. 

São desenhos de produtos da roça, folhas, frutos feitos com lápis 5b e coloridos com 

cinco tipos de lápis de cor de marcas diferentes. Os desenhos são: 02 folhas de 

aipim, 02 a raiz e o pé do aipim, 01 folha do mamoeiro, 01 abóbora, folha e fruto, 02 

bananeira, folha e fruto, 01 tamarindo, folha, 01 mangueira, folha e fruto, 01 

tomateiro, 01 pimenta, 01 acerola, 01 caju. 

As cores que usei para pintar representam: verde o mato, vermelho a vida, Rosa a 

feminilidade, amarelo o dia, azul o céu e mar, marrom a terra. 

Em cada detalhe desses desenhos há um pouco de minhas lembranças, o que trago 

de minha avó: em sua postura altiva e brava tinha muito de mulher, mãe, avó, uma 

inspiração para mim. 
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4.5 Quinta experimentação e resultado final. 

 

  

                                              

                                                 Figura 08 – Entre Mangueiras      

 

 

Fonte: Acervo pessoal da artista, 2019 
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                                         Figura 08 a – Entre o Cajueiro            

  

 

                                               Figura 08 b – Raízes  

                                                           

Fonte: Acervo pessoal da artista, 2019 
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Para a apresentação da exposição após mostrar as imagens da moldura para a 

professora orientadora Roseli Amado, ela já com olhar treinado e cuidadoso me fez 

ver que a imagem não poderia ficar presa em um quadrado e me propôs que eu 

trabalhasse com o papelão de sapateiro em A3 onde as obras poderiam ficar livres. 

 E realmente, ao experimentar essa moldura de papelão pintada com a tinta cor de 

tijolo, que é a cor da residência de minha avó, onde a casa dela era de bloco à 

mostra, por não poder rebocar, a casa tem essa cor terrosa que sempre fez parte 

das nossas vidas.  

  

                                                                                                               

 

 

                                                             Figura 09 – Materiais   

                                                 

                                               Fonte: Acervo da artista, 2019 
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5. A EXPOSIÇÃO 

 

A exposição Corpo Memória Futuro foi composta pelas obras dos formandos, 

Anderson Ferreira, Bianca Assis, Daniele Carvalho, Ednea Rocha, Mauricio Braga 

Miqueias Rezende, Vanessa Muniz, foi realizada no Foyer do Cahl - Centro de Artes 

Humanidades e Letras, no período de 26 de junho a 05 de julho de 2019. 

A montagem da obra passou por várias situações de modificação de posição sendo 

que a ideia principal seria uma série de sete imagens na parte de cima da parede e 

mais sete imagens um pouco abaixo. Porém houve um problema com a parede 

móvel para a projeção das imagens, a professora Roseli e a professora Valécia 

optaram em excluir a parede e colocar a projeção na mesma parede das obras, mas 

para que isso acontecesse teria que tirar algumas imagens da parte de baixo para 

que formasse um quadro em branco, onde seria a projeção. 

No dia 28 houve um problema com o projetor e a outra solução seria colocar uma 

TV, foi o que aconteceu, a funcionária da informática fez a troca, e logo percebi que 

faltava algo para integrar o aparelho de TV a obra, foi então que ao observar aquele 

contexto resolvi fazer uma moldura igual a da obra para colocar na TV, ai sim a obra 

se uniu em uma só. Fiquei muito satisfeita com o resultado. Esse processo foi 

acompanhado por várias pessoas que estavam visitando a exposição.   

Muitas pessoas vinham até a mim, mesmo eu não estando próxima à obra, 

perguntar mais sobre meu trabalho, do que se tratava. Quem era a pessoa que fazia 

parte da obra? Qual a história por trás? Era com imenso prazer que eu contava, 

desde o motivo para que minha avó fizesse parte da obra, até minha história 

pessoal.  

Quando eu contava a história de minha avó, até chegar meu processo artístico, as 

pessoas que ouviam, além de prestar muita atenção no que eu falava, ficavam 

maravilhadas e muito satisfeitas. Mas o que me deu mais satisfação e orgulho da 

minha raiz negra, quilombola, rural, foi à chegada de meu tio Branco para visitar a 

mostra. 

Para conseguir ver meu trabalho ele saiu cedinho da roça onde minha avó morou 

agora sua atual residência. Ele se emocionou muito, ficava parado em frente às 
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imagens observando-as. Antes de sair ele falou: “minha sobrinha, me deu até 

saudades de minha mãe” e saiu com os olhos cheio de lágrimas. Ele comentou que 

tinha uma foto de minha avó que estava com ele, meu pai e meu outro tio que são 

trigêmeos, todos os três com seis meses de idade, sentados no colo dela. Ele disse 

que a esposa rasgou sem pedir permissão, depois que minha avó morreu. Ele disse: 

“essa foto também era para estar aqui no seu trabalho”.  

 

                                       

 

                                       Figura 10 – Exposição 2019 – Tio Branco 
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Figura 10 a – Exposição 2019 – Abertura  

 

 

 

Figura 10 b – Exposição 2019 – Visitas  
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Figura 10 c – Exposição 2019 – Visitas 02 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tive a oportunidade que meus parentes não tiveram: entrar em uma Universidade 

pública, no curso de Artes Visuais. Descobri muitas coisas dentro do curso, dentre 

elas pude conhecer pessoas que me ajudaram muito em minhas dificuldades e 

também compartilhamos as alegrias.  

É importante a preservação da memória visando um cuidado com as futuras 

gerações, para que esses não deixem as histórias morrerem. A comunicação e 

expressão de meus sentimentos e pensamentos com as linguagens artísticas  em 

tecnologias digitais ou analógicas me levaram a  compreender minhas relações com 

meus antepassados. 

Dentro da pesquisa em artes, utilizei das linguagens do desenho, a apropriação da 

fotografia, a impressão, a colagem em técnica mista. No decorrer da pesquisa notei 

que o processo se internalizou em mim, aprendi a cada semana coisas novas, a 

cada orientação uma visão diferente de um mesmo conteúdo. 

E nessa pesquisa, falar de alguém importante, utilizando de linguagens que abrem 

horizontes, me fortaleceu como artista e muito mais como pessoa. Mostrar o 

resultado do processo em uma exposição, poder estar nesse lugar e poder falar 

dessa temática que, para mim foi muito agradável, me trouxe questões, vieram à 

tona lembranças já esquecidas, me mostrando a busca pelo aprendizado. 

A experiência me trouxe a vontade de continuar, os erros e acertos me ensinaram a  

ver as dificuldades de outra forma. 

O objetivo pretendido com a construção da obra em seu processo foi alcançado. Ao 

mostrar o processo, as pessoas se identificaram com a temática e a poética, o afeto 

que temos com nossos entes familiares é um elo que nos liga por toda vida. 

Em um futuro próximo pretendo dar continuidade ao processo de criação com 

desenvolvimento da escrita de capítulos de um livro ou diário falando do processo do 

trabalho artístico em relação às minhas memórias afetivas e às histórias de Germinia 

contadas a partir de quem a conheceu.  
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