ANO 2021
EDIÇÃO 1

REGISTRANDO
AS ESTRELAS

Especialistas explicam tudo o
que você precisa saber para se
aventurar nesse ramo da fotografia
LIVRO DE ARTISTA - FOTOGRAFIA INCLUSIVA - EXPEDIÇÃO NO PANTANAL EMPREENDIMENTO NO INSTAGRAM - PROJETO LÚDICO NO SENADO

Foto: Lucila Rosa

EDITORIAL

Foto: Mariana Almada

ANO 2021
EDIÇÃO 1
Foto de Capa:
Carlos Barcellos

O

nosso Fotoclube Luz na Lente está
completando nove anos e, para comemorar,
estamos lançando nossa primeira revista,
que se torna o marco de uma nova fase de
inovação, afirmação e amadurecimento. A partir
daqui novos horizontes se materializam feito
imagens em um filme ao ser submerso no líquido
revelador. Consolidam-se novas verdades. O mundo
apresenta-se cheio de novidades, curiosidades e
caminhos a trilhar.
Essa revista é um desses eventos grandiosos
que ficarão na história do Fotoclube e encherão a
todos de orgulho. É uma alegria tal qual as emoções
que sentimos em aprender a andar de bicicleta,
o primeiro beijo ou quando conseguimos nossa
primeira câmera fotográfica já tão esquecida nos
recônditos da memória....
Muitos desafios virão, mudanças suaves
ou bruscas nos aguardam, tristezas e alegrias
estão à espreita na próxima esquina. Mas não nos
assustemos, tropeços fazem parte da caminhada.
Resta-nos a sabedoria de aceitar os erros que virão

e transformá-los em aprendizado. Assim como
uma criança não deixa de brincar por causa dos
arranhões no joelho, o Luz na Lente também não se
entregará às dificuldades. A desistência não está na
nossa agenda!
E o que nos motiva a discutir, tentar novos
desafios, apresentar novas ideias e, principalmente,
refazer o que porventura mereça reparos são
os mais de noventa qualificados e diferenciados
fotógrafos e fotógrafas que o compõem. Por
isso, agradecemos de coração, especialmente
aos integrantes que aceitaram o convite e
mergulharam de corpo e alma nesse projeto. Vocês
demonstraram que com trabalho sério e dedicação
ideias que parecem impossíveis podem se tornar
realidade.
Esperamos que gostem do resultado e já estamos
prontos e ansiosos para trabalhar nas próximas
edições!
A Diretoria.
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Danny Bittencourt é uma poeta visual
brasileira que circula entre a produção
artística, a educação e a escrita de livros.
Ela ofertou um curso de fotografia híbrida,
de três dias, abordando a produção da
foto-base, o processo de significação
e processos híbridos. Aqui, alguns
experimentos dos alunos.
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QUE HISTÓRIA CONTAR?

A revista Luz na Lente é uma
publicação da Orbith Digital. A
empresa não se responsabiliza
pela venda, distribuição ou
anúncios relacionados a este
produto.
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FOTOGRAFIA HÍBRIDA

Foto: Cláudio Cunha para oficina da Paula

Foto: Marlene Maciel para oficina da Paula

Paula Cinquetti atua amplamente com
fotografia e projetos documentais. Em
seu novo curso “Que história contar?”
ela provocou os alunos a revisitarem e
ressignificarem seus acervos fotográficos,
buscando novas possibilidades de recortes
e ideias para ensaios e expressões
artísticas, documentais e poéticas. Aqui,
alguns resultados da prática proposta.
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INCLUSÃO

FOTOGRAFIA
INCLUSIVA: NOVAS
FORMAS DE OLHAR

Registros da oficina
Fotografia para
Serenar a Alma,
que ocorreu pela
primeira vez online
este ano

POR GISELE SANTOS, ISABELLA GURGEL E JOÃO RIOS

O tema da oficina Fotografia para
Serenar a Alma deste ano foi amor e
contou com a presença de pessoas
com deficiência de todo o país

Foto: Samuel Valeris
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m julho de 2021, ainda em plena pandemia,
foi realizada a sétima edição da oficina de
fotografia inclusiva - Fotografia para Serenar
a Alma, oferecida pelos fotógrafos João Rios,
Presidente do Fotoclube Luz na Lente e autor de
quatro livros sobre fotografia; Isabella Gurgel,
mestre pela Universidade de Brasília em linguagem
fotográfica e empreendedora na empresa Bem
na Foto; e Gisele Santos, fotógrafa no Instituto
Umanizzare de Desenvolvimento Humano, onde
trabalha com crianças com Síndrome de Down e
mulheres vítimas de violência.
O evento foi um convite da Eni Abreu,
deficiente visual total e presidente da Associação
de Deficientes Visuais de Maringá (Adevimar), e
ocorreu online, em uma tarde de sábado, com
a participação de 20 alunos. Dentre eles, cegos,
pessoas com nanismo, dificuldades de locomoção
e cadeirantes; oriundos de São Paulo, Paraná, Rio
Grande do Norte, Rio de Janeiro e Espírito Santo.
Para participar, a única exigência foi realizar uma
doação de alimentos a alguma entidade filantrópica
ou pessoa em condições financeiras difíceis.

Resultado da experiência fotográfica de
Samuel Valeris, deficiente visual

A programação começou com uma palestra
sobre “O Banquete: amor na visão de Platão”,
para inspirar os presentes e trazer um pouco
de tranquilidade e acolhimento. Em seguida, foi
realizada uma oficina de leitura de fotografias,
considerando que elas são textos imagéticos, e
uma atividade prática, na qual os alunos foram
convidados a explorar o ambiente em que se
encontravam em busca de um objeto, ângulo ou
pessoa querida com que se identificassem.
Nesse momento, as pessoas cegas contaram
com a ajuda de auxiliares que descrevessem as
imagens e, posteriormente, após as percepções e
orientações dos alunos, configurassem as câmeras
para a captura de imagens. “Quando uma pessoa
faz a descrição de um ambiente para nós, a gente
já tem a imaginação: cria-se o cenário na cabeça e,
consequentemente, o resultado vem muito bacana.

Eu, particularmente, sou apaixonada por fazer
fotos”, revela Eni.
“Eu posso garantir que todas as fotos que
já fiz até agora, eu consegui saber o resultado até
mesmo antes de fazer, de reproduzir aquela foto,
porque a gente tem a noção daquilo que a gente
quer com o reconhecimento das nossas mãos, dos
nossos dedos”, acrescenta. Luciano Campos, cego
desde os 20 anos, complementa esse pensamento:
“O que que é enxergar, né? Para mim é perceber. E
a gente não faz isso só com os olhos, eu vejo pelo
meu corpo todo, pelo meu tato, pela ponta dos
meus dedos, pelo vento que bate no meu peito,
no meu rosto, no meu braço, enxergo pela sola do
pé a inclinação do terreno... E eu monto a minha
composição com todas essas sensações”, conta.
Compor uma foto sendo deficiente visual
exige um misto de imaginação com sensações
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Foto: Pastelzinho Cadeirante

Foto: Elídia Martins

corporais e, para aqueles que nasceram
enxergando, as próprias lembranças. “Ver o
resultado, ver o que eu fiz, eu jamais vou ver, mas o
importante é o fazer. E a foto vai ter uma descrição,
e eu vou perceber, através do olhar do outro, aquele
resultado. Isso faz parte de todo o processo, nós
não estamos sozinhos no mundo”, explica o aluno
da oficina.
“Nesse curso a intenção não é só incluir
a pessoa com deficiência no nosso mundo, é
nos incluir no mundo deles”, aponta João Rios,
palestrante e coidealizador do projeto. Tudo
começou em 2015, com uma proposta dos
servidores do Senado Federal Cláudio Cunha e Célia
França, do Serviço de Acessibilidade, para o Dia da
Pessoa com Deficiência, com foco em deficientes
visuais, cadeirantes ou com Síndrome de Down.

Foto: Bia Abreu

Fotos feitas pelos alunos durante
a oficina Fotografia para Serenar
a Alma edição online. Mais à
esquerda, Bia Abreu, 10 anos,
filha da Eni; acima, a obra de
Pastelzinho Cadeirante, como é
conhecido, não possui movimento
nas pernas; e à direita, Elídia
Martins, deficiente visual total.
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“Nós nunca tínhamos dado esse tipo
de curso para esse tipo de público, nossa
especialização acabou sendo no dia a dia, na prática.
Mas o programa cresceu e eu viajei vários lugares
do país dando essa aula”, relata. Após algumas
oficinas bem-sucedidas, João convidou Virgínia
Magalhães, fotógrafa, artista plástica e pesquisadora
especialista em fotografia alternativa, para construir
uma versão menos técnica e mais lúdica, reflexiva
e filosófica do evento. Contudo, uma vez que o
projeto ficou pronto, ela optou por sair. Nesse
momento, assumiram Isabella e Gisele.
Gisele Santos explica que a Fotografia é um
ótimo instrumento de inclusão em trabalhos com
pessoas com deficiência intelectual e também com
Mulheres vítimas de Violência e em sofrimento
psíquico. Isso, porque ela estimula a criatividade, a
percepção sobre o outro, sobre o mundo e sobre si

próprio, além de contribuir para que eles melhorem
a autoestima, se desenvolvam socialmente e
ganhem autonomia, permitindo o resgate da
cidadania de cada uma delas.
“Entendemos a fotografia inclusiva a partir
do conceito de fotografiavoz (photovoice), criado
por Caroline Wang e Mary Ann Burris em 1977. O
fundamento é dar voz à experiência das pessoas, de
forma individual e coletiva, por meio da fotografia”,
informa Isabella, explicando que a ideia da oficina
é compartilhar pontos de vista e estimular o
amadurecimento do olhar de forma coletiva. “Todos
os PCDs, dentro de seus limites, são capazes de
conviver, ensinar e produzir benefícios para toda a
sociedade”, completa, “mas, para isso, é necessário
que os governantes invistam mais recursos nessa
causa e a sociedade ofereça mais oportunidades”,
conclui.
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O projeto Fala de Fotógrafo reúne fotógrafos para expor e
comentar suas obras, além de compartilhar pensamentos e
experiências relacionados à profissão
POR PILLAR PEDREIRA E FERNANDO BIZERRA

F

ala de Fotógrafo é uma página no Instagram
dedicada a pensamentos e reflexões de
fotógrafos com as mais variadas experiências.
A ideia é apresentar as filosofias, construções
teóricas, vivências e percepções de cada um desses
profissionais enquanto registram o seu olhar sobre
o mundo. E tudo começou com uma preocupação
de Fernando Bizerra com o destino de seu acervo
e de seus amplos conhecimentos sobre fotografia.
“Ele tem um percurso de formação como fotógrafo
que explica a profundidade de seus conhecimentos
e o valor de seus ensinamentos, além de ser uma
história muito interessante”, explica Pillar Pedreira,
fotografa e editora da Agência Senado, aluna de
Bizerra e cocriadora do projeto.
Começando com a influência do pai,
ele tornou-se laboratorista e trabalhou em
casas comerciais e agências de propaganda.
Posteriormente, ingressou na área de imprensa,
trabalhando na Rede Globo, no Diário de Brasília,
e no gabinete do Ministério das Comunicações. Em
seguida, fundou e dirigiu por 40 anos a Agência
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BG Press Fotojornalismo e, no mesmo período,
atuou como coordenador pedagógico da Escola
Brasiliense de Fotografia (EBF). Após essa trajetória
de vida prática, buscou formação acadêmica como
Tecnólogo em Fotografia pelo Instituto de Educação
Superior de Brasília (IESB), seguida de uma pósgraduação em Compliance, também no IESB, e
uma faculdade de Desenvolvimento & Educação
Corporativa, pelo Senac DF. A partir de 2016, passou
a colaborar como editor na Agência Senado e, hoje,
direciona suas atenções para o Fala de Fotógrafo.
Todo esse conhecimento acumulado
pode acrescentar e muito na discussão sobre
fotografia, além de servir como instrução e
direcionamento para iniciantes do ramo. Porém,
tudo seria perdido, caso não fosse encontrada
uma maneira de disponibilizá-lo publicamente. Boa
parte de seu acervo está digitalizado e tem uma
certa organização, mas ainda possui os negativos,
chromos etc., que demandam tempo e recursos
na preservação. Outros fotógrafos, tanto da sua
geração quanto da seguinte, estão passando pelo

Foto: Leonardo de Sá

EMPREENDIMENTO

ACERVO DE
CONHECIMENTOS
EXCLUSIVOS

mesmo problema e desejam compartilhar sua
experiência com o mundo.
Pillar, por exemplo, tem bastante
experiência com professores e formas de
aprendizado, foi aluna em muitas salas de aula,
diversos cursos, incluindo um tecnólogo seguido
de especialização em fotografia. Como fotógrafa,
desenvolve pesquisas visuais sobre espiritualidade,
cultura brasileira, fotografia documental e fotografia
de paisagem, além de ser ativista na luta pelo
reconhecimento da fotografia como profissão,
informação jornalística e memória. Após dois anos
em busca de soluções, ela encontrou no marketing
digital uma ferramenta chamada História de Vida,
utilizada como uma forma de contextualizar e expor
o desenvolvimento de produtos e suas vendas na
internet. Com ela, veio a ideia de construir uma
biblioteca digital de histórias de vida de fotógrafos,
enriquecendo suas experiências profissionais
com detalhes de convívio, família, amigos,
relacionamentos, bastidores, contextos políticosociais, entre outros.

Fernando e Pillar construíram
uma amizade em função do
amor por fazer fotografia
e da confiança para somar
diversidade, saberes, dores e
carências

“Pensamos que essa iniciativa seria
uma boa forma de apresentar essas carreiras
e aproximar expectadores, possíveis alunos e
futuros clientes, além de servir como forma de
valorizar o fazer fotográfico e inspirar a todos
aqueles que se interessam por fotografia”, conta.
“Poder ter a história de vida de vários profissionais
antigos e dar a oportunidade deles mostrarem
seus acervos com suas próprias vozes é muito
rico para nós”, conta Bizerra. Ele enxerga nessa
iniciativa uma possibilidade de conscientizar
todos os que possuem uma câmera (inclusive
celular) do poder de comunicação que a fotografia
possui. Hoje, já participam do projeto o Leonardo
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Barreto, fotógrafo autodidata com quatro anos de
profissão e experiências imersivas no Xingu; e a
Isabella Gurgel, pedagoga, mestre em linguística,
fotógrafa e professora de fotografia, contando suas
experiências no nosso Instagram.
Paula Cinquetti também está se
aproximando do projeto ajudando com ideias,
pensamentos e muito apoio moral. Ela é fotógrafa
e possui múltiplas habilidades: é professora,
consultora em assuntos diversos, participante
da Rede de Produtores, além de militante pelo
reconhecimento dos arquivos e todos os assuntos
relacionados a fotografia. Outros colaboradores
são: Saulo Cruz, fotógrafo especialista em diversas
áreas, desde o esporte até fotojornalismo, conteúdo
institucional e arte, está ajudando na estruturação
do projeto para que seja possível dar continuidade à
plataforma de conteúdo; Cristiano Costa, advogado,
fez toda a documentação legal do projeto; e Giliarde
Souza, contador, desenhou uma forma de o projeto

O fala de fotógrafo busca
despertar nas pessoas o zelo
pelas memórias fotográficas
em meio às geraçoes do
5G, nas quais as relações
humanas passam a ter
um valor muito maior em
um mundo de absoluta
velocidade digital. Os prints
do perfil no Instagram
representam exercícios
de imagem que levam ao
resgate dessa memória
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funcionar até ser possível preencher os requisitos
para se tornar uma associação.
Por enquanto, o conteúdo vem sendo
publicado no Instagram, mas a ideia do projeto
é continuar crescendo, abarcar mais fotógrafos
com conteúdos interessantes, para construir uma
plataforma e começar a pensar na possibilidade
desses mestres monitorarem o desenvolvimento
profissional de outros fotógrafos e amantes da
fotografia, através de aulas, mentorias, histórias
de vida, acervos... enfim, acesso a conteúdo de
qualidade e contato próximo com os profissionais
experientes. “Todo clique conta uma história e é
um registro sobre a vida de alguém. Se todos se
conscientizarem disso e tiverem conhecimentos
básicos sobre fotografia e linguagem visual, teremos
o arquivo da nossa contemporaneidade com
imagens melhores, além de profissionais melhores
e amantes da fotografia mais engajados” conclui
Bizerra.

SOBRE O
INSTAGRAM
Depoimento de Pillar Pedreira
Temos cerca 40 posts divididos em fotos,
vídeos e aspas. Nossos seguidores são bem
participativos e utilizamos suas reações para
determinar o que será publicado. Alguns vídeos
chegaram a mais de cem visualizações. É o caso
do post que mostra a foto do Orlando Brito com o
Bizerra e o Bizerrinha, abraçados e rindo na saída
de uma pauta no Palácio do Planalto. Foi aí que
percebemos que as pessoas gostam de saber os
bastidores e a história da vida do fotógrafo. Então,
passamos a abordar não apenas o contexto político e
social das fotos, mas também a experiência de viver
aqueles momentos.
Estávamos postando apenas o material
do Bizerra, até vir a curiosidade de como seria o
acolhimento de outro fotógrafo. Nossa cobaia foi
o Leonardo Barreto, amigo querido que entrou no
mundo da fotografia há pouco tempo e se apaixonou.
Essa paixão é evidente no seu portfólio e queríamos
mostrar isso. O seu primeiro post, que conta um
pouco da sua história, teve 40 curtidas e achamos
isso muito positivo. Ficamos animados em saber
que podemos acolher vários profissionais e mostrar
suas histórias por trás das fotos. Com a chegada
da Isabella, ganhamos um ponto de vista mais
provocativo, com aquele espírito enriquecedor de
professora.
A página no Instagram também serviu de
momentos de desabafo. Em 05 de maio de 2020
postamos a indignação que sentimos quando o
Dida Sampaio e o Orlando Brito, ambos repórteres
fotográficos renomados no país, foram hostilizados
e agredidos numa manifestação. Bizerra narrou seus
sentimentos e apresentou seu ponto de vista sobre
a situação: “nós temos que cuidar, quando saímos
com nossos equipamentos, não para fotografar
barbaridades, mas temos que fotografar sempre”.
Enfim, Fala de Fotógrafo é uma construção
em conjunto, que valoriza a trajetória. Estamos
encontrando pessoas interessantes, trabalhos
enriquecedores e muito assunto sobre fotografia.
Começamos com 2 pessoas, hoje já somos 8 e
queremos em 1 ano sermos muitos mais com nossa
plataforma de histórias de vida e fotografias.

LUZ NA LENTE
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ARTIGO
Foto: Acervo Pessoal

“Por que o Fala de Fotografo? Porque é mais
que um ponto de encontro e de reuniões típicas do livre
exercício do fazer fotográfico.
Fala de Fotógrafo é história, reflexão, filosofia
e troca de ideias. Por exemplo, penso que a fotografia
passa meio desapercebida de tão presente no dia a dia
das pessoas. Como um porta-retratos que está sobre
uma cômoda e não olho realmente para ele por muitos
anos. Acompanhei a fotografia desde que o retrato
3x4 entrou na vida dos cidadãos, quando se passou a
pedir foto para montar a carteira de trabalho. Vi ela
se achegar aos cotidianos das pessoas de diferentes
formas desde os filmes preto e branco, depois filme em
cores, monóculos das fotos familiares feitas nos pontos
de lona dos milhares de lambe-lambe nas feiras livres,
mercados populares e nas manifestações nas festas
religiosas Brasil afora! Esse tipo de papo de fotógrafo
vai longe...
O Fala também é o lugar onde eu me permito,
de cima dos meus 72 anos, imaginar o que será o
futuro sem desconsiderar o passado do exercício do
fazer Fotografia. Penso em valorizar todos: lambelambe da porta da igreja, fotógrafos das pequenas
cidades e das mega capitais.
A popularização massiva e igualitária da
fotografia que a telefonia trouxe a todos, essa explosão
de fazer retratos, de “selfiar”, vem pavimentando a
vida de cada um de nós seres que gostam de abrir os
olhos e dizer obrigado pela Luz. Acredito que todos
precisam se dar conta do poder dos nossos olhares,
cuidar de nossas memórias, registrar com carinho
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tudo aquilo que hoje nos pode parecer de pouca ou
nenhuma importância, mas que amanhã é a memória
de sua passagem imagética por esse pedaço do
universo.
E o Fala pode ser um lugar para recepcionar
esse material. Queremos ouvir essas histórias, relatar
os como e os porquês. Fazer o Fotógrafo antigo, por
exemplo, ter orgulho do quanto fez e pode fazer da sua
própria jornada como cidadão profissional e agente da
história. Queremos no Fala de Fotógrafo uma forma de
preservar e trazer às salas virtuais essa imensa massa
de belas imagens que nossos fotógrafos de ontem tem
dentro de suas caixas de sapatos, em um canto de
armário qualquer.
Tento, junto com outros colegas, que a
Fotografia seja reconhecida como profissão; com isso
regras e conceitos de autoria poderiam ser criados
com mais clareza, por exemplo. Como uma postura de
cidadania, todos fotografam tudo e todos com alegria
e confiança que é o fator principal das demandas
imagéticas de nosso tempo totalmente digital. Tudo,
descartável.
São muitas frentes de trabalho apaixonantes.
O melhor é pensar que na nossa imagem de hoje
podemos ver que apesar dos momentos de insolências,
descumprimentos de deveres sociais, morais e políticos,
tudo poderá ser revisto, tudo registrado pelos mais
diversos pontos de vista. Tudo poderá ser revisto e
queremos que sejam apreciados pelas redes sociais,
mas também pelas praças, museus, espaços culturais e
etc”.

Foto: Blog/Artur Barrio

FALAS DE FERNANDO BIZERRA

O LIVRO QUE
EXTRAPOLOU
O LIVRO
ARTIGO POR VIRGÍNIA MAGALHÃES
LUZ NA LENTE
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Foto: www.vam.ac.uk
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Foto: MAM oficial

Foto: Arquivo Augusto de Campos

m 1998, durante a 24° Bienal de São Paulo, me
deparei com o Livro de Carne do artista Artur
Barrio. Fiquei em choque. Minha cabeça se
encheu de perguntas: que arte é essa? O que é isso?
Livro de carne? Quem compraria esse trabalho?
Era um “livro de artista”: uma obra concebida para
existir como livro, uma manifestação artística que
se apodera do formato do que conhecemos como
livro.
A peça é feita de matéria orgânica
perecível de vida curta e precisa ser acondicionada
em ambiente refrigerado para garantir maior
durabilidade. O autor faz uso da carne como
material para provocar uma reflexão, através de
vivências sensoriais que envolvem a obra e seus
significados. O caráter de contestação política se
evidencia através da associação do uso da carne
com a violência e o desrespeito impostos pela
ditadura militar brasileira. Idealizado em 1977, em
Paris, o livro foi adquirido em 1998 pelo Centre
Georges Pompidou e refeito para a 24a Bienal de
São Paulo.
Um livro de artista não é uma publicação
sobre o trabalho de um artista, nem um livro com
imagens de objetos de arte, é uma obra de arte em
sí. É um objeto de arte que vai além do conceito
de “livro”, não necessitando ser lido para que seja
compreendido. Surgiu com força na década de
1960, nos Estados Unidos e Europa, embora ele já
existisse no terreno fértil da arte conceitual e da Pop
Art.
É um objeto artístico em constante
mudança, sem forma fixa. Ele pode ter a forma de
códice, o formato de livro que entendemos como
um livro comum, e pode ser um objeto escultórico.
Não possui limites. É um território livre, um infinito
campo de explorações de narrativas linguísticas,
visuais, poéticas e estéticas; que usa a essência
do livro para a criação artística. Podem ser livros
únicos, podem ser realizados artesanalmente
em pequenas tiragens e podem ser múltiplos,
publicados industrialmente com o conceito de livro
de artista.
Em 1963, foi publicado pelo pintor Edward
Ruscha, nos Estados Unidos, o livro Twentysix
Gasoline Stations, considerado pelos historiadores
o primeiro livro de artista dos tempos modernos.
Era uma obra simples, com fotos em preto e
branco, impressas em papel barato e que não eram
consideradas artísticas, identificadas apenas pelas
legendas, que continham nome e localização dos
26 postos de gasolina mencionados no título. Todos
eles ficavam ao longo da Route 66, no trajeto entre
sua faculdade, em Los Angeles, e a casa de seus
pais, em Oklahoma City.
A primeira edição, de 400 exemplares, era
numerada e assinada, sendo comercializada por

O LIVRO DE ARTISTA NO BRASIL

U$ 3.00 cada unidade. Mais tarde, Ed. Ruscha, em
um depoimento, afirmou que considerava um erro
seguir com as tiragens assinadas, pois remetem
as edições de gravura e livros de luxo. Assim, fez
mais duas edições posteriores, uma de 500 cópias,
em 1967, e outra de 3000 cópias em 1969, sem
numeração e sem assinatura.
Cabe destacar que o livro de artista é um
objeto com intervenções específicas, no qual o
artista pensa cada processo e controla desde o
conteúdo (imagens ou texto) até a o formato,
podendo, inclusive, fazer interferências artísticas
em um livro impresso já existente de outro autor,
como fez Waltércio Caldas na obra Velázquez
(1996). Nesse livro, os textos e as imagens estão
fora de foco, sem nitidez. Aqui, o artista explora a
construção do espaço de Velázquez em sua famosa
obra As Meninas, removendo os protagonistas e
revelando como o artista estruturou cada cena em
que eles entrariam.
Na contramão da expectativa do “fim do
livro”, em função dos e-books e similares, o livro de
artista, com seu entrelaçado de conceitos, continua
vivo. Embora pouco conhecido fora do circuito
artístico, é um produto da Arte Contemporânea
materializado na fusão entre visualidade e literatura.
É um objeto plástico que conta uma história.

Durante a popularização do livro
de artista, essa expressão artística
floresce, no Brasil, do encontro entre
poetas e artistas visuais nos períodos
Concreto e Neoconcreto (final dos
anos 50 e começo dos anos 60).
Muitos se apropriaram deste formato
artístico: Augusto de Campos, com
Colidouescapo (1971), Caixa Preta
(1975) e Poemóbiles (1974), estes dois
últimos em parceria com Julio Plaza;
Wlademir Dias-Pino, com poesia/poema
e Pré História (1967), uma leitura
projetada (1970), etc.
Para conhecer mais “livros de artista”
brasileiros, visite a Biblioteca da
Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG) e a Biblioteca do Museu de
Arte do Rio (MAR). As coleções mais
famosas estão presentes nestes acervos
e podem ser vistas online.
Biblioteca da UFMG:
colecaolivrodeartista.wordpress.com/
Biblioteca do MAR:
museudeartedorio.org.br/biblioteca-ecentro-de-documentacao/
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ASTROFOTOGRAFIA

Via Láctea composta com Torre de
Transmissão de Energia em área rural
próxima à cidade de Planaltina - GO
Exif: ISO 3200|f4.0|20s

REGISTRANDO
AS ESTRELAS
Entenda tudo o que é preciso saber para começar a realizar
fotos incríveis do céu noturno de maneira criativa e profissional
POR CARLOS CESAR BARCELLOS NETO E JORGE DIEHL

F

otografar o céu noturno, a Via Láctea, é
simplesmente capturar as estrelas, ou melhor,
a luz das estrelas. A este ramo da fotografia,
chamamos Astrofotografia. Ela engloba desde a
fotografia do Céu Noturno em campo aberto, com
capturas da lua, da conjuntura estrelar e de rastros
de estrelas (star trail); até a captura de objetos
no espaço profundo, como galáxias distantes e
nebulosas, passando pela fotografia de corpos
celestes do Sistema Solar, os planetas.
Dentro desse universo, um dos tipos de
fotografia que mais atraem a atenção, devido
à beleza de suas cores e formas, associadas à
possibilidade de compor com a paisagem e objetos
existentes aqui na Terra, é a Fotografia de Via
Láctea. Sem dúvida, capturar a nossa galáxia talvez
seja a mais difundida das opções no conceito de céu
noturno em campo aberto. No entanto, fotografá-la
é um desafio.

Carlos Cesar Barcellos Neto
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Foto: Carlos Barcellos

Sobre as estrelas...
Lá fora, nos campos a céu aberto, elas parecem muitas
Na verdade, são infinitas, mas cabem na imaginação
Lá fora, nos campos a céu aberto, impossível contá-las
Na verdade, não mesmo, mas se pode imaginar
Lá fora, nos campos a céu aberto, elas parecem brilhar
mais perto
Na verdade, estão longe, mas não do coração
Lá fora, nos campos a céu aberto, a desordem é grande
Na verdade, enorme, mas não de nosso olhar
Lá fora, nos campos a céu aberto, nossa vida, nosso
destino
Na verdade, não está escrito nas estrelas.

Foto: Jorge Diehl

Star trail montado com 151
fotos sequenciais em
Pirenópolis - GO
Exif: ISO 200 | f5.6 | 30s
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Via Láctea composta com Araucárias e rastro de
faróis e lanternas de veículos na Rodovia GO-118
próximo à cidade de São Gabriel de Goiás
Exif: ISO 5000|f4.0|25s

Foto: Carlos Barcellos

O PLANEJAMENTO
É necessário pensar não apenas na seleção
do período apropriado, mas na escolha do lugar
onde se pretende realizar essa experiência. Uma
visita prévia é muito útil para conhecer o relevo, a
vegetação, os entornos, os ângulos, as distâncias,
entre outros aspectos que irão facilitar o ato da
fotografia em si. Mas, como nem sempre isso é
possível, uma alternativa é contar com a tecnologia
e fazer uso de aplicativos como o Google Maps no
auxílio dessas questões, tendo em mente que tal
trabalho pode evitar muitos erros ou até mesmo
acidentes. De qualquer forma, é sempre uma
boa ideia chegar com o dia claro e procurar os
pontos ideais para o melhor enquadramento das
imagens.
Outra parte fundamental do planejamento
é a identificação do ponto e hora exatos em
que a galáxia estará visível no céu. Como
vimos anteriormente, nosso planeta está girando
e frequentemente mudando os quadrantes e

Primeiro, é preciso ter em mente que o
Sistema Solar está inserido no interior da Via Láctea
e, portanto, o que vemos no céu é uma de suas
bordas e somente um recorte de uma porção muito
maior. Além disso, o Planeta Terra não está parado
e seus movimentos de translação, em torno do sol,
e de rotação, em torno do seu próprio eixo, não
ocorrem de forma perpendicular. Isso faz com que o
centro dessa galáxia, sua parte mais bonita, seja
visível apenas em uma parte do ano. No caso do
Hemisfério Sul, esse período vai do início de março
até o final de outubro.
Também são necessárias circunstâncias
muito específicas para se conseguir uma boa
fotografia, e algumas delas são imprevisíveis. As
condições climáticas e a própria luminosidade
do céu precisam se configurar de maneira que
as estrelas fiquem destacadas. É preciso uma
noite limpa, sem nuvens e sem lua, ou algo muito
próximo disso: o período de Lua Nova é o ideal,
mas o fim da minguante ou início da crescente já
é suficiente. E o local deve ser bastante afastado
das luzes da cidade, pois quanto menor a poluição
visual, mais fácil é a visualização do céu.
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Foto: Jorge Diehl

COMO REGISTRAR NOSSA GALÁXIA?

Empilhamento de 13 fotos sequenciais para redução
de ruído. Foi utilizado um painel de led para iluminar
a Cachoeira dos Venâncios - Jaquirana RS
Exif: ISO 10.000 | f2.8 | 20s

ângulos de céu que enxergamos, o que faz com
que a posição das estrelas e da Via Láctea estejam
em constante mudança ao longo do ano. Por fim,
mas não menos importante, é preciso saber qual
a direção e horários do nascer e pôr da lua, para
que a luminosidade desse astro não interfira na
fotografia, mesmo nas fases próximas à lua nova.
Existem alguns aplicativos para smartphone
e/ou computadores que podem ajudar com essa
questão. Eles mostram, a partir do local escolhido,
o horário e a posição dos astros e da própria Via
Láctea, inclusive em datas futuras, o que ajuda
muito na preparação e na previsão do dia em que se
pretende fotografar. Como exemplo, podemos citar
o Carta Celeste e o PhotoPills.
O EQUIPAMENTO
Superada a etapa do planejamento, voltase a atenção para o equipamento necessário. É
fundamental ter uma câmera com controle
manual (DSLR/Mirrorless) e uma lente grandeangular, com distância focal de 28mm ou menor.
Lentes grande-angulares irão ajudar a enquadrar
uma grande extensão do céu e, também, uma parte
da paisagem. E quanto menor a distância focal,
maior a possibilidade de captar a imensidão das
estrelas e ter uma referência terrestre. A lente do
kit das câmeras de sensor APS-C, como a 18-55 mm,
por exemplo, já é suficiente para conseguir bons
resultados.
Importante destacar que a experiência é
realizada à noite e com pouca luz, o que implica
em usar tempos de exposição maiores. Assim,
um bom tripé é necessário, pois sem ele seria
impossível fazer fotos nítidas de longa exposição. O
ideal é evitar qualquer movimento da câmera, por
menor que seja, o que exige uso de um disparador
remoto. Uma alternativa para quem não dispõe
desse acessório é utilizar o modo timer de seu
equipamento.
Uma boa lanterna – as de cabeça são as
mais indicadas – é necessária para se locomover
no escuro. No entanto, para o “click”, não se pode
ter luz nenhuma. Por isso, é preciso conhecer bem
seu equipamento e saber onde está localizado cada
botão e suas funções. Caso não tenha preparado e
posicionado a câmera para a composição desejada
ainda com dia claro, uma dica é olhar para o céu e
deixar que os olhos se acostumem com a escuridão.
Após 30 segundos, procure por uma faixa menos
escura, onde se concentrem um maior número de
estrelas, pois essa é a Via-Láctea.
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A CONFIGURAÇÃO
Feito isso, o próximo passo é checar o
alinhamento do horizonte e definir a composição,
lançando mão de uma foto de teste bem
superexposta, usando um ISO muito alto (6.400,
12.800), a maior abertura da sua lente e uns 20
segundos de exposição. Após esse procedimento,
volte a configurar ISO’s menores e definir o tempo
de exposição mais apropriado, iniciando com o
maior tempo de disparo possível, mas não tanto a
ponto de capturar o rasto das estrelas.
Uma forma prática de definir esse tempo
é usando a regra dos 500. Trata-se de um cálculo
simples que se faz para saber o tempo máximo de
exposição antes das estrelas começarem a formar
rastros de luz na fotografia. Pegue 500 e divida pela
distância focal de sua lente, o resultado é o tempo
máximo de exposição em segundos. Com esse
cálculo, é possível chegar a valores bem próximos
do ideal. Mas atenção: lembre-se do fator “crop”
ao calcular o tempo máximo para câmeras com
sensores menores (APS-C).

Definido o tempo máximo de exposição,
o próximo passo é fazer o foco, lembrando que,
por conta da falta de luz no céu, obrigatoriamente
tem que se usar o foco manual da objetiva. Bem,
estando no local ainda com dia claro, escolha um
ponto bem distante, faça o foco automático,
passe para a posição manual e em seguida trave
a objetiva. Se já for noite, com o auxílio de uma
lanterna, procure um ponto em que o facho de luz
alcance uma distância a partir de 8/10 metros da
câmera, para que esta possa obter foco no infinito
no modo automático. Em seguida, faça o mesmo
procedimento descrito antes, de passar para o
modo manual e travar a objetiva. Obtendo o foco
nessas condições, a sua distância hiperfocal se
projetará no infinito e as estrelas ficarão nítidas.
Outra maneira de calibrar o foco manual é,
no caso de a objetiva possuir a escala de indicação
da distância de foco, proceder o ajuste por meio do
anel de foco para a posição infinito (∞). Em câmeras
com o recurso de live view, é possível ajustar pelo

monitor, ampliando a visão de foco e ajustando
até que as estrelas apareçam como pontinhos bem
definidos, normalmente no menor tamanho visível.
Em todos os casos, após o ajuste, não mexa mais na
objetiva, tomando o cuidado para não desconfigurar
essa posição.
Escolha a maior abertura que a objetiva
permitir e trave todas as configurações,
variando somente o ISO em cada fotografia
visando encontrar a melhor exposição. Escolha o
valor que melhor equilibre uma boa luminosidade,
sem que apareça muito ruído. Importante: o
fotômetro, nesse tipo de fotografia, não serve nem
mesmo como uma referência. Observar que os
parâmetros usados para se obter uma exposição
correta das estrelas indicarão uma superexposição
de mais de 3 pontos no fotômetro. Simplesmente
desconsidere-o.
Como complemento, é importante estudar
mais sobre o assunto, buscando por outras dicas
e parâmetros de configuração que ajudam no

aprimoramento da captura. Detalhes como cobrir
a ocular da câmera para evitar entrada de luz e
habilitar a função de “Travamento de Espelho”,
auxiliam na nitidez da imagem. Enquanto, usar a
função “Redução de ruído para longa exposição”
e desligar a função de estabilização de imagem
da objetiva (IS na CANON ou VR na NIKON), evita
que o sistema provoque um efeito contrário, pois
a câmera já está estabilizada no tripé. A descrição
dessas funções pode variar, dependendo da marca/
modelo da câmera, devendo ser consultado o
manual para verificar como ajustá-los.
Outra função que pode ser avaliada é o
ajuste do Balanço de Branco. Caso queira que
a foto original já apresente um céu mais azulado,
é interessante regular para luz de tungstênio ou
K 3200. Fazer várias fotos com configurações
diferentes pode ajudar a encontrar aquela que
mais agrade ao olhar do fotógrafo. Mas, se estiver
fotografando em RAW, não faz muita diferença, pois
esse ajuste pode ser realizado na pós-produção.

Foto: Carlos Barcellos

A REGRA DO 500

Via Láctea composta com Ipê Amarelo em área rural de Cocalzinho de Goiás. Panorâmica composta por 7 fotos com
utilização de luz de led para iluminar o ipê
Exif: ISO 2500|f4.0|25s
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DISTÂNCIA FOCAL

FULL

CROP 1.5 NIKON

CROP 1.6 CANON

10mm

50

33

31

14mm

36

24

22

16mm

31

21

20

18mm

28

19

17

20mm

25

17

16

500 dividido pela distância focal = tempo máximo de exposição em segundos
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Foto: Ceci Diehl

SOBRE O CARLOS

Foto: Jorge Diehl

Carioca de nascimento e engenheiro por formação,
adotei a fotografia como hobby. Conheci essa arte
ainda criança, ajudando meu avô que possuía uma
Rolleyflex. Aos 12 anos, ganhei minha primeira
câmera, uma Kodak Instamatic. Posteriormente,
adquiri uma PRATIKA TL com lente 50 mm, que
utilizei por quase 25 anos, até entrar na digital
com uma compacta Sony. Daí em diante, procurei
aprofundar meus conhecimentos técnicos,
composição e aprimoramento do olhar, através
de exposições, workshops e pela integração com
a comunidade dos fotoclubes. A maioria dos
trabalhos que produzo inclui fotos de paisagens,
cenas urbanas, passarinhos, registros de viagens e
minha “menina dos olhos”: as estrelas.

Inclusive, este é o formato mais indicado de
arquivo, uma vez que ele permite um maior alcance
dinâmico e maior margem de ajustes no tratamento
posterior.

SOBRE O JORGE
Gaúcho radicado há mais de 20 anos em Brasília e
formado em Jornalismo. Minhas lentes registram,
há 30 anos, as paisagens e belezas naturais do
Brasil e do mundo, o pulsar das cidades, as estrelas
do céu e as manifestações culturais e populares
brasileiras. Minhas fotos fazem parte do acervo da
galeria de arte A Casa da Luz Vermelha. Participei
de expedições fotográficas para o Jalapão,
Pantanal, Bolívia, Parque Nacional Torres del
Paine (Chile), El Chaltén (Argentina), Chapada dos
Veadeiros, Lagoa do Peixe e Aparados da Serra.

Foto única. Foram utilizados paineis de led
(nas laterais) para iluminar os “chuveirinhos”
na Chapada dos Veadeiros - GO
Exif: ISO 3200 | f2.8 | 30s

A PÓS-PRODUÇÃO
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Links úteis:
www.photopills.com
www.youtube.com/c/Milkywaymike
www.youtube.com/c/AlynWallace
Facebook: Kiko Fairbairn e Egonf Ilter

Foto: Elaine Barcellos

O processo de pós-produção da astrofotografia
é um “capítulo” à parte. Os ajustes a serem
realizados variam em decorrência do grau de
qualidade da imagem capturada, dos gostos
pessoais do fotógrafo e do resultado almejado
por ele. Resumidamente, o processo pode
incluir ajustes de geometria da objetiva (desvios
cromáticos e correção de perfil), redução de
ruídos e aprimoramento de nitidez, temperatura
de cor, exposição e contraste, correções de matiz,
saturação e luminância das cores. Experimentar
várias ferramentas e combinações é uma ótima
forma de identificar o que mais agrada ao olhar
pessoal do editor.

Tenho fotos publicadas em diversas revistas, como
Photo Magazine, Viaje Mais, Fotografe Melhor,
Photo (França) e Traços (Brasília); e em livros,
como Aos Ventos que Virão, ... Brasília (19602010), Comunicar para não Esquecer, Histórias do
Trabalho, Raízes do Mito, Hipa (Dubai), África em
Nós e Contemplativa Arte - Fotografia. Já participei
de mais de 50 exposições fotográficas no Brasil e
no exterior e sou um dos fundadores do Candango
Fotoclube de Brasíla. Atualmente, integro o
Fotoclube Luz na Lente, também de Brasília.
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EXPEDIÇÃO

Relatos pessoais sobre uma expedição ao Pantanal pós violentas
queimadas, para registrar o trabalho voluntário de resgate de animais.
POR CATARINA TOKATJIAN

E

m novembro de 2020, fui convidada pela
AMPARA Silvestre a adentrar um Pantanal
recém consumido pelas chamas e registrar o
trabalho de pessoas que se uniram para salvar e
dar dignidade aos animais resgatados das áreas
queimadas. Segundo o Instituto Nacional de
Pesquisas do Pantanal (INPP) e da Universidade
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Federal de Mato Grosso (UFMT), o fogo provocado
pela seca daquele ano consumiu cerca de 39 mil
km², levando morte para 16.952 milhões de animais
vertebrados.
Os animais mortos detectados com mais
frequência foram cobras, pássaros e roedores, além
de lagartos, veados, antas, capivaras e primatas.

O resgaste da onça pintada Amanaci, encontrada
combalida e com queimaduras de terceiro grau
nas patas, foi levada para o NEX-No Extinction e
noticiada em toda a imprensa nacional por vários
dias, causando comoção generalizada.
Várias bases foram criadas por todo o
Pantanal Norte e muitas equipes foram mobilizadas.
Voluntários de ONGs (AMPARA Silvestre, Ecotropica,
É o bicho MT, entre outras), Corpo de Bombeiros
e IBAMA se juntaram para realizar os resgates de
animais que conseguiram escapar do fogo, mas não

“A ciência há muito
determinou que o homem
é um animal, só que
tem a razão a seu favor.
Mas, quando fotografo um
animal na natureza não sei
quem é mais selvagem eu,
ou ele.”

Foto: Catarina Tokatjian

OLHARES QUE GRITAM
POR SOCORRO

Foto: Catarina Tokatjian

Foto: Catarina Tokatjian

Quati com as patinhas queimadas, acuado num
canto de recinto, após o seu resgate

Foto acima: família de queixada morta
no incêndio. Foto abaixo: Anta bebê,
Jaboticaba, com curativos com botinhas
nas patinhas queimadas
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dizia “moça, tá doendo, pode me ajudar?”. Nesse
momento a minha alma chorou e meus olhos
transbordaram.

Tamandua Jovem extremamente
ferido pelas queimadas e Pata da
Onça Amanaci, resgatada com
quiamduras de 3º grau
das queimaduras. Faz uma década que eu pratico
a atividade de adentrar as matas para fotografar, e
ainda é difícil transformar em palavras tudo o que
eu já vi e senti, principalmente quando encaro nos
olhos um animal em sofrimento.
Para o fotógrafo de natureza não existe
essa diferença que distancia as pessoas dos animais
selvagens. Não existe o eu ou eles. Não consigo
fotografar a vida selvagem me distanciando dela.
Quando fico parada, escondida, camuflada quase
sem respirar, sou tão bicho quanto eles. Quando me
escondo numa árvore ou rocha, eu mimetizo com
elas. Por alguns instantes, sou árvore, sou rocha.
Registrar este trabalho representa um misto de
sentimentos: tristeza, amor, fortaleza, indignação
e, principalmente, questionamento. Me pergunto
qual é a nossa missão enquanto seres humanos,
compartilhando o direito de habitar este planeta
com tantos outros seres, completamente indefesos
diante das nossas atitudes. Difícil entender a
indiferença humana diante da dor do outro ser,
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que respira o mesmo ar, que bebe da mesma
água e come os mesmos nutrientes que nós. E me
custa entender por que estamos constantemente
destruindo nossa casa.
Minha última missão desta viagem foi
registrar os animais, que pela gravidade, eram
encaminhados para o Hospital Veterinário da UFMT.
Fui recebida pela gentil veterinária Taís, que me
conduziu pelo hospital, apresentando e contando
a história de cada um dos animais. Dentre gaviões,
quatis e macacos, as piores cenas foram: um quati
idoso, sentado no canto do recinto com as patinhas
queimadas; duas antinhas bebês, batizadas de
Jabuticaba e Dunga, uma com botinhas nas patas
devido às queimaduras e a outra lutando para
sobreviver, com diversos problemas de saúde
ocasionados por um resgate tardio; e a queixadinha
Bentinha, que viu sua família morrer em agonia,
com queimaduras e presos em uma lagoa onde
tentaram aliviar suas dores.
Mas, sem sombra de dúvidas, o que tirou
meu chão foi um jovem tamanduá, acomodado
em uma gaiola coberta por um pano branco. Não
consegui continuar meus registros fotográficos.
Aquela criaturinha enfaixada, cheia de pontos,
me direcionou um olhar tão doce, como quem

Aquele olhar mudou minha vida.
Entrar em contato com estas lembranças
é bem dolorido. Tentei transmitir ao máximo o
que vivenciei, mas tem hora que realmente eu não
consigo ser racional. As fotografias dirão o que eu
não consigo mais escrever. Um pedaço de mim ficou
ali naquela gaiola, por não entender que, após 500
anos, ainda não vivenciamos uma famosa frase de
Leonardo da Vinci: “chegará o dia em que o homem
conhecerá o íntimo de um animal e nesse dia todo
crime contra um animal será um crime contra a
humanidade”.

Imagens que
representam o
ciclo da vida no
Pantanal, em que a
mão do ser humano
vem acelerando e
impactando de forma
negativa causando
danos que podem ser
irreversíveis

Foto: Catarina Tokatjian
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O mais tocante dessa
experiência eram os olhares,
perdidos, muitas vezes
inocentes, sem entender toda
aquela confusão de gente
entrando, e outras vezes
desesperançosos, como se
questionassem “o que eu fiz?
Por que estou passando por
isso?”

Foto: Catarina Tokatjian
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PROJETO

RETRATO DE ALICE
Uma experiência de pesquisa, fotografia, história e imersão
lúdica em pleno Senado Federal
POR PAULA CINQUETTI

“Ajoelhou-se e avistou , do outro lado do buraco, o
jardim mais encantador que já se viu”
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E

ra primavera de 2009 e de forma inusitada
surgiu uma oportunidade de consultoria para
modernizar o fluxo de trabalho com fotografia
da Secretaria de Comunicação Social do Senado
Federal por um período de seis meses. O relógio
parou no tempo e corri, corri, corri, para atravessar
a rotina turbulenta da vida política brasileira
em passos largos num tabuleiro de desafios
burocráticos e provações pessoais. Para modernizar
de verdade aquela cultura organizacional, descobri
que o maior desafio era revalorizar a Fotografia
como ferramenta de comunicação na produção de
conteúdo jornalístico e institucional. E seis meses
rapidamente viraram cinco anos (dois deles, apenas
para aprovar a compra de novos equipamentos
para a Agência Senado).
Apesar de estar lá para coordenar a equipe
de fotografia, e não para fotografar propriamente,
eu me deslumbrava com tanta novidade. Carregando
sempre alguma máquina a tiracolo, eu simplesmente
não conseguia deixar de fotografar. Um dia, em
meados de 2011, fui almoçar na Câmara dos
Deputados e, ao descer uma escada pouco utilizada,
à caminho da ala das comissões temáticas, vi uma
portinha com cerca de um metro de altura. Fiz uma
foto num lapso, ao mesmo tempo em que pensei:
“Nossa, parece a portinha que atravessa para o mundo
da Alice!”. E guardei. Continuei passeando atarefada
pelo Congresso Nacional e seus arredores por mais
alguns anos, e mesmo depois de trabalhar lá, me
sentia imbuída a voltar para fotografar momentos
históricos relevantes da nossa agitada vida política
contemporânea. E isso começou a despertar um

desejo de mostrar essa experiência de alguma
forma.
Em 2015, o livro Alice no País das
Maravilhas, de Lewis Carroll, completou 150 anos
de publicação, e caiu em minhas mãos um artigo de
Renata Vomero, na Revista da Cultura, atentando
para a data. Terminava assim:

“Cento e cinquenta anos depois, ainda
mantemos em nossa mente a imagem da
garota que se abriu a um mundo novo
e se deixou absorver diante das novas
possibilidades que o País das Maravilhas
trazia. ‘Precisamos cada vez mais de
Alice, sempre a nos lembrar que somos
humanos e que o mundo é feito por nós e
por nossa ação como sujeitos da história,
e não objetos descartáveis que aparecem,
são consumidos e, depois, em condição
de sucata, são reciclados. A principal
mensagem, para mim, é a de liberdade,
pois aquele que tem consciência de si e de
seus atos, aquele que pensa sua existência
e reflete suas ações é um ser livre”
Eduardo José Afonso
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Foto: Paula Cinquetti

Tive uma epifania. Abri aquela portinha
da Câmara dos Deputados e criei o projeto “No
País das Maravilhas - uma fábula fotográfica”,
aprovado pelo FAC - Fundo de Apoio a Cultura do
Distrito Federal, na linha de fomento à pesquisa,
investigação e elaboração de conteúdo. A partir de
2016, me joguei em tudo que é leitura de, sobre
ou inspirada no universo do País das Maravilhas
e Através do Espelho. Além de ler os livros de
Lewis Carroll diversas vezes, pesquisei teses,
tratados, documentários, versões, traduções,
discussões psicológicas, semióticas, filosóficas, ad
infinitum, e comecei a comparar as personagens
e situações de Alice com as da vida real que me
deparei no Senado… tantas coisas bizarras que
ouvi, presenciei, ou fiquei sabendo que existem.
Um mundo realmente à parte. “Ah, tive um sonho
tão curioso!”. E parecia realmente isso: um sonho! E
comecei a reviver “todas aquelas estranhas aventuras
que tivera”… ao organizar a produção fotográfica do

“Se você conhecesse o tempo tão bem
quanto eu, falaria dele com mais respeito”

período que passei em Brasília.
A partir daí, as legendas jornalísticas que
eu cobrava tanta fidelidade perderam importância.
Têm relevância, mas não têm, tanto faz, na
verdade. As coisas que aconteceram, elas sempre
vão existir, elas aparecem também, são o pano
de fundo do período presenciado, mas tudo bem
se o espectador não se atentar a isso. Talvez ele
ganhe algo com essa informação, nada está à toa
na edição, mas as imagens começaram a passar
por ressignificações ao cruzá-las com as frases e a
cronologia das aventuras da Alice. Atravessando a
linha tênue do universo real para o nonsense, os
percursos da política brasileira, e da participação
da sociedade nessa esfera, tomaram caminhos
inimagináveis de 2009 para cá.
De repente, somos todos Alices percorrendo
os bosques sem nome através do espelho,
mergulhados num processo de amadurecimento
político e social brasileiro.

Foto: Paula Cinquetti
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“Ora, algumas
vezes cheguei
a acreditar em
até seis coisas
impossíveis
antes do café da
manhã”

“Alice ainda é e sempre será
a melhor lição de ética, de
irreverência e de inconformismo,
tanto para crianças quanto para
adultos.”
Nicolau Sevcenko
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A VOZ DE ALICE
“Os jogadores
jogavam todos ao
mesmo tempo,
sem esperar
pela sua vez,
discutindo sem
parar”

Uma breve comparação entre o livro e
os filmes, abordando o protagonismo e
autonomia da personagem principal
A pesquisadora e professora de literatura
inglesa Megan S. Lloyd traçou uma perspectiva
feminista de Alice e defende que a heroína “usa
seu intelecto para resolver problemas e falar o que
pensa com bastante frequência – tudo o que uma
jovem mulher deveria fazer. Nem permanecendo
sentada e lendo, nem fazendo guirlandas de
margarida, Alice segue o Coelho Branco buraco
adentro e assim escolhe uma função ativa dentro do
mundo, mesmo que aquele mundo seja o País das

Maravilhas.”
No entanto, algumas versões da história
acabam não sendo tão fiéis a essa intenção. Apesar
de ter sido adaptada para filmes e animações
diversos desde 1903, as obras mais famosas
foram produzidas pelos Estúdios Disney, como
o desenho animado lançado em 1951 e o filme
dirigido por Tim Burton, lançado em 2010. Foram
feitas concessões ao roteiro que, na minha opinião,
desvirtuaram um pouco a personalidade de Alice e
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outros personagens, o que pode ser considerado
um recurso utilizado frequentemente em filmes
baseados em livros para acelerar a narrativa ou
trazer uma rápida compreensão de suas ideias, mas
acabou gerando certa confusão.
Algumas frases do filme ficaram famosas
e são amplamente citadas nas redes sociais, mas
nunca estiveram nos livros originais, como por
exemplo: “A única forma de chegar ao impossível é
acreditar que é possível”. Alice simplesmente acredita
no mundo ao seu redor e vai vivendo os desafios
que aparecem. Ela vai em frente, pois não há outro
jeito. Então é como se o filme ja trouxesse a ideia
pronta, pois apesar da frase não existir no livro,
é isso que Alice faz: tudo se torna possível, pois
ela acreditou ser. Não pensou que seria preciso
acreditar no impossível, simplesmente acredita.
Na obra original, a relação da Alice com o
Chapeleiro Maluco em nenhum momento é cordial
ou de amizade. No entanto, ele fala para ela no
filme: “O segredo, minha querida Alice, é rodear-se
apenas de pessoas que querem te ver bem, só assim

“Como desejava
sair daquele
salão escuro
e passear
entre aqueles
canteiros de
flores radiantes e
aquelas fontes de
água fresca!”

você estará no verdadeiro País das Maravilhas”. Ora,
o nome do livro trata-se de uma ironia, não existe
o “verdadeiro” país maravilhoso, não há pra onde
fugir, senão enfrentá-lo. Bom, rodear-se de pessoas
que te querem bem talvez te faça se sentir melhor
realmente, mas o livro busca justamente preparar
o leitor para enfrentar um mundo “cruel”, e não
para apaziguar o seu coração com a possibilidade
de um mundo maravilhoso. E por isso o Chapeleiro
do filme ficou tão diferente do “verdadeiro”, um
pouco bufão, quase bobo. No livro ele jamais seria
complacente com Alice, ou a aconselharia como no
filme, ele inclusive a ofendeu, criticou seu corte de
cabelo, foi grosseiro, tanto que ela foi embora: “Foi
o chá mais idiota de que participei em toda a minha
vida!”.
Em outro diálogo inexistente no livro e
muito difundido no filme, Alice pergunta ao Coelho:
“Quanto tempo dura o eterno?” e ele responde “Às
vezes apenas um segundo”. Está certo que o livro tem
diversas questões filosóficas sobre a inexorabilidade
do tempo, e decisões de segundos podem valer

“Bom, depois de uma queda desta, não vou me
importar nada de levar um trambolhão na escada!
Como vão me achar corajosa lá em casa!”
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para a eternidade, seja para a memória ou
consequências concretas do cotidiano, no entanto
essas ideias são passadas por meio do diálogo e não
de conclusões pré-determinadas.
Enquanto o filme é todo simpático com
Alice, o livro é mais duro, mais obtuso. O filme
traz os aprendizados que Alice obteve sozinha nos
livros, na forma de aconselhamentos, como se ela
precisasse de alguém para dizê-los, e não como
amadurecimento e descoberta pessoal. O livro
original é frequentemente considerado como um
marco de empoderamento feminino, trata-se de

uma heroína que realiza sozinha o seu percurso,
encontrando diversos personagens desagradáveis,
mas sem ninguém para defendê-la, como um
príncipe ou uma figura paternal. Já o filme parece
fragilizar Alice, como em tantos outros contos de
fada nos quais as personagens principais se apoiam
em personagens salvadores para obter êxito. Ou
seja, o filme é o próprio retrato do patriarcado
dissimulado, da mulher indefesa, enquanto o livro
apresenta de forma quase velada a emancipação
feminina.
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MAIS DO QUE UM
CONTO DE FADAS

“Poderiam me
dizer, por favor,
por que estão
pintando essas
rosas?”

Foto: Paula Cinquetti

Obra de Lewis Carroll possui
mensagens subliminares,
ensinamentos teosóficos, discussões
filosóficas e um estudo de arquétipos
ancestrais
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“Descobrimos um Carroll cuja contraresposta religiosa-filosófica radical ao
materialismo patriarcal moveu sua
jornada intelectual, intencionalmente ou
não, nas águas do misticismo. A imagem
de um sombrio conservador vitoriano
dá lugar à de um homem com amplos
parâmetros intelectuais, uma mente
curiosa e visão ousada e perspicaz. As
correntes do século XIX de espiritualismo,
teosofia e filosofia oculta se misturaram
com o seu interesse no platonismo e
neoplatonismo, apresentando os seus
livros como pontos únicos de conjunção
entre o intelecto e a espiritualidade.
Tendo perdido a fé nos enredos
mestres teológicos e mitológicos de eras
anteriores, Carroll voltou-se para a ficção
imaginativa das maravilhas repletas de
conteúdo filosófico em resposta à sua
fome instintiva de coerência cósmica e
ordem existencial”
Karoline Leach

Foto: Paula Cinquetti

“Começou a olhar em volta e notou que o que
podia ser visto da sala anterior era bastante
banal e desinteressante, mas todo o resto era
tão diferente quanto possível”

SOBRE PAULA

Foto: Neto Borges

A descoberta que mais me surpreendeu
nesses anos de projeto foi a pesquisa do escritor
e crítico literário David Day, que estudou a obra
durante 20 anos para conseguir decifrá-la e lançar,
como ele mesmo diz, “um livro sobre um livro de
segredos”: Alice’s Adventures in Wonderland
Decoded (Aventuras de Alice no País das
Maravilhas Decodificadas).
O livro é amplamente ilustrado com
obras de arte de todos os tempos, relacionadas
a reflexões insinuadas muitas vezes de forma
subconsciente por Lewis Carroll, já que, segundo
o pesquisador, a sua obra seria uma forma de
transmitir uma educação clássica por meio de
símbolos e linguagem subliminares, como “uma
cápsula do tempo, oriunda das eras vitorianas,
para transmitir uma verdade superior entregue
diretamente à alma, contornando o intelecto”,
explica Day. Ele acredita que essa educação foi
repassada discretamente já que, naquela época,
nenhuma garota teria permissão para recebê-la
de outra maneira. As mulheres tiveram acesso ao
ensino superior somente no final do século XIX.
Essa seria a motivação do quinto livro mais
traduzido do mundo, e que só perde para os livros
de Shakespeare, em citações. A história nos soa tão
familiar que poderíamos até dizer que ela sempre
existiu, não é mesmo!? David Day defende que as
aventuras de Alice, na verdade, sempre estiveram
conosco, em nosso imaginário coletivo, pois
evocam o mais antigo de todos os mitos, registrado
pela primeira vez há cerca de 5 mil anos, na
Mesopotâmia: a descida ao submundo pela deusa
Inanna, suas provações e retorno, recontado pelos
gregos como Perséfone, esposa de Hades, rainha do
mundo dos mortos, que traz a primavera quando
retorna das profundezas. Ao longo da história da
humanidade, essas deusas receberam diferentes
nomes em diversas culturas, sempre se referindo
ao ciclo de vida e morte e os desafios da existência
humana.

Para saber mais, acesse:

Paula Cinquetti é fotógrafa, repórter, pesquisadora iconográfica,
consultora, professora e produtora cultural independente.
Trabalha com fotografia há 22 anos. Publicou suas histórias em
jornais, revistas, discos, sites e participou de exposições coletivas
e offestivais em diversas cidades no Brasil e EUA. Coordenou a
modernização da área de fotografia do Senado Federal nos anos de
2009 a 2014, onde realizou o projeto “100 fotos do ano - o dia a dia
no Senado Federal”, uma retrospectiva do ano legislativo brasileiros
em imagens, reunindo a produção dos fotógrafos que atuaram na
Agência Senado a cada ano, nos formatos livro, exposição itinerante
e cartões postais para distribuição aos visitantes do Congresso
Nacional. Em 2020 lançou o ensaio fotográfico autoral “No País das
Maravilhas - uma fábula fotográfica”, contando a experiência do
convívio com o centro do poder. O ensaio está disponível em seu
site e em breve será lançado também como fotolivro.

https://paulacinquetti.com.br/
no-pais-das-maravilhas/
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Alexandre Sequeira fala sobre
sua experiência com fotoclubes, a
evolução dos aparelhos fotográficos
e a necessidade de se aprender a ler
imagens
LL: Como você vê o movimento dos fotoclubes no
momento atual?
AS: Os Fotoclubes cumpriram e cumprem um
importantíssimo papel não apenas na socialização
da experiência fotográfica, como também no
aprofundamento das discussões de natureza
teórica, estética e crítica sobre a fotografia.
Ainda hoje, acompanhamos um número muito
expressivo de grupos de produção, reflexão e
difusão fotográfica por todo o Brasil, grupos esses
responsáveis por toda uma cadeia produtiva no
campo da cultura – seja na produção e no consumo
de bens simbólicos, como também de uma série de
produtos e serviços. Acredito nos Fotoclubes como
a célula inicial de uma grande rede de produção de
conhecimento no campo a fotografia.
LL: O Fotoclube tem uma preocupação em
trazer palestrantes e cursos para nosso
aperfeiçoamento. Como você vê a educação do
olhar a partir da fotografia?
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Foto: Rodrigo Zeferino

ENTREVISTA

A EDUCAÇÃO
DO OLHAR PARA
A FOTOGRAFIA

AS: Em um mundo essencialmente visual como o
de nossos dias, a fotografia se converteu na língua
de toda a aldeia global, superando diferenças de
idiomas, de culturas, de faixas etárias e de níveis
econômicos. Sem dúvida, a fotografia se apresenta
hoje como talvez o mais importante instrumento
de educação e formação de uma consciência crítica
da sociedade contemporânea. Ao fotografar, você
desenvolve a possibilidade de elaborar enunciados
visuais, elegendo conteúdos, enquadrando e
evidenciando pontos de vista, e socializando esse
seu enunciado para o mundo todo através da
rede virtual que abarca o planeta em sua quase
totalidade. Lembro de Lazló Moholy-Nagy, artista
visual, fotógrafo e professor da Bauhauss que, ainda
na década de 1930, vaticinou que o analfabeto do
futuro seria quem não soubesse ler uma imagem.

LL: A evolução do aparelho de celular acabou
por democratizar o acesso ao fazer fotográfico.
Hoje, qualquer pessoa pode tirar fotos e
compartilhar, sem a necessidade de revelar
ou possuir equipamentos profissionais. Como
você analisa o fazer artístico nessa fotografia
instantânea?
AS: Os equipamentos compactos de captura de
imagem trouxeram uma nova possibilidade de
narrativa visual. Percebemos novas perspectivas de
enquadramento, novas narrativas, como também
inserções e registros em determinados recortes do
tecido social que seriam impensáveis se realizados
por equipamentos fotográficos mais robustos das
décadas passadas. Sem dúvida, o campo da Arte se
nutre dessa possibilidade de diluição de fronteiras

Alexandre Sequeira possui graduação
em Arquitetura (1985), Especialização
em Semiótica e Artes Visuais (2007)
pela Universidade Federal do Pará,
Mestrado em Arte pela Universidade
Federal de Minas Gerais (2010) e
Doutorado em Arte também pela
Universidade Federal de Minas Gerais
(2020). É professor da Faculdade de
Artes Visuais da Universidade Federal
do Pará e tem experiência na área
de Artes, com ênfase em Fotografia
e Arte Contemporânea, atuando
principalmente nos seguintes temas:
artes visuais, artes, curadoria e salão
de artes visuais.
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entre o público e o privado que esses aparatos de
captura de imagem como os celulares promovem.
LL: Do ponto de vista histórico, se não
revelarmos as fotos que tiramos, corremos o
risco de perdemos os registros da história atual.
Você concorda com essa afirmação?
AS: A questão da memória passa também por uma
profunda revisão, tanto do ponto de vista concreto
como conceitual. O que retemos na memória e o
que optamos por esquecer ganha a dinâmica de
nossos tempos e do caráter volátil das novas mídias.
A meu ver, a transformação não é apenas da ordem
dos recursos técnicos (de realizar uma cópia em
papel ou guardá-la num HD ou na nuvem), mas
também e essencialmente, de como lidamos com a
memória em tempos de verdades provisórias e de
uma profunda revisão no conceito de documento.
LL: Sebastião Salgado disse que “imagens de
celular não são fotografias”. O que você acha
dessa frase?
AS: É difícil opinar em relação a uma colocação
descontextualizada. Posso supor que o fotógrafo
se referia a certo uso cotidiano dos celulares
para a captura de imagens. Existe uma ordem de
valoração e validação da grande maioria dessas
imagens produzidas por celulares, que é bastante
distinta em relação ao estatuto de validação de
imagens fotográficas de natureza artística (de uma
linguagem essencialmente fotográfica). Apesar de
ambas serem registros indiciais (uma grafia de luz e,
nesse sentido, fotografias em sua essência técnica),
a primeira pode ser melhor analisada dentro de um
pensamento ligado ao campo da comunicação de
massa,como um bloco de anotações visuais onde
se anota e apaga conteúdos que tem um valor
muito imediato e provisório; enquanto a segunda,
pode ser compreendida a partir de um estatuto de
validação de natureza mais estética e conceitual,na
forma de narrativas que se propõem a assumir uma
condição de documento.
LL: Diante da inovação tecnológica, tanto dos
equipamentos fotográficos quanto das redes
sociais e dos arquivos digitais em ‘nuvem’ ou
HDs, o que significa fotografia, para você, na
atualidade?
AS: Minha formação se deu no campo das Artes
Visuais e não estritamente no da fotografia.
Não costumo me considerar um fotógrafo, mas
um artista visual. Nesse sentido, embora lance
mão da imagem fotográfica em muitos de meus
projetos, procuro entendê-la num campo bastante
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alargado. Isso faz com que meu interesse se dirija
a imagens que procedem de diferentes contextos
e formas de captação, como também reconheça
sua possibilidade de apresentação em diferentes
suportes ou mídias. Vejo, hoje, as discussões
essencialmente fotográficas se transformando num
segmento pertencente a um campo bem maior e
complexo que é o da imagem.
LL: Os textos multimodais, compostos por
linguagem escrita e visual, estão sendo
produzidos em larga escala e divulgados na
internet. Na sua opinião, qual é o papel da
educação do olhar para que alguém desenvolva
a competência da compreensão de textos hoje?
AS: O modo como nos comunicamos hoje – seja
na forma escrita ou oral –, está invariavelmente
influenciado pelo modo como lidamos com a
comunicação a partir de imagens e pelas novas
mídias. O que antes poderíamos considerar como
uma estrutura de discurso pautada pela literatura
(com introdução, desenvolvimento e conclusão),
agora segue a lógica dos hipertextos e layers da
comunicação virtual. Caminhamos a passos largos
para uma forma de comunicação onde palavra e
imagem se confundem e se complementam. Já
podemos ver isso no cotidiano dos grandes centros
urbanos desenvolvidos, onde tudo se realiza a partir
de campos comunicacionais em que imagem e texto
se articulam em uma infinidade de possibilidades.
Isso nos leva a concluir que, evidentemente, quem
não buscar desenvolver a capacidade de elaborar e
interpretar enunciados com essa perspectiva, estará
sujeito a sérias dificuldades comunicacionais.
LL: Que conselho você daria para um fotógrafo
que está começando sua carreira agora nessa
imersão digital?
AS: Para os que iniciam seus estudos na linguagem
fotográfica, sugiro que pensem sempre em sua
prática, não apenas como produtores de imagens,
mas sim, e principalmente, como produtores de
conteúdo, de narrativas visuais. Como salienta
Daniel Sosa, Diretor do Centro de Fotografia de
Montevideo e importante curador de fotografia, “o
grande tema deste tempo não é a capacidade de
produção e sim o sentido das coisas”. Acredito que
a técnica deve sempre estar a serviço de uma ideia,
nunca o contrário. Do mesmo modo, considerando
a compreensão da fotografia no campo da
narrativa visual, vale sempre refletir e perseguir
uma forma de narrativa própria, um modo singular
de se comunicar a partir de imagens (no caso,
fotográficas).

