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RESUMO: Projetos de pesquisa enquanto processos investigativos se enriquecem a partir 
de novas indagações, provocações e mudanças de perspectivas para refletir sobre 
temáticas, contextos e práticas. Examinar um determinado assunto a partir de outras 
concepções como a visão de ecossistemas, proposto nos encontros nacionais da ANPAP, 
pode contribuir para criar outros parâmetros de percepção e interpretação de determinadas 
realidades. Recontar a historia da Associação dos Artesãos de Porto Nacional (TO), criada 
em 1979, a partir das reflexões fundamentadas pela minha aproximação com a cultura 
visual me coloca em contato com diferentes tempos e espaços. Visualidades e visibilidades 
populares sempre presentes nestes espaços do passado adquirem novo significado quando 
observados com o olhar de hoje para os diferentes protagonistas e observadores dessa 
história. 
 
Palavras-chaves: visualidades populares; artesanato; redes sociais;  
 
 
ABSTRACT: Research projects while investigative processes are enriched from new 
questions, provocations and changes outlook to reflect on themes, contexts and practices. 
Examine a particular subject from other concepts like vision of ecosystems proposed in 
national meetings of ANPAP can help create other parameters of perception and 
interpretation of certain realities. Recount the history of the Association of Artisans of Porto 
Nacional (TO), created in 1979 from grounded by my approach to visual culture puts me in 
touch with different times and spaces reflections. Visualities and popular visibilities always 
present in these spaces the past acquires new meaning when viewed through the eyes of 
today for the different actors and observers of this story. 
 
Key words: popular visualities; crafts; social networks 
 
 
 
 

Introdução  

Projetos de pesquisa enquanto processos investigativos se enriquecem a partir de 

novas indagações, provocações e mudanças de perspectivas para refletir sobre 

temáticas, contextos e práticas. Examinar um determinado assunto a partir de outras 

concepções como a visão de ecossistemas, proposto nos encontros nacionais da 

ANPAP em 2013 e 2014, pode contribuir para criar outros parâmetros de percepção 

e interpretação de determinadas realidades.   
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Realizo atualmente um projeto de pesquisa que tem por objeto recontar a historia da 

Associação dos Artesãos de Porto Nacional (TO), criada 1979, a partir de hoje e das 

reflexões fundamentadas pela minha aproximação com a cultura visual. Neste texto 

me proponho a um diálogo entre alguns aspectos das minhas reflexões em torno da 

cultura popular e as concepções apontadas enquanto proposições de discutir as 

artes e os demais universos da cultura humana enquanto um ecossistema. 

Lido, nas minhas reflexões, com dois tempos distintos: o período distante de 1975 a 

1985 em Porto Nacional para onde mudamos meu marido, o designer Marcos 

Lotufo, nosso filho pequeno e eu enquanto arte-educadora recém-formada, vindos 

de Kassel na Alemanha para o então Norte Goiano, para participar de um projeto de 

valorização do artesanato regional. Passamos a trabalhar numa ONG local, a 

COMSAÚDE-Comunidade de Saúde, Desenvolvimento e Educação, criada por uma 

equipe de profissionais, em sua maioria da área da saúde, que foi de São Paulo 

para Porto Nacional a fim de implantar um sistema de saúde comunitária. 

O segundo período compreende a atualidade: meus reencontros com pessoas de 

Porto Nacional que realizo enquanto pesquisadora e aluna do mestrado em Artes e 

Cultura Visual da UFG, sendo professora dos cursos de arquitetura e design da PUC 

Goiás desde 1989. 

Na minha pesquisa percebi como estes contextos do passado e do presente se 

inter-relacionam e se configuram num sistema de referências complexo, o que 

alargou muito a visão de como me reaproximar de um período já muito distante e ao 

mesmo tempo muito perto de mim. 

Neste texto pretendo me limitar a dois aspectos: o tempo vivido em Porto Nacional 

enquanto integrante de um grupo empenhado na construção de um projeto coletivo 

e minhas experiências de hoje de uma pessoa de fora que tem em comum com as 

pessoas do lugar memórias de um determinado tempo do passado.  

Venho realizando reencontros pessoais e virtuais através de visitas a Porto Nacional 

e contatos numa rede social, tendo como uma das pontes para ultrapassar as 

distâncias no espaço e no tempo um amplo arquivo de fotografias antigas. Algumas 
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retratam momentos do trabalho comunitário, dos espaços públicos e eventos da 

cidade enquanto outras estão mais focadas nos diversos aspectos do artesanato. Às 

imagens se juntam minhas próprias memórias e ainda posso recorrer a muitos 

textos: relatos, relatórios, projetos, recortes de jornal, anotações e cartas pessoais. 

Textos e imagens contam histórias semelhantes, mas não idênticas. Algumas vezes 

os textos são mais ricos em detalhes outras vezes as fotografias lançam luzes sobre 

aspectos do passado que nas memórias já estavam apagados. 

A concepção de ecossistema  

Procurando o significado de “ecossistema” em textos didáticos encontrei definições 

elaboradas principalmente a partir da visão da biologia que falam de conjuntos de 

condições de que depende a vida de uma espécie vegetal ou animal.  

A seguinte citação traz muitos elementos que podem ser transpostos para nossa 

temática dos ecossistemas estéticos e artísticos e os universos da cultura humana 

quando define o termo assim: 

É o conjunto dos relacionamentos que a fauna, flora, micro-
organismos e o ambiente, composto pelos elementos solo, água e 
atmosfera mantém entre si. Todos os elementos que compõem o 
ecossistema se relacionam com equilíbrio e harmonia e estão ligados 
entre si. A alteração de um único elemento causa modificações em 
todo o sistema podendo ocorrer a perda do equilíbrio existente. 
(SOBIOLOGIA, 2014) 

Neste caso nós, os seres humanos, estamos incluídos na categoria fauna como se 

olhássemos para um estado natural preexistente onde reinam o equilíbrio e a 

harmonia e onde forças externas podem colocar em risco esta situação. 

Ampliar estes conceitos da biologia a partir da visão da cultura visual, realçando as 

inter-relações humanas, pode proporcionar outras interpretações para as ações de 

alterar e modificar. Vejo na proposta de discutirmos os ecossistemas estéticos e 

artísticos uma chance de (re)significar alguns conceitos: “quebrando com a noção 

mecanicista de sujeito e objeto, na medida em que as relações são sempre entre 
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agentes, isto é, interagentes em prol da (sobre)vivência de cada um e do equilíbrio, 

mesmo que precário, do todo.” (ANPAP, 2014) 

Veja a importância desta discussão na necessidade de nos percebermos enquanto 

agentes, educadores, mediadores, sempre sujeitos atuantes e não meros 

espectadores ou vítimas de situações criadas por outros.  

Porto Nacional: que ecossistema era esse nos anos 70 e 80? 

Porto Nacional é um município do estado do Tocantins, na época em questão, Norte 

Goiano. O primeiro povoado surgiu no fim do século XVIII com o avanço dos 

bandeirantes para o norte à procura de ouro. Situada à margem direita do rio 

Tocantins a cidade teve, durante muito tempo, como principal via de acesso o rio. 

A evolução da cidade foi acompanhada por diversas denominações; de Julgado de 

Porto Real passou à categoria de Vila sendo chamada de Porto Imperial em 1831 e 

finalmente foi elevada de Vila para Cidade de Porto Nacional em 1861. Naquela 

época a mineração de ouro, existente em localidades como Pontal e Carmo, estava 

em declínio e muitos moradores de outras localidades se mudaram para a cidade 

num período em que o comércio fluvial com o Norte estava em expansão. A cidade 

foi evoluindo e ganhou importância cultural principalmente a partir da vinda de 

padres e freiras dominicanas no final do século XIX e início do século XX.  

Quando visitamos a cidade em 1972 já havia sido construída a estrada BR 153, na 

época ainda não asfaltada, que liga Brasília a Belém. Já podíamos companhar o 

surgimento de novos povoados ao longo da estrada, iniciando um processo de 

deslocamento das vias de transporte do rio Tocantins para a nova estrada, tornando 

a capital Goiânia, centro do poder do estado, mais acessível. O que continuava 

mantendo a cidade num certo isolamento do sul do estado se devia ao fato dela 

estar situada à margem direita do Tocantins. O rio podia ser transposto por carros, 

caminhões e ónibus apenas por balsa. Essa situação mudou alguns anos mais tarde 

quando foi construída uma ponte sobre o Rio Tocantins. 
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Compunham este ecossistema até aquela época: relações externas de comércio 

com Belém, relações administrativas com a capital Goiânia, fortes influências 

educacionais e religiosas das ordens dominicanas vindas da França, sendo o bispo 

francês. Conviviam na cidade populações distintas: as tradicionais famílias 

portuenses em sua maioria proprietários de terras, criadores de gado, comerciantes 

e agentes administrativos e populações de “chegantes” vindos em diversos fluxos 

migratórios principalmente dos estados do Norte e Nordeste.  

Quando chegamos em 1975, de mudança para Porto Nacional, a BR 153 já estava 

asfaltada e a cidade ainda mais integrada com o Sul. Lembrando uma frase do texto 

citado acima: “A alteração de um único elemento causa modificações em todo o 

sistema podendo ocorrer a perda do equilíbrio existente.”, podemos concluir que em 

poucos anos da história relatada ocorreram tantas mudanças que o equilíbrio 

existente estava seriamente abalado. Mas, existia antes um equilíbrio nas condições 

de vida das pessoas do lugar que precisava ser preservado? Para a maioria das 

pessoas o progresso era almejado e as condições de vida melhoraram 

paulatinamente nesses anos. Os diferentes elementos citados até então não 

levaram em conta as relações de força e poder desse conjunto de pessoas em 

questão. Existem diversos ecossistemas paralelos, sobrepostos e inseridos em 

contextos maiores. Dependendo do olhar que se lança equilíbrio e desequilíbrio têm 

significados muito distintos. 

Com a vinda da equipe de saúde composta por “forasteiros” o hospital regional de 

Porto Nacional, construído mas fechado por falta de médicos, foi colocado em pleno 

funcionamento e vários postos de saúde na zona rural foram implantados. A saúde 

pública é um termômetro muito sensível para detectar desequilíbrios no atendimento 

de direitos básicos da população e das relações sociais e econômicas de uma 

comunidade. 

A equipe da saúde viu vários desequilíbrios existentes nesse ecossistema, dos quais 

o mais problemático era o alto índice de mortalidade infantil. As desigualdades 

sociais instaladas ao longo dos anos estavam acomodadas, invisibilizadas e 
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normalizadas e vieram à tona em suas diversas formas de exclusão de grande parte 

da população da economia, da vida social e cultural da cidade.  

Preocupados com a superação da pobreza e da falta de oferta de empregos, o 

grupo viu no artesanato tradicional que se fazia para uso próprio, mas não para o 

mercado local, uma possibilidade de geração de renda, o que os levou a propor um 

Projeto de Desenvolvimento do Artesanato Regional, que Marcos Lotufo e eu 

deveríamos realizar.  

Visualidades Populares enquanto ecossistemas artísticos ou imagéticos 

Nossa formação nos fez ver os contextos locais de outra maneira, tendo nosso olhar 

mais centrado em aspectos da cultura popular. Como pessoas recém-formadas em 

design e arte-educação poderiam chegar à cidade usando a arte e o design para 

mudar alguma coisa no conjunto de condições de que dependiam a vida e o 

equilíbrio deste ecossistema? 

Preciso lembrar aqui a situação de isolamento em que a cidade se encontrava na 

época. O acesso à cidade era precário, a região não era interligada com os sistemas 

de telefonia e transmissão de televisão. Os principais meios de comunicação com o 

mundo exterior eram radio e telégrafo. Tratava-se de uma sociedade tradicional com 

poucas influências externas, cristalizada nas suas relações sociais. 

Com nosso olhar de fora, tendo morado na Alemanha, enxergávamos diferentes 

complexos de visualidades. Chamava nossa atenção o artesanato encontrado nas 

casas por serem ofícios exercidos a partir de matéria prima local, feitos em 

processos de trabalho rudimentares. As próprias ferramentas usadas eram em sua 

maioria feitas manualmente na região. Enxergávamos grande valor na capacidade 

de adaptação das pessoas às condições adversas do próprio meio e víamos 

importância histórica e cultural nesta produção que havia se mantida viva devido ao 

isolamento dos grandes centros urbanos e pelas dificuldades da própria 

sobrevivência.  
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Ao lado desse olhar, voltado para os valores culturais, víamos os modos de vida 

distintos da população periférica e do centro da cidade, a presença às vezes sutil 

outras vezes gritante das desigualdades sociais. Fomos fortemente influenciados 

pelos livros de Paulo Freire e passamos a enxergar nossa proposta de trabalho em 

Porto Nacional como uma ação educativa. Encontrei num texto de Aguirre uma visão 

de educação através da cultura visual, que se assemelha aos nossos sentimentos 

daquele tempo:  

...por ação política não entendo a disputa imediata e direta pelo 
exercício do poder, mas a ação tendente a configurar um espaço 
específico de emancipação e a circunscrição de uma esfera 
particular de experiência, na qual os sujeitos possam dispor de todas 
suas capacidades e sejam donos de sua voz e de seus atos. 
(AGUIRRE, 2011, p.71)  

O que significa hoje realizar uma pesquisa que tem por objeto a cultura popular a 

partir de arquivos e memórias? Estávamos muito envolvidos numa ação prática, 

mesmo que esta fosse sempre avaliada e analisada à luz de questionamentos 

teóricos. A partir da minha aproximação com a cultura visual e o diálogo com os 

textos de diferentes autores consigo ver, hoje, muito mais aspectos que este 

trabalho envolvia. Passei a perceber, entre outros, questões interculturais, portanto 

diferentes compreensões do "outro", tanto dos artesãos produtores de cultura quanto 

dos meus papeis diferenciados naquela época e hoje que são em parte 

determinados pelo fato de ser estrangeira. Naquela época meu objetivo maior era 

me integrar ao máximo e interferir ao mínimo na realidade local. Mesmo que eu 

conseguisse construir uma boa relação com as pessoas, marcada pela empatia, não 

tive o alcance e a compreensão de que minha história pessoal se fazia presente nos 

mínimos detalhes. Pretendo refletir e discutir a partir de compreensões atuais num 

campo expandido sobre arte e cultura popular e rever antigas concepções 

idealizadas e fechadas e submetê-las a novas leituras e ressignificações.  

Ao digitalizar nossas fotografias encontramos muitos filmes em negativo que nunca 

haviam sido ampliadas em papel e que, portanto, representaram muitas surpresas 

neste processo de investigação. Deparei-me com situações registradas nas 

fotografias de Marcos Lotufo que complementam minhas memórias com outro olhar 



   
 
 

2330 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  
15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

e que se constituem em documentos muito ricos para minhas reflexões. Vejo 

principalmente este conjunto de imagens ao qual tenho acesso agora como janelas 

e portas que se abrem em direção ao passado, mostrando aspectos do cotidiano 

que captávamos naquele tempo. Nas conversas realizadas em minhas visitas as 

artesãs relembraram situações de um tempo de sua vida, quando eram 

protagonistas desse processo, lembranças estas que coincidem em parte com as 

minhas. 

 As imagens encontradas no nosso arquivo fotográfico mostram situações de 

um passado que me parecia familiar mas que provocaram alguns deslocamentos na 

maneira de ver o passado e que instigam e enriquecem o processo de pesquisa. As 

discussões teóricas dos estudos culturais e da cultura visual trazem elementos para 

entender uma prática que aconteceu no passado. Mesmo que ela tivesse acontecido 

numa situação de isolamento geográfico, sofria influências de diversas ordens, 

inclusive as que nós, de fora, trouxemos para esta realidade. Estávamos 

trabalhando com cultura popular, uma temática que hoje se discute de forma muito 

mais interdisciplinar do que naquela época. Muitas discussões com visões 

ampliadas sobre popular e visualidades populares vêm de autores como Leda 

Guimarães, que sugere:  

Para se trabalhar com as matrizes populares ou da cultura visual do 
povo, precisamos de várias portas de acesso, de entender os 
cruzamentos de vários caminhos teóricos que, ao logo do século XX, 
colocaram a cultura popular como um lugar de enunciação na 
compreensão de cultura e conhecimento. (GUIMARÃES, 2011, p.50) 

 Percebi a força da presença de visualidades populares nas imagens a partir da 

compreensão da autora quando fala que a “...visualidade toma conta das relações 

sociais que alteram a produção de sentidos em torno daquilo que observamos, 

inclusive condicionando ou alterando o modo como percebemos ou deixamos de 

perceber algo.” (Idem, p.51) Mesclam-se nas minhas reflexões atuais visões sobre 

cultura popular daquele tempo, que se expressavam numa determinada prática, com 

as atualizações e ressignificações que faço hoje a partir das discussões teóricas 

mais recentes, quando  “... a história de vida e a estética do cotidiano são 
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valorizadas e o trabalho manual feminino, antes excluído do mundo das artes, 

apresenta-se como forte componente estético.” (Idem, p.52)  

Tenho buscado varias portas de acesso para me reencontrar com as pessoas de 

Porto Nacional. Meus contatos com a cidade foram constantes nestes quase trinta 

anos o que significa que o início do meu projeto de pesquisa foi mais uma 

continuidade das minhas relações do que um retorno repentino. Venho 

compartilhando nossas fotografias antigas em um grupo do Facebook com o título 

“Porto Nacional somos nós” há algum tempo e tinha assim alguns interlocutores, 

pessoas que me conheciam e outras que se mostravam interessadas nos aspectos 

históricos das imagens. Passei a falar do projeto de pesquisa e pude perceber um 

crescente interesse dos membros do grupo por nossas fotografias. Criei um grupo 

específico com o objetivo de compartilhá-las com o título “Revivendo Porto 

Nacional”, que em dois meses teve a adesão de quinhentas pessoas. As reações 

expressas nos comentários mostram que as imagens mobilizam significados muito 

distintos para cada um que as observa.  

As poucas pessoas mais velhas que frequentam as redes sociais foram 

contemporâneas deste tempo em que vivemos em Porto Nacional. Elas comentam 

as fotos a partir de suas lembranças e visões distintas. Das pessoas mais novas 

algumas têm uma relação direta com a história da Associação dos Artesãos por 

serem seus filhos ou netos. Para eles as imagens trazem lembranças de situações 

de sua infância, enquanto para outros elas mostram situações que são parte da 

história da cidade. 

Neste percurso encontrei entre as muitas fotografias duas que representam 

situações diferentes com mulheres do mesmo bairro, tiradas em anos diferentes. Vi 

nestas imagens de dois contextos distintos muitos elementos que, na minha 

concepção, falam de visualidades e visibilidades populares no sentido apresentado 

anteriormente.  

Estas duas fotografias relacionei explicitamente com minha pesquisa nos grupos do 

Facebook. Montei as duas imagens para que não pudessem ser vistas isoladamente 
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e perguntei aos membros dos dois grupos o que eles percebiam ao observá-las. 

Deixei claro que usaria as respostas na minha pesquisa.  

 

 

Imagem 1: Reunião com um grupo de mulheres que estavam iniciando um curso de aperfeiçoamento 

em tecelagem, sendo algumas delas tecelãs ou fiandeira. Fotografia: Marcos Lotufo 

 

Imagem 2: Reunião de um grupo de mulheres para entrega de peças para a loja da Associação dos 

Artesãos e recebimento de material. Fotografia: Edith Lotufo 
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Na citação de alguns comentários a seguir vou identificá-los por serem feitos por 

mulheres ou por homens.   

Essas imagens pra mim não tem nenhuma duvida do comportamento 
das mulheres. A primeira tímidas, quietas , e quem sabe sem 
horizonte, já na segunda parecem mais donas de si ativas e felizes! 
Será?! (M.T., fem.) 

A primeira imagem mais estática, mostra as mulheres menos á 
vontade com o olhar de quem capta a imagem e a segunda imagem 
por mostrá-las em algo que é da realidade delas, já as deixa mais á 
vontade, sem ter que fazer poses e sem a preocupação em ser isso 
ou aquilo diante do olhar de quem está fotografando. Reconheço 
algumas delas e gosto muito disso. Interessante que por perto 
sempre tem uma criança a observar. Olhos atentos ao que está 
acontecendo! (J.S., fem.)   

Na primeira foto as mulheres estão preocupas em fazer pose para a 
fotografia. Já na segunda foto elas estão muito à vontade, sem a 
preocupação de fazer pose para a foto. Talvez nem perceberam que 
estivessem sendo fotografadas. (M.S.B., masc.) 

São os olhares que habitam com maior intensidade as duas cenas. 
Na primeira imagem quem registrou o momento está sendo 
observado por boa parte mulheres, na segunda imagem quem 
registrou o momento é quem observa a maioria das mulheres. A 
primeira imagem é estática (pose), a segunda está em movimento 
(ofício). (R.C.P. masc.) 

Na primeira foto há uma preocupação com o belo, em aparecer bem 
diante da câmera, Uma imagem meio estática. Já na segunda foto 
ficou bem natural, com um movimento espontâneo, tornado a 
imagem mais bonita. (E.G., fem.) 

Eu vejo na primeira foto o encontro: a informação, a organização 
coletiva, o querer trabalhar juntas para melhorar a própria condição 
de vida. Na segunda foto eu vejo o trabalho em si: "mãos-a-obra" 
como dizemos, "juntas, com o nosso trabalho, podemos mudar nossa 
realidade". (M.L. fem.) 

Diante do que disseram anteriormente fica difícil acrescentar algo 
novo! Mas, vou expressar minha opinião, mesmo correndo o risco de 
ser repetitiva: A primeira foto transmite um certo estranhamento 
inicial das pessoas fotografadas, talvez uma certa desconfiança ou 
descrença, parecem estar em posição de meros espectadores; já na 
segunda, as pessoas demonstram uma certa familiaridade e relação 
de cumplicidade com o fotógrafo e ocupam uma posição de 
protagonismo! (G.S.S., fem.) 
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Não esperava tantos retornos ricos a um simples convite feito às pessoas para que 

se pronunciassem diante das imagens. Os comentários trazem observações a partir 

da pessoa que fotografa, a relação entre retratista e retratado, observador e 

observado e percepções como posturas e atitudes, um foco presente em dois 

comentários feitos por homens. As diversas expressões das mulheres retratadas são 

interpretadas enquanto expectativas e sentimentos e são comparadas a partir dos 

contrastes de expressões e posturas: tímidas e donas de si, foto posada e natural, 

descrença e esperança, estático e movimentado, desconfiança e segurança, 

esperando e atuando, espectadoras e protagonistas.    

Analisando estas reações significativas cabe o constante questionamento do que eu 

pretendo fazer com estas informações, principalmente em relação à minha pesquisa. 

O que eu havia visto ao observar as imagens agora, depois de todo esse tempo que 

se passou? Comparando a primeira imagem com outras fotografias pude concluir 

que ela foi feita por Marcos Lotufo, provavelmente em 1976, num momento em que 

não tínhamos muito entrosamento com estas mulheres. Parece que as imagens 

foram feitas para mostrar o início de um curso para algum relatório. Quando alguns 

comentários acima supõe que o olhar das mulheres ainda é desconfiado, tímido e 

passivo, penso que captaram muito bem esta situação.  

A segunda fotografia foi feita por mim, talvez em 1979, mostra uma reunião das 

artesãs que participaram da criação da Associação dos Artesãos. Lembro-me  bem 

do momento e temos outras imagens da mesma situação que mostram diversas 

peças prontas como tapetes de algodão e redes. Eu costumava ir para as reuniões 

dos bairros com Aldair, uma artesã que passou a ser coordenadora geral do trabalho 

para levar material e buscar os produtos. A distribuição de material era feita por 

Dona Teodolina que, depois de ter sido a professora do curso de aperfeiçoamento, 

assumiu a coordenação da produção no bairro.  

Como eu frequentava as casas e as reuniões das mulheres constantemente, elas 

estavam muito familiarizadas e à vontade comigo que as fotografava. A Associação 

dos Artesãos havia se constituído e passei a assessorar Aldair e Dona Teodolina 

que haviam assumido funções de organizar e administrar o trabalho, permitindo que 
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eu ficasse em funções de apoio e, no caso da imagem, na posição de observadora. 

Encontros como este, da segunda imagem, eram muito alegres e animados. Sempre 

apareciam crianças e jovens para verem de perto estes agites. A impressão 

presente nos comentários do Facebook de que as mulheres haviam assumido os 

afazeres que elas dominavam corresponde à situação e coincidem com minhas 

lembranças.   

Como essas percepções podem contribuir com minha pesquisa? A forma como 

trabalhei com imagens, com visualidades e visibilidades neste caso colhendo 

comentários à distância, de pessoas que pertencem a diferentes grupos sociais e 

têm idades e experiências de vida distintas, trazem alguns elementos para refletir 

sobre nossa realidade cultural atual. Vejo novos aspectos de como analisar e 

contextualizar as experiências antigas a partir de estudos teóricos mais atuais como 

uma referência que Ivone Richter traz: 

 Ao analisarmos as diferentes dimensões da cultura em que estamos 
imersos tomamos consciência de que se trata de um universo 
diversificado e provocativo. Talvez possa ser concebido como 
caleidoscópio. Nele estão presentes expressões de diversos 
universos culturais, assim como manifestações das culturas 
populares e eruditas, da arte e da ciência, do artesanato e da 
microeletrônica e das distintas formas de comunicação de massa. 
Alguns falam de um verdadeiro labirinto em que se dão formas 
originais de produção cultural. (CANDAU, apud RICHTER, 2003, 
p.18) 

Observando em quais outros contextos culturais as pessoas que fizeram os 

comentários acima estão inseridos, o que está acessível em suas “linhas do tempo” 

na rede social, posso compreender minha ação de compartilhar imagens enquanto 

um pequeno elemento que compõe as configurações que se recriam no 

caleidoscópio de cada pessoa.  

Aguirre (2011) defende a ideia de que a conscientização das pessoas deve se dar a 

partir da perspectiva da capacitação. Na minha visão a segunda foto mostra que os 

processos de aprendizagem e organização contribuíram com a consciência e 

emancipação das mulheres protagonistas dessa história. Em que medida nossa 

postura daquela época, orientada pelos livros de Paulo Freire, contribuiu com que 



   
 
 

2336 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  
15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

conseguíssemos dar passos em direção a essas mudanças? Essa é uma das 

perguntas que procuro responder ao longo desse processo de pesquisa. Como 

muitos outros autores Aguirre fala do “fracasso da utopia estética da modernidade” e 

da “perda de esperança na capacidade da arte para contribuir com a transformação 

radical das condições de vida coletiva”. (AGUIRRE, 2011, p.69) Na minha visão as 

utopias erraram não nos objetivos e nas intenções, mas na abrangência pretendida 

em querer resolver os problemas da sociedade. Contribuir com mudanças deve ser 

a meu ver uma busca contínua de nossa atuação de educadores sem, no entanto, 

fazermos uma avaliação errada da própria força para se opor e resistir diante de  

sistemas de poder muito mais articulados e organizados do que costumamos 

imaginar.  

Enquanto desigualdades, desrespeitos e violências existem, precisamos de utopias 

que nos ajudem a exercer nossa capacidade de imaginar e agir, mesmo que em 

pequenos âmbitos e com objetivos muito mais realistas. 

Pretendo investigar mais a fundo de como visualidades e visibilidades podem se 

tornar pontes entre diversos contextos interculturais e como as imagens podem se 

tornar elos na construção de uma história coletiva a partir dos muitos matizes de 

significações e interpretações que carregam. 

Um dos principais objetivos da pesquisa é saber o que significa para cada uma das 

artesãs ter participado da construção da Associação dos Artesãos, das reuniões, da 

fabricação e comercialização de seus produtos, das viagens e exposições e como 

isso se refletia em suas vidas. Para estas perguntas só posso obter respostas a 

partir de conversas pessoais, reuniões e entrevistas, formas mais sólidas de 

reaproximação já feitas e ainda por fazer.  

Os reencontros virtuais têm mostrado que muitas pessoas se interessam em saber 

mais dessa história. Com certeza tem muito mais gente envolvida e interessada 

nessa ressignificação de memorias do que eu havia imaginado.  

Todas as conclusões de reflexões em processo são provisórias, mas prefiro neste 

momento entender que minhas aproximações com as pessoas nas redes sociais 
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não fazem parte essencial das minhas metodologias de pesquisa. Elas estão 

servindo para que eu possa me apresentar a um grupo grande de pessoas de Porto 

Nacional que de outra forma não encontraria, a partir das imagens que seleciono e 

pelos comentários que faço. A rede social me permite ter certa percepção sobre os 

efeitos das imagens em algumas pessoas, naquelas que se manifestam. São 

indícios e indicativos para fazer alguns contatos pessoais a mais ao longo da minha 

pesquisa.  

Voltando para a concepção de ecossistemas artísticos posso me posicionar 

enquanto uma ativista ecológica que pretende trabalhar em favor do equilíbrio do 

ecossistema imagético, socializando e dando acesso a imagens a um grupo de 

pessoas que de outra forma não o teria. 

Dar visibilidade a pessoas desconhecidas na cidade de Porto Nacional, 

principalmente às mulheres com seus saberes e fazeres, foi um dos objetivos 

quando trabalhava em Porto Nacional e o é hoje quando volto para a cidade 

enquanto pesquisadora.  
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