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RESUMO 
Este texto propõe uma reflexão sobre os modos de construção de imagens, a partir de 
quatro projetos artísticos, realizados no Brasil e na Espanha, que abordam o deslocamento 
da imagem fotográfica do seu contexto original para grandes formatos instaurados no 
espaço público, com contornos ficcionais que buscam diversas maneiras de falar sobre um 
determinado lugar, sua cultura, seu entorno e sua história. O primeiro foi realizado em um 
espaço institucional da cidade de Salvador na Bahia, o segundo e o terceiro em dois bairros, 
com características completamente diferentes, da cidade de Valencia na Espanha. E o 
último em um povoado localizado numa área rural do município de Feira de Santana no 
estado da Bahia. Esses “lugares” formam pilares importantes que nos permite tratar do 
processo criativo e de suas implicações visuais, assim como nos possibilita conjecturar, 
depreender e discutir os resultados encontrados.  
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ABSTRACT 
This text proposes a reflection on the image construction modes, from four artistic projects 
carried out in Brazil and Spain, which address the displacement of the photographic image 
from its original context for large format instituted in the public space, with fictional contours 
seek different ways to talk about a particular place, its culture, its environment and its history. 
The first was held in an institutional space of the city of Salvador in Bahia, second and third 
in two neighborhoods with completely different characteristics, the city of Valencia in Spain. 
And the last in a village located in a rural area of the municipality of Feira de Santana in 
Bahia state. These "places" form important pillars that allows us to deal with the creative 
process and its visual implications, as well as enables us to surmise, infer and discuss the 
results. 
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A paisagem e o espaço 

A paisagem – resultado de um processo de acumulação –, é um produto da 

sociedade e de suas infindáveis realizações no espaço. O espaço surge quando a 

paisagem se mescla com a sociedade, contudo a polissemia da “paisagem” traz em 

si muitas definições e abordagens. Houaiss considera a paisagem como um 

“conjunto de componentes naturais ou não de um espaço externo que pode ser 

apreendido pelo olhar”.1  

A percepção de cada um interfere na dimensão da paisagem e altera a interpretação 

de uma mesma realidade.  

Para Milton Santos a paisagem é tudo o que a nossa visão consegue alcançar. Ele 

acrescenta: 

A paisagem nada tem de fixo, de imóvel. Cada vez que a sociedade 
passa por um processo de mudança, a economia, as relações 
sociais e políticas também mudam, em ritmos e intensidades 
variados. A mesma coisa acontece em relação ao espaço e à 
paisagem que se transforma para se adaptar às novas necessidades 
da sociedade.2  

Perfilhada também como gênero pictórico, tomamos aqui a paisagem não nessa 

esfera, mas na dimensão abordada por Milton Santos, que a define como sendo 

transtemporal, pois une passado e presente numa construção transversal. Já o 

espaço ao seu ver é sempre o presente. Para se ter uma noção mais clara da 

diferença entre paisagem e espaço, Milton Santos se reporta a um projeto do 

Pentágono que foi abortado por Kennedy durante a Guerra Fria no qual previa o uso 

da bomba de nêutrons, capaz de aniquilar toda a vida humana em uma área 

específica, mantendo apenas as suas construções. Se este projeto chegasse a ser 

executado e a bomba fosse detonada de fato, teríamos antes da explosão, o espaço 

e após a explosão, somente a paisagem. 

O caráter de palimpsesto da paisagem me suscita interesse, sobretudo pela sua 

capacidade de revelar um passado aprisionado e ao mesmo tempo permitir a 

construção e/ou valorização de um espaço que exprime as heranças e as 

sucessivas relações entre o homem e a natureza, comportando no seu âmago um 

eterno devir. 
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O cotidiano  

Na contemporaneidade, a extraordinária diversidade da vida diária, com seus breves 

instantes, meros acontecimentos, personagens comuns e inusitados, lugares 

diversos, oferece um amplo espectro de sentidos, formas, assuntos e ações que 

incorporados artisticamente, demonstram uma relação peculiar entre a arte e a 

experiência e percepção da vida cotidiana.  

Este campo se define como um terreno fértil para a reflexão e a imaginação. Aí 

estão presentes a natureza e a cultura, o presente e o passado, a resistência e a 

fraqueza, reflexões oportunas para onde convergem e divergem algumas das 

questões mais decisivas de nossa época. 

O artista 

Nesse âmbito há um interesse cada vez mais crescente de artistas que escolhem 

linguagens variadas e reconfiguram a vida cotidiana nas suas proposições, deixando 

transparecer uma grande proliferação de propostas e objetos visuais que tratam o 

movimento e as situações do dia-a-dia, por considerarem efetivamente relevante o 

seu papel como ator social, implicado na reformulação e reinvenção do panorama 

artístico que reflete seu próprio tempo. 

No mundo contemporâneo o artista recria-se nas paisagens que habita, mas isto não 

constitui, de nenhum modo, a prova nem a memória dos lugares que evoca. 

Nas minhas investigações busco a dimensão da imagem e da linguagem como 

portadores de significado. Ao mesmo tempo procuro a construção de composições 

de poder evocativo, parecidas com metáforas, poemas, fantasias, diálogos, de 

acordo com as questões levantadas. Interessa-me instaurar inquietações entre a 

linguagem e a imagem causando estranhamentos, alterações na percepção, 

impressões de ausências ou presenças inesperadas.  

Estação 1 – Onde estou? 

Na intervenção denominada “Onde Estou?” – pergunta que comporta mais que o 

plano físico –, a provocação tenta abrir outras possibilidades, outras vias de 
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circunspecções, comentários e cogitações do sujeito no seu entorno e acerca de si 

mesmo (figura 1). 

A fotografia de um corredor negligenciado da Escola de Belas Artes da UFBA, tão 

desprovido de atrativos, foi aplicada na parede lateral externa do mais recente 

pavilhão, construído para o Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais. Ela foi 

impressa em vinil mate com 300cm x 150cm de dimensão. 

A ideia era trazer à tona elementos que narram parte da história não-oficial do 

espaço, como sua eterna situação de obra em andamento, como uma alusão ao 

espaço simbólico e ao espaço físico de uma Universidade. 

 

              

Fig. 1 – Pavilhão do PPGAV – EBA – UFBA, 2014 

O cotidiano constitui para mim um terreno autêntico e legítimo para a prática e a 

construção artística. É um espaço fértil que se reconfigura a partir da ideia de um 

território aberto a todo tipo de incursões, capaz de converter o sentido e o papel das 

coisas “sem importância”, induzindo os assuntos mais irrelevantes e inesperados, a 

significações formais e conceituais. Me afeta a vida simples e trivial protagonizada 

por pessoas anônimas em lugares irrisórios, que saem do indiferenciado para o 

peculiar, do trivial para o respeitável. 
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Daí provém também sua dimensão política na acepção ampla do termo: “levar a 

atenção para o âmbito do cotidiano nos permite compreender, imaginar e pensar, 

em um nível básico, as consequências e os efeitos que tem as estruturas sociais e a 

ação dos sistemas de poder na vida das pessoas”.3  

Por outro lado, quando se trata do cotidiano nas cidades, estas incursões reavivam a 

importância da consciência histórica, susceptível de dar valor e sentido às matérias 

mais diversas e imprevisíveis. As cidades são construções plurais invadidas por 

situações que mesclam conflitos, subjetividades, memórias, diversidades, nas quais 

são estabelecidos os pactos com as situações históricas e sociais. É na construção 

e subversão desses espaços encontrados, que surgem as fábulas, as lembranças, 

as invenções de outras realidades. 

É dentro deste espectro que tenho pensado a natureza da imagem fotográfica, a 

partir de uma ficção no âmbito do cotidiano, buscando impregná-la com as marcas 

do nosso tempo, nos espaços públicos, nas ruas, nas praças e nas casas. 

Estação 2 – Las Madalenas y el Horno de Benimaclet  

As origens de Benimaclet4 apontam uma alquería5 andalusí6 remota, de 

ascendência árabe. No final do século XIX este “pueblo” passou a formar parte do 

município de Valencia, na Espanha e em 1972, se integrou à cidade homônima, 

tendo o distrito sido absorvido quase em sua totalidade pelo desenvolvimento 

urbano, ainda que se conservem alguns traços do século XIX que indicam sua 

entidade como “Pueblo de Benimaclet”, comunidade rural dedicada à agricultura.  

O núcleo urbano tradicional conserva uma distribuição de pequenas ruas pedonais 

com casas antigas que reportam à suas origens de “pueblo”, centrado na sua praça 

maior, onde se encontra a Igreja de Santa Maria. Casas essas que criam uma 

sensação de afastamento da cidade e conferem ao bairro um espaço de tradição, 

com uma atmosfera familiar.  

Todo ano, no mês de setembro, as casas, os centros comerciais e as ruas se 

transformam em inúmeros cenários multidisciplinares que se entremeiam e acolhem 

propostas artísticas para o Festival de Benimaclet. Lá, em 2015, o Horno e 

Panificadora Isabel, foi selecionado para a realização do meu trabalho artístico.  
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O nome de Isabel Cuenca dona do supracitado horno, fundado em 1904, compõe o 

backlight da fachada. Ela é a proprietária da padaria, em sociedade com o seu 

marido, o Senhor Anselmo Morillas, padeiro desde os quatorze anos de idade. Aos 

sessenta e oito anos ele continua como sempre esteve: trabalhando desde a 

madrugada ao redor do forno fazendo os pães e doces de todos os dias, até o 

horário da siesta.  

Esta espanhola, de corpo volumoso e outrora voluptuoso, cabelos negros e sorriso 

largo que empresta o nome à padaria há trinta e oito anos, classifica, organiza, 

decora e apresenta, da melhor forma possível, os seus produtos na vitrine. As 

festas, a rua e as pessoas povoam seu imaginário inquieto, enquanto, quieta, detrás 

do balcão franze e cola cuidadosamente as cachetas das madalenas que um dia me 

conquistaram. Assim transcorre a vida para Doña Isabel que vive e reina em uma 

casa ao lado. 

As madalenas figuram em meio a algumas das minhas melhores lembranças da 

Espanha. A galope, esses bolinhos deliciosamente amarelos, brancos e dourados, 

salpicados de açúcar, me faziam saltar do mediterrâneo para a casa materna. O 

cheiro sempre acompanha a andadura e em menos de um suspiro me fazia pular de 

volta para a primavera valenciana.  

A fotografia, aplicada com cola comercial na parede lateral externa do Horno e 

Pastelaria Isabel, foi impressa em papel látex 80 gramas, com 215 cm x 145 cm 

(figuras 2 e 3). 

       

Fig. 2 – Vista geral do contexto, antes e depois da intervenção, 2015  



 

1773 AS QUATRO ESTAÇÕES INTERVENÇÕES ARTÍSTICAS INSTAURADAS NO ESPAÇO PÚBLICO 
Maristela Ribeiro / Doutoranda PPGAV – UFBA 
Comitê de Poéticas Visuais 

 

            

Fig. 3 – A vista frontal do contexto e a fotografia propriamente dita, 2015 

Ao expor o cotidiano da pastelaria através de uma janela imaginária cercada de 

elementos ficcionais, inclusive as “madalenas”, busquei inverter poeticamente as 

posições do espaço público e espaço privado, chamando à atenção dos transeuntes 

para aquilo que não é exposto, mas que remete ao cotidiano e que configura os 

rastros do invisível que transitam no dia-a-dia.  

A organização espacial desta imagem se aproxima de uma projeção em perspectiva 

que, de acordo com Erwin Panofsky7, não se limita a um elemento. Para este autor 

esse tipo de representação do espaço, de origem renascentista, se emprega dentro 

de leis específicas, de modo que, a distinguem sobremaneira daquela empreendida 

no Barroco por exemplo, sobretudo naquilo que fundamenta e se expressa no 

conceito geral de espaço (figura 4). 

   

Fig. 4 – Esquema: perspectivas no Renascimento e no Barroco (Fayga Ostrower) 

Estação 3 – Cabanyal – por una casa llena de recuerdos  

Quando vi, pela primeira vez, o bairro do Cabanyal tive a sensação de ter 

ultrapassado uma terrível zona de conflito, agravada por recentes bombardeios, que 
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deixavam transparecer as entranhas de antigas casas e solares de dois ou três 

pavimentos, construídos com paredes-meia8, comuns a edifícios contíguos (figura 

5).  

Depois de algumas deambulações, e prestando bem atenção, pude perceber nos 

grandes espaços vazios já cicatrizados pelo tempo, a ausência dos escombros. 

Marcas nas paredes vizinhas exibiam um desenho estranho. Era como se fosse uma 

planta baixa vertical. Além do mais, faixas diagonais marrom, bege e ocre 

demarcavam aquilo que um dia foi o andar térreo e avisava aos desavisados que 

aquele terreno, já desapropriado, pertencia à Valencia – cidade muito antiga, cuja 

história remonta ao século II a.C., tendo sido fundada em 138 a.C. –, capital da 

comunidade valenciana, a terceira maior e mais populosa cidade da Espanha.  

 

      

Fig. 5 – Cabanyal, 2016     

Bastaria uma trilha sonora e qualquer um poderia se ver catapultado para um trailer 

cuja locação ocorreu em uma zona atingida pela guerra, tendo como pano de fundo, 

além do restante dos moradores ultrajados com a situação do bairro, casas à venda 

ou abandonadas, com portas e janelas cegas, ruas vazias, o céu azul e o mar 

mediterrâneo.  

Um fato amenizava a desoladora cena: as crianças brincavam livremente nas áreas 

abertas e nas esquinas um aroma agradável invadia o olfato dos viandantes: era a 

paella que fervia nas panelas dos vizinhos do Cabanyal.9  

Este bairro enfrenta ameaça de destruição há mais de dezessete anos e vive em 

condições de decadência e abandono gerados por uma política governamental que 
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gira em torno do desenvolvimento especulativo e estimula o interesse imobiliário. A 

finalidade, neste caso, é prolongar uma das principais avenidas da cidade, para 

fazê-la chegar ao mar, embora pese a consequente perda patrimonial e cultural, com 

a destruição de quase duas mil casas que se encontram no meio do caminho sendo, 

muitas destas, centenárias.  

As origens deste bairro se localizam no século XII. Tendo sido criado como povoado 

independente, somente foi incorporado ao município de Valência em finais do século 

XIX. Atualmente conta com cerca de 22 mil habitantes e uma trama urbana 

declarada Bem de Interesse Cultural tombado pela UNESCO. 

Evidenciando uma posição de resistência e em defesa deste patrimônio os vizinhos 

do Cabanyal, pelo apreço à sua cultura, lutam por seus direitos e por um plano de 

reabilitação do bairro, com a finalidade de salvaguardar esses bens de interesse 

também histórico.  

Este foi o cenário encontrado para a criação de uma série de intervenções 

fotográficas realizadas em janeiro de 2016, denominada “Cabanyal: por una casa 

llena de recuerdos”, que consiste em fotografias ficcionais de 200 cm x 180 cm cada, 

impressas em papel látex 80 gramas e aplicadas com cola comercial sobre as 

paredes das áreas demolidas ou das ruínas (figura 6). 

           

Fig. 6 – Por uma Casa llena de Recuerdos, 2016 
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Utilizei nesta fotografia (figura 7) a imagem de uma abertura na parede – fazendo 

alusão ao ataque de um tiro de canhão –, de onde se pode ver o jardim de entrada 

de um antigo espaço de arquitetura gótica destinado a comercialização de sedas e 

especiarias, localizado no centro de Valencia. Fundada em 1584 e denominada La 

Lonja, esta é uma edificação emblemática, marcada pelo desenvolvimento social da 

região, sendo uma referência para o povo Valenciano.  

Selecionar um lugar específico, conhecer as pessoas, observar a arquitetura, 

desvelar sua história, descobrir seu entorno, fotografar, descarregar, limpar imagens, 

selecionar a imagem completa, selecionar fragmentos, recortar, compor, colar, 

ampliar, enquadrar, deslocar, transferir, colar, aquilo que é cotidianamente exposto 

embora nem sempre seja visto, são algumas intercessões realizadas com frequência 

no meu percurso como artista.    

Ao trabalhar com o conceito de “fotografia expandida” busco evocar estados 

subjetivos, cenários oníricos e mundos imaginários através de práticas híbridas, 

realizadas em ambiente virtual, com o uso de sobreposições e fusões de imagens 

que questionam a objetividade da fotografia. 

De acordo com Lucy Lippard, “cada vez que entramos em um novo lugar, nós nos 

tornamos um dos ingredientes de um hibridismo existente".10 Ao entrarmos nesse 

híbrido, podemos alterá-lo; e cada situação pode desempenhar um papel diferente. 

Lucy Lippard formula: 

 
Por essa razão a atração do local é a atração do lugar que opera em 
cada um de nós, expondo a nossa política e os nossos legados 
espirituais [...]. Inerente ao local está o conceito de lugar - uma 
porção de terra / cidade / paisagem urbana vista do interior, a 
ressonância de um local específico que é conhecido e familiar. Na 
maioria das vezes o lugar se aplica ao nosso próprio "local" - 
misturado com a memória pessoal, histórias conhecidas ou 
desconhecidas, marcas feitas na terra que provocam e evocam. O 
lugar é latitudinal e longitudinal dentro do mapa da vida de uma 
pessoa.11  

 

Assim como Lucy Lippard descreve o encanto do lugar, podemos associar este 

conceito de espaço a um "espírito do lugar" – ou alma. Para mim, o lugar passa, 

muitas vezes, a ser a mola propulsora da criação. É a partir do significado concebido 
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na minha teia de conexões que emerge a obra, a fim de estabelecer ou restabelecer 

o que há de mais íntimo do lugar. 

Estação 4 – Casas do Sertão – sob um ponto de vista  

Levando em consideração as relações existentes entre o universo poético e o 

imaginário, a partir das simbologias das imagens da casa e do espaço, preconizadas 

por Bachelard “a casa nos fornecerá simultaneamente imagens dispersas e um 

corpo de imagens. Num e noutro caso, provaremos que a imaginação aumenta os 

valores da realidade. Uma espécie de atração concentra as imagens em torno da 

casa”.12  

Refletindo sobre o “espaço de existência” e o “espírito do lugar”, segui envolta nos 

mistérios da casa, “pois a casa é nosso canto no mundo. Ela é, como se diz 

frequentemente, nosso primeiro universo. [...] É um verdadeiro cosmos”.13 

Desenvolvi entre março de 2013 e maio de 2014 uma série de intervenções 

artísticas denominadas “Casas do Sertão”, com a finalidade de provocar a 

percepção dos indivíduos de um pequeno povoado na área rural do interior da 

Bahia, denominado Morrinhos, localizado no distrito de Jaguara, que faz parte do 

município de Feira de Santana.                                          

Talvez o contato com Dona Luíza, moradora da comunidade de Morrinhos, tenha 

favorecido ao aparecimento da síntese que eu buscava. Rezadeira antiga, 

trabalhadora rural aposentada, de jeito doce e trato simples, Dona Luísa, aos 80 

anos é a proprietária da casa de taipa das janelas verdes, com chão batido, 

compreendida por cômodos minúsculos, separados por cortinas de pano, que fica 

localizada por ironia na emblemática Rua das Flores.  

É compreensível o meu interesse pelo modo de vida de Dona Luíza. Criativa e cheia 

de invenções, com apenas três blocos de construção de cerâmica superpostos de 

cada lado e uma tábua comprida solta apoiada nas extremidades pelos blocos, ela 

criou um banco que fica do lado de fora da sua casa, encostado na parede da 

entrada. Segundo ela, para o conforto dos visitantes e a distração de todos que 

acompanham o movimento da Rua das Flores. Meninos se viram prá lá e prá cá o 

tempo todo, jogam bola, pulam e brincam. Mulheres descem carregando lenha e 
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sobem com latas d’água na cabeça. Homens puxam animais, cavalos, jegues e 

motos. Galinhas, galos, pintos e cachorros circulam livremente.   

Não há sanitário na casa de Dona Luíza. As necessidades fisiológicas são 

realizadas na área externa, por detrás da casa. Não há água encanada. O banho só 

é possível com uso de balde, realizado no chão batido da pequena cozinha, 

composta por um acanhado fogão de lenha, um armário de três portas, uma 

prateleira com poucos mantimentos, três ou quatro panelas pretas pela fuligem e 

fumaça do borralho, um bule, uma garrafa térmica, um pote d’água, algumas 

canecas, meia-dúzia de talheres e pratos. 

Em apenas um quarto de aproximadamente nove metros quadrados, dormem a avó, 

as netas e o medo que as acompanha em dias de chuva com trovoada, nas três 

camas com colchão de capim e dois mosquiteiros. Medo “de a casa cair”, segundo 

elas. As paredes de taipa são forradas com tecidos de chita com grandes flores 

azuis. Estas são as únicas flores que vislumbramos na Rua das Flores. No canto do 

quarto podem-se ver duas malas e uma sacola, onde possivelmente são guardadas 

as roupas e os pertences individuais.  

A escuridão causada pela ausência de janelas no interior da casa de Dona Luíza é 

amenizada pelas frestas dos caibros irregulares do telhado e das varas das paredes 

de taipa que não conseguem vedar completamente o ambiente. Entra uma luz tênue 

que contribui para criar uma atmosfera em penumbra. Nestas vagas, sobretudo, 

entra água, em dias de chuva e tempestades. 

A sala diminuta, composta por um sofá, uma cadeira plástica infantil, uma mesinha 

de 60x80cm e uma televisão de 14 polegadas, é o espaço de convivência da família. 

É também o lugar de pouso por onde costumam dormir outros familiares que 

aparecem de vez em quando. Os jovens assistem TV e Dona Luíza passa horas 

cerzindo as roupas puídas. Além dela, vivem ali Carla, neta de 20 anos, Tainara, 

neta de 14 anos e a bisnetinha Joane, de 04 anos, filha de Carla, cujo pai vive 

sempre ausente em busca de trabalho.  

A seca assola a região frequentemente, a falta d’água é constante, mas, a Rua das 

Flores prossegue a mesma. Nos finais de tarde, quando chega a brisa, ouvem-se 
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casos dos antigos e também histórias de assombração como a da “mulher da 

trouxa” que transforma em estátua o curioso que olha para ela, ou, a da “carroça” 

que vagueia pelos ares com um vulto coberto, na véspera de uma tragédia, fazendo 

zoada, circulando enlouquecida e arrastando corrente nas madrugadas escuras de 

ruas vazias e mentes cheias de imaginação.  

Recorrendo mais uma vez à Bachelard, “a choupana transforma-se em fortaleza de 

coragem para o solitário que nela deve aprender a vencer o medo”.14 A força da 

casa passa a habitar o homem. 

Foi a partir da convivência neste lugar e em comum acordo com os moradores de 

Morrinhos que dei início aos preparativos para transformar a aparência das casas 

que passariam pela intervenção. 

Na série de trabalhos apresentada a seguir, fiz o deslocamento da paisagem local 

através de imagens próprias da região e as apliquei em tamanho natural sobre a 

fachada das casas do povoado, de forma que, à primeira vista, causam a impressão 

de ausência da casa (figuras 7 e 8). 

 

      
 

 

      
 

 

 

Fig. 7 – Esboço Casa 1, Morrinhos, Feira de Santana, Bahia, 2014 

 

Fig. 8 – Esboço Casa 2, Morrinhos, Feira de Santana, Bahia, 2014 
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As casas de Morrinhos foram feitas sem prumo e sem reboco regular, portanto foi 

necessário refazer a fachada de cada casa com o uso de massa corrida que, uma 

vez aplicada e lixada, se tornou adequada para receber a imagem fotográfica, 

adesivada nas paredes externas das casas.  
 

 
 

 

O meu propósito era criar uma imagem que exprimisse a condição de vida daquelas 

pessoas, marcadas pela invisibilidade social, econômica e política, e que fosse 

apresentada a céu aberto, em tamanho natural, impressa em vinil adesivo (figura 9).  

Por outro lado, ao deslocar a paisagem local, cotidiana, encontrada diariamente no 

caminho da roça do trabalhador rural para apresentá-la na fachada de cada casa, 

essas intervenções abriram um leque de possibilidades na visão daqueles que 

habitavam o lugar. Isto pode ser visto nos relatos registrados, através de entrevistas, 

divulgadas pelos meios de comunicação e em diversas publicações.15  

 

  

 

 

Morrinhos é uma comunidade que demonstra a decadência do modelo tradicional da 

pecuária explorada no seu entorno. Foi ampliada a partir da chegada de muitos 

trabalhadores demitidos e expulsos das grandes fazendas ao redor, pela nova 

geração de proprietários que temia os encargos com as novas leis trabalhistas. 

Fig. 9 – Casa 3 e 4: preparação e intervenção fotográfica 

Fig. 10 – Preparação e intervenção fotográfica na Casa de Chico do Bar, Maristela Ribeiro, 2014 
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Muitos tiveram os seus direitos negados de forma total ou parcial.  

Em contato com a realidade local, pude observar de perto a condição de vida de 

algumas pessoas que sofreram e ainda sofrem com o resultado dessa migração 

imposta. Apesar da proximidade com Feira de Santana – centro urbano de médio 

porte –, falta tudo em Morrinhos. Faltam os meios de produção, entre estes, terra e 

conhecimento, além de assistência médica, saneamento básico, segurança, e 

sobretudo, autoestima. 

Em “Casas do Sertão”, as imagens ao serem deslocadas do contexto real, em 

tamanho natural, e aplicadas sobre o suporte casa, chegam impregnadas dos 

significados do lugar, da memória das pessoas, dos rastros que se permitiu 

aparecer, do patrimônio afetivo dos moradores, dentre outros significantes de maior 

ou menor importância e repercussão.  

Da mesma forma que o motivo iconográfico da ilusão pictórica – trompe l´oeil –, 

presente na pintura de tantos artistas de todos os tempos, perturba, busquei com 

essas intervenções, desassossegar, produzir uma alteração na percepção do outro, 

para que, a partir do espaço real e do espaço concebido, por uma fração de 

segundo que fosse, se pudesse abrir a possibilidade para uma reflexão. 

As minhas intervenções fotográficas abrem possibilidades de contato com histórias 

desconhecidas de pessoas comuns que normalmente são ignoradas na sociedade. 

Estes trabalhos não vão mudar o mundo, mas chamam a atenção do público, dando 

à essas pessoas a oportunidade de se fazerem ouvir. 

 

 

                                                
Notas 
1HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Instituto Houaiss. 2001, p. 2105 
2SANTOS, Milton. Espaço e método. São Paulo: Nobel,1997, p. 37. Coleção Espaços 
3MAH, Sérgio. Sentidos do cotidiano. In: Photo espanha. Madrid: Ed. La Fabrica. 2009, p. 8. Catálogo. 
4 Benimaclet: o topónimo deriva do árabe دلخم ينب (banī Maḫ lad) “filhos de Majlad”. 
5 Alquería: casa campestre para guardar instrumentos de lavoura. 
6 Andalusí: natural da Andaluzia. 
7 PANOFSKY, Erwin. La perspectiva como forma simbólica. Barcelona: Tusquets Editora. 2010, p. 100 
8 Parede-meia é um termo usado para definir uma parede comum a duas edificações que foram construídas lado 
a lado.   
9 Cabanyal – nome advindo das cabanas (de pescadores) 
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10 LIPPARD, Lucy. The Lure of the Local: Senses of Place in a Multicentered Society. New York: New Press, 
1997, págs. 6 e 7 
11 Idem, p. 7 
12 BACHELARD, Gaston. A poética do espaço. São Paulo: Abril Cultural, 1984, p.199 
13 Idem, p.200 
14 Ibidem, p.213 
15 https://www.facebook.com/Projeto-Casas-do-Sert%C3%A3o-246522845519712/. 
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