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RESUMO 
Este artigo objetiva investigar a poética nas obras e no processo criativo que deram 
legitimação artística ao fotógrafo Gilvan Barreto, com enfoque principal em seu primeiro livro 
de fotografia: Moscouzinho (2012). Barreto parte do fotojornalismo e através da 
intencionalidade artística passa por processos de pesquisa e experimentações até o 
amadurecimento gradual da sua linguagem, acrescentando camadas que ultrapassam os 
limites do fotográfico, momento em que memória e invenção produzem documentos que 
comprovam a existência do seu país imaginado. O Devir que opera na essência do artista 
reverbera em sua obra. Não se trata mais da fotografia que pesca o real, mas que cria o real. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT 
This paper aims at examining the poetry in the works and the creative process providing 
artistic legitimacy to photographer Gilvan Barreto, with focus mainly on his first photography 
book: Moscouzinho (2012). Barreto starts from photojournalism and through artistic 
intentionality led him to a process of research and experimentation until the gradual maturing 
of his aesthetical language, adding layers that overcoming the photographic limits, moment 
in which memory and invention produce documents that prove the existence of their 
imagined country. The Devir (becomin) that operates in the essence of the artist reverberates 
in his work. It is no longer about photography that fishes the real, but creates the real. 
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Por quase 17 anos, nas funções de repórter fotográfica e editora de fotografia, pude 

acompanhar diariamente as principais notícias em imagens editoriais nacionais e 

internacionais através de agências e sites de notícias. Também me interessavam as 

fotografias legitimadas no campo da arte. Mas havia algo neste limiar entre a arte e 

o fotojornalismo que me inquietava. Alguns fotógrafos transitavam nestes dois 

mundos com desenvoltura, mas o que fazia um fotógrafo ser reconhecido como 

artista? E que processos permeariam o nascimento da sua poética?  

Foi através de Moscouzinho (Editora Tempo d‟Imagem - 2012), primeiro livro de 

fotografias de Gilvan Barreto (1973-), que fui buscar respostas. Acompanhei a 

trajetória de um fotojornalista, mas agora tinha em mãos a obra de um artista. Das 

matérias, livros e entrevistas, fui guardando as referências dos caminhos artísticos 

que tomaram sua fotografia. Neste artigo1 intentei compreender o nascimento da voz 

deste artista a partir da observação da ampliação de suas poéticas. 

Barreto iniciou sua carreira no fotojornalismo que, em sentido lato, pode ser definido 

como a “atividade de realização de fotografias informativas, interpretativas, 

documentais ou “ilustrativas” para a imprensa ou outros projetos editoriais ligados à 

produção de informação de atualidade” (SOUZA, 2000). Porém, após cerca de 15 

anos, num processo de amadurecimento da sua linguagem, sentiu que aquela 

fotografia mais clássica do fotojornalismo já não o representava e iniciou 

experimentos mais autorais.  

Neste processo de autoconhecimento e descoberta das suas paisagens internas, ele 

quebra as amarras da fotografia que reproduz o real e parte em busca da criação 

deste real, em que criação, memória, ficção e imaginação acrescentam novas 

camadas à sua fotografia. Moscouzinho foi o primeiro livro da sua trilogia,- que 

compreende ainda O Livro do Sol (Editora Tempo d‟Imagem, 2013) e Sobremarinhos 

(Editora do autor, 2015),- e lhe rendeu legitimação artística e várias premiações.  

As Inquietações do Olhar 

O autor fotografou cerca de 40 países, talvez isso tenha tornado mais forte o vínculo 

com suas raízes e a vontade de desvendar sua paisagem interior, numa volta para 

casa e para dentro dele mesmo. Quando percebeu que precisava encontrar sua 

própria voz, iniciou um processo de pesquisa que ganhou eco na inquietação com a 
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linguagem fotográfica clássica. Alguns ensaios, como Líquido, retratos congelados 

(Figura 01), foram uma espécie de laboratório para os projetos futuros. 

 

Figura 01: Série Líquido, retratos congelados 
Fonte: Barreto (2011) 

 

Em Líquido, o autor se utiliza literalmente do gelo em fotografias do álbum de família. 

Ele age como se desejasse reter o tempo e congelar a memória. “O que vemos, não 

é o documento dos seus pais, mas, entretanto a pertinência de reconduzi-los para si, 

em seus pensamentos. Toda memória se alimenta de imagens.” (QUINTAS, 2011). 

Ele congela, retém, e aquece. Este congelar e derreter remete à necessidade de 

conservar e reviver algo que se situa numa dimensão que vai além do registro 

fotográfico, lá onde mora o sentimento. 

Na tentativa de “descongelarmos” o documento poderemos, talvez, 
devolver aos cenários e personagens sua anima, ainda que seja por 
um instante. Poderemos, por fim, intuir sobre seus significados 
ocultos. O imaterial, que afinal é o que dá sentido à vida que se 
busca resgatar, e compreender, pertence ao domínio da imaginação 
e dos sentimentos. É a nossa imaginação e conhecimento operando 
na tarefa de reconstituição daquilo que se foi. Situamo-nos, 
finalmente, além do registro, além do documental, no nível 
iconológico: o iconográfico carregado de sentido. É esse o ponto de 
chegada. (KOSSOY, 1996, p.41) 

Barreto foi, assim, derretendo o gelo dos instantâneos, da imobilidade da fotografia 

documental, até fluir como água num território sem fronteiras ao encontro com a arte. 

Se o fotojornalismo foi a escola para sua fotografia clássica, a desconstrução da 

sintaxe da fotografia documental, uma pitada de ficção e  alumbramento, e a poesia 

como alimento foram os caminhos que permitiram um encontro com ele próprio, num 
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devir que o transforma e o consagra. Cecília Salles aponta este processo que se 

desdobra interna (autoconhecimento) e externamente (no projeto): 

O percurso criador, ao gerar uma compreensão maior do projeto, 
leva o artista a um conhecimento de si mesmo. Daí o percurso 
criador ser para ele, também, um processo de autoconhecimento e, 
conseqüentemente, autocriação, no sentido de que ele não sai de 
um processo do mesmo modo que começou: a compreensão de 
suas buscas estéticas envolve autoconhecimento. (SALES, 2006) 

A pesquisa por uma fotografia mais autoral foi abrindo o caminho para a criação, que 

como tempero, precisa de tempo para apurar o sabor, até chegar à maturidade da 

linguagem.  

Moscouzinho: um país de memórias inventadas 

Aquele tipo de fotografia, do fotojornalismo, não mais lhe representava. Não dizia 

das suas angústias, não falava dos seus sentimentos, não ecoava sua voz. Mas era 

ali, naquelas lembranças da infância, que ele se encontrava com sua memória, com 

seus pais e consigo mesmo. Era ali, naquele menino que um dia havia sido, que via 

refletido o amálgama do homem que se tornou. 

Era ali que ele se via, na fotografia que pulsa “cinema", na fotografia sem bordas que 

desenclausura o tempo - unindo presente, passado e futuro, - como quem quer 

ganhar vida ou enganar a morte. E foi neste momento, no instante da criação, que 

aquele fotógrafo deixou-se morrer. Despiu-se daquela casca grossa que o 

engessava, ofereceu o mais íntimo do seu eu, desnudou sua dor e renasceu. 

Moscouzinho marca o amadurecimento da sua linguagem fotográfica e a 

consolidação desta transição rumo às artes.  

* 

Foi do tempo da infância que guardou na memória as primeiras impressões da sua 

Moscouzinho. Tinha em mente uma história, a dele mesmo, de um menino politizado 

que cresceu na cidade de Jaboatão/PE durante uma ditadura latina ouvindo histórias 

de um lugar apelidado de “Moscouzinho Brasileira”, por ter eleito na década de 1940 

o primeiro prefeito comunista brasileiro, o médico Manoel Rodrigues Calheiros, da 

aliança PSD/PCB2.  

O Gilvan Barreto pai, que empresta o nome ao seu filho fotógrafo, empresta também 
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suas crenças políticas, e dos sonhos e pesadelos de Gilvan Barreto filho nasce sua 

república socialista do afeto. Das suas memórias inventou um país em homenagem 

aos pais para a memória deles. O gatilho da criação deu-se no momento em que viu 

a morte se aproximar do pai dele. Apesar da dor, “Moscouzinho é uma história de 

cura”, afirma o autor, e completa, “ao mexer com sentimentos tão fortes e tristes, crio 

imagens na medida em que curo feridas”(BARRETO)3.  

Barreto passou cerca de quatro anos gestando um país. Um país com longitude e 

latitude, precisamente situado nas memórias de um homem lá dos tempos de 

menino. Que importa onde se localize geograficamente? Moscouzinho é uma utopia. 

Paisagem mental que nas memórias íntimas de um garoto tem cheiro de sufoco e 

cor de terra vermelha. 

Em seu processo criativo incluiu um amigo inseparável, seu caderninho (Figura 2). 

Era lá que anotava as ideias que iam surgindo. Os pensamentos foram ganhando 

forma, cores, desenhos. “Eu dormia com um caderninho porque estavam muito 

presentes as minhas perdas. Eu sonhava muito. E anotava aquilo tudo como quem 

pega um atalho para seu subconsciente. Era obsessivo” (BARRETO)4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02- Imagem do caderno deo autor: Um ano da morte do pai 
Fonte: Barreto (2011) 

 

Barreto pensava que só poderia representar sua história através da literatura, capaz 

de ir e voltar no tempo, recriando o que a fotografia muitas vezes não parecia apta a 

fazer. Achava que o problema é que não era escritor, seu ofício era o de fotógrafo. 

Até que percebeu que a fotografia que o limitava era aquela clássica, do 
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fotojornalismo que foi sua escola, mas que não daria conta do que ele tinha em 

mente. Ele então mergulhou nas leituras a ponto de esquecer o que, na criação, era 

pensamento seu ou influência de outros artistas.  

Iniciou pela palavra, processo em que a poesia foi seu alimento. Com Nietzsche 

resolveu pôr em prática o espírito livre. Leu Maiakovski e Leminski. Viu filmes de 

autores russos e a pintura surrealista de Chagal. Angústia de Graciliano Ramos foi 

sua grande inspiração e o ajudou a respirar o sufoco. Como um escritor que 

desaprende o ofício para se livrar das amarradas da sintaxe, viu-se livre para criar 

sua fotografia usando a lógica poética, como defende o cineasta Andrei Tarkovski. 

Há alguns aspectos da vida humana que só podem ser reproduzidos 
fielmente pela poesia. É preciso fazer uso da lógica poética, não 
recorrer fielmente ao roteiro ou a determinada obra literária, mas 
recorrer à memória, às lembranças, trazer o material da vida para o 
filme. (TARKOVSKI, 1998) 

  
A Criação dos Documentos 

Ao pesquisar fotos de família e cavoucar a memória, sentiu que precisava ir além. 

Viajou por três países latinos - México, Cuba e Nicarágua - em busca de histórias 

que completassem a sua. Foi colher relatos e se inspirar na obra de socialistas como 

Diego Rivera e Frida Kahlo. Leu poesia soviética, autores comunistas, revoluções e 

grandes personagens russos, mas isso não era suficiente para contar sua história.  

Foi no DOPS (Departamento de Ordem Política e Social), em Pernambuco, que o 

grande “estalo” se deu. Olhando os relatórios aparentemente “mentirosos” ele 

decidiu que poderia criar seus próprios documentos, utilizando memória como 

invenção, e da ficção fez nascer seu país.  

Moscouzinho parte de um fato histórico. Porém tem mais cara de 
fábula. Aquele lugar especial, mas independente da cidade, o lugar 
onde passamos a infância é especial. A partir daí quase tudo é 
invenção. Memória é criação, não é mesmo? (BARRETO, 2012)5 

A ficcionalização é uma das tendências que se observa na fotografia contemporânea. 

A denominação documental imaginário é sugerida por Kátia Hallak Lombardi em sua 

dissertação Documentário Imaginário: Novas potencialidades na fotografia 

documental contemporânea (2007). Lombardi identifica algumas características do 

documental imaginário, que se contrapõem à fotografia documental, a qual nomeia 
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de “modelo paradigmático dos anos 1930”. Para a autora, no novo modelo 

documental imaginário, entre outras características, encontramos uma narrativa 

menos linear; uma menor ligação entre a fotografia e seu referente; a ficção no 

documental é mais assumida e explorada e prevalece a estética sobre o documento 

(LOMBARDI, 2007).  

Todas as imagens são produzidas a partir de escolhas, e estas escolhas 

determinam um maior ou menor grau de ficcionalização. Até mesmo a fotografia de 

perfil mais realista, objetivo e utilitário (CHIODETTO, 2008) carrega elementos de 

cunho ficcional, subjetivo e artístico em maior ou menor grau. Essa ficcionalização 

põe em cheque a fotografia enquanto documento, transferindo para o fotógrafo a 

responsabilidade ética de sua intervenção. Joan Fontcuberta comenta esta questão. 

Toda fotografia é uma ficção que se apresenta como verdadeira. 
Contra o que nos incutiram, contra o que costumamos pensar, a 
fotografia mente sempre, mente por instinto, mente porque sua 
natureza não lhe permite fazer outra coisa. Mas o importante não é 
essa mentira inevitável. O importante é como o fotógrafo a usa, a 
quem intenciona servir. O importante, em suma, é o controle 
exercido pelo fotógrafo para impor uma direção ética à sua mentira. 
O bom fotógrafo é o que “mente bem a verdade.” (2000, p.15) 

Como afirma o cineasta Andrei Tarkovski “o poeta não usa “descrições” do mundo; 

ele próprio participa da sua criação” (1998, p.45). Para criar em imagens sua fábula, 

foi preciso trazer da literatura a “capacidade de ir e voltar no tempo”. Ele então 

deixou de lado o processo fotográfico usual de ir diretamente às ruas clicar. Não 

seria mais o fotógrafo-pescador que usualmente fora, que metaforicamente sai às 

ruas, pesca e traz o peixe. Cansou das suas features photos - fotografia de 

“situações peculiares encontradas” (SOUZA, 2000) - e resolveu partir para a criação. 

Criaria seus próprios peixes.  

No fotojornalismo a gente sai pra pescar. Fica esperando que pegue 
um peixão. Mas não sabe se vai ser um peixe, uma arraia, um polvo. 
Em Moscouzinho não... eu já saía com o peixe debaixo do braço, 
entendeu? Eu já tava com ele pronto. (BARRETO)6

 

Para ecoar a voz do seu autor, e contar sua história, a fotografia de Barreto precisou 

desprender-se das amarras documentais. Mas neste processo ele foi mais além. 

Para tanto, valeu-se dos artifícios do cinema e produziu as cenas. “Inclusive 

roteirizei a história, criei cenas, dirigi, imaginei sons como se tivesse fazendo um 
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filme, explica Barreto7. 

 
Três Modos de Produção das Imagens  

No livro Moscouzinho percebemos três modos de produção de imagens. Esta 

divisão não visa à separação em categorias estanques, mas serve apenas como 

eixo norteador para pensarmos o processo criativo. Estes processos se contaminam. 

Encontramos um paralelo com as “principais linhas que  organizam as práticas 

fotográficas na atualidade , elencadas por Ana Maria Mauad: a fotografia documental, 

a fotografia alegórica e a fotografia conceitual. Nos utilizaremos em nossa pesquisa 

destas orientações categóricas citadas por Mauad, que explica.  

Na primeira, o registro fotográfico (documental) estabelece uma 
relação de proximidade com o mundo visível, apresentando-o por 
meio de uma linguagem que acolhe o referente como marca 
expressiva; no segundo caso, a fotografia (alegórica) é meio através 
do qual as imagens encenadas de um mundo imaginado e subjetivo 
afloram; e, no terceiro tipo, a fotografia (conceitual) é expressão de 
um conceito que, por meio de um trabalho de produção de sentido, 
desenvolve-se ou se desdobra em imagens técnicas. (2011) 

 

Nas Imagens caçadas/pescadas (fotografia documental, ligada à semelhanca, 

ícone) como no fotojornalismo, as fotografias são registros de momentos 

encontrados. O fotógrafo se coloca como um caçador (shooter; shoot pode ser 

traduzido como atirar, disparar, filmar, fotografar, matar), posiciona-se, espera e 

dispara, ou como diz Barreto, “pesca o peixe” que se encontra pronto na natureza 

(Figura 03);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03- S/ Título: Série Moscouzinho („Imagens pescadas‟) 
Fonte: Barreto (2012) 
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Já nas Imagens produzidas, staged photography ou alegóricas - onde, segundo 

Mauad, “as imagens encenadas de um mundo imaginado e subjetivo afloram” - há 

produção de cenários. A fotografia nasce de uma ideia, é desenhada como num 

story-board, e é produzida em cena para ser fotografada, trazendo significados 

outros além da literalidade (Figura 04). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04- S/ Título: Série Moscouzinho ('Imagens produzidas') 
Fonte: Barreto (2012) 

 

A terceira categoria contempla as Imagens recriadas, que se aproximam das 

fotografias conceituais, “expressão de um conceito que, por meio de um trabalho de 

produção de sentido, desenvolve-se ou se desdobra em imagens técnicas” (MAUAD, 

2012). Aqui se subdividem em dois tipos:  

Documentos inventados - (Documentos criados, espécies de cartazes desgastados 

pelo tempo). As imagens que denominamos documentos inventados foram 

impressas em papel vegetal, coladas em outro suporte (como paredes ou madeira) e 

registradas fotograficamente durante o processo de sofrimento do papel, desgastes ou 

marcas que o tempo, sol e chuva se encarregaram de deixar impressas (Figura 05). 
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Figura 05- S/ Título: Série Moscouzinho- 

('Documentos inventados') 

Fonte: Barreto (2012) 

E Intervenções fotográficas – Fotografias de outro autor, como nas fotos de família, 

ou do próprio Barreto, inspiradas em outros autores, como a do pintor Marc Chagall, 

que sofreram intervenções com fotocolagem manual ou sobreposicões por 

transparência. Em algumas o desgaste se deu na reprodução em papel fotográfico, 

na forma de arranhões na superfície ou marcas de tinta (Figura 06). 
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Figura 06- Série Moscouzinho: O fotógrafo ('Intervenções fotográficas) 
Fonte: Barreto (2012) 

 

As várias camadas são percebidas simultaneamente, por transparência, como 

palimpsestos - tipo de “pergaminho cuja primeira inscrição foi raspada para se 

traçar a outra, que não a esconde de fato, de modo que se pode lê-la por 

transparência, o antigo sob o novo.” (GENETTE, 2010). Daí já podemos perceber 

que Moscouzinho é um imenso palimpsesto, assim como a criação e suas redes, 

em que as camadas de informação e as referências se cruzam e se sobrepõem 

para resultar no ato criador que, ao mesmo tempo em que traz algo novo, deixa os 

rastros de suas origens.  

Nesta fotografia (Figura 06), vemos o homem que ao fotografar e ser fotografado 

entrega a ação que dá origem à imagem, metalinguagem que discute o próprio ato 

fotográfico. Ele vê através do visor que esconde seu rosto, seu sentido da visão é 

transferido para a máquina. Seu olho é a lente da câmera fotográfica. Assim como o 

grande olho que vemos acima e que também nos olha. Vemos e somos vistos. A 

fotografia entrega o ato fotográfico e deixa visíveis as camadas da criação, as 

bordas dos papéis, etc., dividindo a fotografia em partes que podem ser observadas 

separadamente, mas que ganham novos sentidos, deixando as suas múltiplas 

leituras abertas ao espectador, que assim participa do ato criativo 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No processo de amadurecimento e auto-afirmação percebemos que o fotojornalista 

quase sempre passa por um processo de angústia e questionamento da linguagem 

documental que o leva às experimentações. Acompanhando o processo de 

experimentação e autoconhecimento de Gilvan Barreto, percebemos mudanças no 

processo criativo do fotojornalismo para a arte que culminaram com sua legitimação 

enquanto artista.  

As experimentações com a linguagem fotográfica em Moscouzinho fizeram Barreto 

se desvencilhar do viés documental e enveredar pela fotografia construída, abrindo 

espaço para um diálogo mais aberto com a fotografia permeada de sutilezas, que a 

torna mais que documento em sua acepção purista. Seu desejo de “quebrar” a 

fotografia o levou a fazer um livro que considera “anti-fotográfico”. Essa poética 

permitiu uma amarração que não tem a linearidade de cor, luz ou formato, comuns 

em livros de fotografias, mas uma espécie de amarração livre, cuja unidade nasce 

na diferença. Os blocos de fotografia e texto comportam-se como ilhas dentro do livro. 

Ilhas independentes, carregadas de memória e invenção.  

De todo modo, seja interferindo na imagem através de práticas criativas ou 

utilizando-se das técnicas tradicionais da fotografia direta, o trabalho de Barreto 

incorpora às suas narrativas o engajamento político, as reflexões e os 

questionamentos que o inquietam, ou seja, a fotografia que denuncia também 

inventa, e a fotografia que experimenta traz à superfície verdade, realidade e 

revelações. Ambas são portadoras de significado e informação. 

Cabe, pois, ao fotógrafo, agregar à sua imagem o caráter artístico pela 

intencionalidade. Barreto criou suas próprias paisagens. Inventou um país unindo as 

paisagens exteriores com suas paisagens interiores, e foi em busca de elementos 

que contassem sua história imaginada. Suas fotografias, - especialmente em 

Moscouzinho, lugar onde seu universo imaginário particular foi traduzido em 

imagens, - passam a constituir documentos de uma época. Assim ele acaba criando 

para nós documentos que comprovam a existência de seu país inventado, como as 

coisas velhas que parecem verdadeiras por esquecermos que nasceram como ficção, 

como explica Nietzsche no seu Livro do filósofo: 
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O que é então a verdade? Uma multiplicidade incessante de 
metáforas, metonímias, de antropomorfismos, em síntese, uma soma 
de relações humanas que foram poética e retoricamente elevadas, 
transpostas, ornamentadas, e que, após um longo uso, parecem a 
um povo firmes, regulares e constrangedoras: as verdades são 
ilusões cuja origem está esquecida, metáforas que foram usadas e 
que perderam a sua força sensível (...). (NIETZSCHE, 1872 a 1875, p. 
69) 

O Gilvan Barreto fotógrafo, como tantos outros, poderia seguir um padrão técnico, 

uma modelização, mas afirma que buscava sempre fazer diferente para não criar 

para si uma padronizacão. Já se via aí a semente do que atualmente ele passou a 

buscar: as singularidades, a diferença, não a cópia, mas o simulacro, a cópia 

imperfeita.  

O Devir que opera na essência do artista reverbera em sua obra. Não se trata mais 

da fotografia que pesca o real, mas que cria o real. Assim, sua obra a partir de 

Moscouzinho o transporta para outra esfera, a da arte. A obra faz nascer o artista 

que nasce da obra, como pontua Heidegger: a obra é que primeiro faz aparecer o 

artista como um mestre de arte. O artista é a origem da obra. A obra é a origem do 

artista. Nenhum é sem o outro. (HEIDEGGER, 1977, p.11) 

No processo criativo de construção das suas obras, que envolveu a mudança de 

postura, a influência de outros autores não só dentro da fotografia, mas na 

pluralidade das artes com as quais se alimentou, como literatura, cinema, pintura, 

música; e a liberdade com que se permitiu criar, incluindo a ficção nas imagens,- 

permitiram a Barreto ir preenchendo as lacunas de sua memória infantil, e trouxeram 

mudanças significativas e irreversíveis na sua proposta de trabalho e no seu 

processo criativo.  

Este caminho de olhar o mundo 8  com novos olhos, livres de amarras e de 

preconceitos, pode abrir novos horizontes, como propõe Barreto, no intuito de um 

diálogo universal e sem fronteiras. A inquietação desse novo olhar repercute na arte 

e a consequente legitimação artística se apresenta em várias instâncias. 
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Notas 

                                                        
1 O presente artigo é um recorte da dissertação Preparando o Salto: Processo Criativo de Gilvan Barreto do 
Fotojornalismo à Arte, apresentada como requisito parcial para obtenção do título de mestre pelo Programa de 

Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal da Paraíba e da Universidade Federal de  
Pernambuco – UFPB/UFPE, em 2015. 
2 Manoel Rodrigues da Silva Calheiros nasceu em   de julho de 1902, em Santa  uzia do Norte, na propriedade 
da família o Engenho Pau-Amarelo, às margens do Rio Mundáu em Alagoas e morreu em 5 de junho de 1986 
em decorrência de problemas pulmonares.  Formado em Medicina foi o primeiro comunista a se tornar prefeito 
no Brasil nas eleições de 26 de Outubro de 1947 em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Por conta deste 
fato a cidade passou a se conhecida como “Moscouzinho Brasileira”. O prefeito foi preso várias vezes, mas 
terminou seu mandato em  fins de 1950. Manoel Rodrigues Calheiros: trajetória do médico e político, por Diego 
Carvalho da Silva (UFF). Disponível em <http://www.cih.uem.br/anais/2013/trabalhos/430_trabalho.pdf.> 
3 (Informação verbal) Entrevista concedida por BARRETO, Gilvan. [25 Set. 2013]. Entrevistadora: Cristiana Dias. 
Recife, 2013. A entrevista encontra-se transcrita na íntegra na dissertação. 
4 (Informação verbal) Entrevista concedida por BARRETO, Gilvan. [25 Set. 2013]. Entrevistadora: Cristiana Dias. 
Recife, 2013. 
5 BARRETO, Gilvan. [mensagem pessoal]. Mensagem e-mails trocados durante o processo de construção de 
Moscouzinho. 2012 recebida por <cristianadias.fotografia@gmail.com>em 04 Set. 2013 
6 (Informação verbal) Entrevista concedida por BARRETO, Gilvan. [25 Set. 2013]. Entrevistadora: Cristiana Dias. 
Recife, 
7 Idem 
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