
om pouco mais de 100 
habitantes e apenas duas 
ruas de terra batida, a vila 

de Nazaré de Mocajuba, a 150 km 
de Belém (PA), foi o local escolhido 
pelo fotógrafo Alexandre Sequeira 
para trabalhar por dois anos. A atra-
ção pelo vilarejo não se apoiou na 

ideia de conviver com o diferente, 
mas sim de vivenciar valores básicos 
e inerentes ao ser humano, os quais 
se mostram tanto em habitantes de 
uma afastada comunidade quanto 
nos grandes centros urbanos. Du 
rante a estada na vila paraense, o 
fotógrafo constatou que entre esses 

valores universais está a capacidade 
das pessoas, mesmo as mais hu
mildes, de ter uma apreciação es
tética e uma identificação da arte. 

Entre 2004 e 2005, Sequeira 
atuou como retratista dos morado
res, muitos dos quais nunca haviam 
se visto em fotografia. Depois de 





estabelecer uma boa relação com 
os habitantes, Sequeira lançou a eles 
uma proposta: levaria um tecido da 
casa, como mosquiteiros, cortinas 
ou lençóis, e trocaria por um novo. 
Nos tecidos antigos ele imprimiu, 
por meio de técnicas de serigrafia, 
os retratos dos donos em tamanho 
real e os expôs na comunidade. "Co
mo muita gente não tinha conse
guido ver, propus a eles que ficassem 
por um fim de semana com o retrato 
em casa. Ao passar pelas moradias, 
vi que o que antes era apenas uma 
toalha de mesa, tomou-se algo mais 
importante. As pessoas que fotografei 
passaram a se relacionar de forma 
diferente com aqueles objetos do 
cotidiano", observou Sequeira, ao 
ver que os tecidos foram expostos 
pelos moradores em locais como 
portas ou entradas das casas, como 
se fossem quadros, 

A fotografia trabalha com o au-

torreconhecimento. Eles se identi
ficaram e reconheceram que os te
cidos tinham um valor que merecia 
atenção", analisa Sequeira, "Estamos 
acostumados a uma sociedade que 
devora a imagem. Por isso, costu
ma-se subestimar o valor da imagem 
e superestimar o conhecimento da 
arte, tido como restrito. Isso acaba 
fazendo da arte um meio de segre
gação", comenta. 

No momento atual, em que 
a fotografia como arte parece res
trita às galerias, museus e a peque
nos grupos de intelectuais, o re
sultado do trabalho de Sequeira, 
que mostra a percepção da arte 
por indivíduos que nunca frequen
taram esse meio artístico, suscita 
uma discussão: quem determina 
se a fotografia é arte e com quais 
critérios isso é feito? 

A intenção do fotógrafo 
Pensadores da fotografia e cu

radores são da opinião de que a fo
tografia é arte sempre que o pro
dutor, no caso o fotógrafo, decide 
por isso. A arte é a intenção. O fo-



tógrafo deve fazer aquilo com a fi
nalidade artística", acredita Pedro 
Vasquez, crítico e curador de foto
grafia. "A arte é dada pelo aspecto 
não utilitário. A fotografia artística 
não é como uma fotografia publi
citária, de medicina ou jornalística, 
que têm outras funções. A fotografia 
artística não tem função e só tem 
valor como ela mesma", completa. 

Mas há quem produza ima
gens artísticas sem necessariamen
te ter consciência disso e muito 
menos exerça a fotografia como 
profissão. O engenheiro Luiz Lux-
vich, do Rio de Janeiro (RJ), e a 
dentista Cristina Domingos, de 
Santos (SP), são dois exemplos. 

Luxvich faz um trabalho de in
crível beleza plástica ao fotografar 
splashes de gotas que formam ima
gens com cor e movimento, Criou 
sistemas que usam infravermelho, 
interrupção de feixe laser ou detec

ção de som para sincronizar a cap
tura com o momento exato do im
pacto de uma gota na água. Já Cris
tina usa a macrofotografia de objetos 
corriqueiros para criar incríveis ima
gens abstratas que mostram textu
ras, deformações e desfoques em 
meio a muita cor. Ambos têm téc
nicas bem definidas, sem usar nada 
de Photoshop, para chegar ao mes
mo fim: imagens criativas e de apelo 
estético. Poderiam estar em galerias, 
mas não estão. Eles não foram des
cobertos pela intelligentsia da foto
grafia brasileira ou, por não terem 
formação artística, passam desper
cebidos por ela. 

A técnica e o porco 
É diferente, por exemplo, do 

fotógrafo carioca Renan Cepeda, 
que deixou o fotojornalismo com 
a intenção clara de se dedicar à arte 
- e foi reconhecido como artista. 

Como o engenheiro e a den
tista, Cepeda usa técnicas fotográficas 
bem específicas para chegar ao re
sultado artístico: filme infravermelho 
e lightpainting para construir imagens 
com um clima fantástico, que lem
bram pinturas realistas, 

Há, porém, quem questione 
que a intencionalidade do autor seja 
a razão que define o caráter artístico 
para os objetos. Um marco dessa 
provocação foi a atitude do artista 
paulistano Nelson Leirner, em 
1966. Ele enviou ao Salão de Arte 
de Brasília um porco empalhado 
dentro de um engradado de madeira 
e, depois de a obra ter sido aceita, 
questionou ao júri os motivos que 
levaram à sua aceitação, ironizando 
os crtérios que a tornam arte e des-
mistificando o objeto artístico. O 
presidente do júri, o crítico Mário 
Pedrosa, publicou a resposta no jor
nal Correio da Manhã, em um longo 



artigo intitulado Do Porco Empalha
do ou os Critérios da Crítica, no 
qual afirmava que, na arte contem
porânea, o que conta não é a 
obra em si, mas sim a atitude do ar
tista, como o fato de enviar o por
co empalhado ao Salão. 

Além da intenção do artista, há 
quem considere também a impor
tância da relação do receptor com 
a obra. O escritor russo Leon Tolstoi 
(1828-1910) afirmava que "se um 
homem é contagiado pelo estado 
de alma do autor, se ele sente essa 

emoção e essa união com outros, 
então o objeto que causou isso é 
arte. A intensidade dessa infecção é 
também a única medida de exce
lência em arte. Quanto mais forte 
a influência, tanto melhor é essa arte 
- sem se levar em conta o assunto, 
isto é, sem considerar a qualidade 
do sentimento que ela transmite. E 
o grau de influência da arte depende 
de três condições: a individualidade 
(em relação ao artista, a originalidade) 
do sentimento transmitido; a clareza 
com que o sentimento é transmitido; 
e a sinceridade do artista". 

O encantamento e a transmis

são de sentimento aos quais se refere 
Tolstoi são demonstrados no traba
lho de Alexandre Sequeira. Os mo
radores de Nazaré de Mocajubafo
ram sensibilizados pelas obras, as 
quais levaram as pessoas à reflexão 
sobre a memória e sobre si mesmas. 
"Eu via os moradores em roda dis
cutindo sobre passado e autorre-
conhecimento. Um objeto artístico 
toca a pessoa, levanta uma questão 
e põe o observador a refletir. Ao 
ver os tecidos, eles os cheiravam, 
se mediam e riam. Era uma con
templação espontânea, sem a aura 
da erudição que cria uma barreira 





e impede as pessoas de se emocio
narem", diz o fotógrafo. 

Com tantas experiências vividas 
no período em que passou na co
munidade, uma cena em especial 
marcou Sequeira. Dona Benedita, 
uma das moradoras, depois de ob
servar muito sua imagem no tecido, 
comentou: "Engraçado. Eu nunca 
tinha me dado conta de que eu era 
tão parecida com a minha cortina". 
Sequeira diz que ela nunca havia en
trado em uma galeria, mas falou o 
fundamental. "Quando identificamos 
uma obra como arte, atribuímos 

àquele objeto um valor ao qual nos 
aproximamos", reflete Sequeira. 

Apesar de a intenção artística 
muitas vezes determinar a presença 
da fotografia nos canais da arte, é 
comum que imagens feitas sem a 
pretensão artística circulem por ga
lerias, museus, feiras e leilões, como 
ocorreu com trabalhos de Sebastião 
Salgado ou Henri Cartier-Bresson. 
Nesse caso, a fotografia deve ser 
considerada arte? 

O antropólogo Milton Guran 

acredita que sim. "É arte o que é 
veiculado e consumido como tal 
pelo mercado da arte, o que inclui 
os museus. Neste caso, temos o 
resgate da fotografia-documento 
feita com talento e maestria, que 
circula pelos canais próprios da 
arte e são, como gosto de definir, 
objetos preciosos, tanto no sentido 
estrito do termo, pela sua exce
lência de produção e raridade, 
quanto no simbólico, porque são 
bens de prestígio e peças funda
mentais no quebra-cabeça das 
identidades coletivas", reflete. 

Pedro Vasquez discorda. Para 
ele, o fato de uma imagem docu
mental estar em um museu não a 
torna uma obra de arte. "O campo 
da expressão e da documentação 
são diferentes. O fato de expor uma 
foto jornalística no museu não vai 
transformá-la em arte, assim como 
publicar uma foto artística no jornal 
não a tornará jornalística. Uma sala 
de cinema pode exibirfilmes de fic
ção ou documentários, mas o do
cumentário não passa a ser consi
derado ficção por causa disso", 
exemplifica. 

Sobre o limite entre a fotografia 
como arte e como documentação, 
memória ou registro de fatos, a jor
nalista especializada e professora Si-
monetta Persichetti tem um ponto 
de vista bem definido. "A fotografia 
é sempre da área da comunicação. 
Portanto, está na sua gênese, na sua 
ontologia, ser documental e ser me
mória, Do final do século 19 ao início 
do século 20, quando o homem 
percebeu que com a câmera ele 
poderia contar algo, testemunhar 
um fato, mostrar aos outros sua 
visão de mundo, a fotografia deixou 
de ser puro registro e passou a ter 
um intencionalidade. É, portanto, 
criação. Alguns podem entender 



isso como arte. Mas é bom destacar 
que toda vez que alguém fotografa 
está criando e transformando o que 
vê. Ao abordarmos a fotografia-arte, 
devemos antes falar das intenciona-
lidades do autor e da intencionalidade 
do espectador", define ela. 

Já a curadora Rosely Nakagawa 
sugere uma análise histórica. "Depois 
da Segunda Guerra Mundial, a fo
tografia ganhou agilidade, foi para as 
ruas e se tornou o melhor instru
mento de registro de fatos. O tempo 
passou e o que era uma imagem 
contundente, como as da Guerra 
do Vietnã, transformou-se em foto 
de arte, esquecida da dor que mos
trava no momento exato em que 
foi feita. Outras, nem tão bem com
postas, ficaram como memória do 
que não deveria ter sido o maior 
desastre produzido pela humanida
de. Hoje, com o digital, a fotografia 
é mista, pois a câmera também pode 
filmar. Mas a fotografia sempre teve 
a característica de transformar sonho 
em imagem. Deste ponto de vista, 
ela sempre foi arte. O valor e o sig
nificado dependem de quem a rea
liza. Assim como não basta ter um 
lápis e papel para desenhar bem, 
não é suficiente apenas ter a melhor 
câmera para garantir que a foto vá 
ganhar as paredes de uma galeria e 
ficar perpetuada no mundo das artes. 
O fotógrafo precisa ter visão, com
posição, formação em artes e tra
balhar muito seriamente", diz 

As tentativas de entender, ex
plicar ou desqualificar a fotografia 
como arte são várias e seguem pa
ralelas à longa discussão na história 
sobre o que é a arte. Mas, inde
pendentemente dos critérios que 
a classificam, o trabalho de Ale
xandre Sequeira na distante vila 
de Nazaré de Mocajuba deixa uma 
lição: a arte não é para poucos. 
Basta senti-la. 

Text Box
Fonte: Fotografe Melhor, São Paulo, ano 14, n. 165, p.82-90,  jun. 2010.




