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Resumo

A fotografia faz parte, hoje, de nosso cotidiano. Vislumbramos imagens da
mídia, de propagandas a cada momento. Estas imagens visam trazer-nos certos
valores presentes em nossa sociedade de consumo, transmitir idéias, fatos e
informações visuais que são do interesse daqueles que as transmitem.

A fotografia possui também outro lado. Utilizada nas ciências humanas, pode
transmitir informações preciosas e importantes para aqueles que visitam pela primeira
vez comunidades distantes, locais desconhecidos ou sobre tradições e culturas
diferentes do meio urbano, já que permite recompor sentidos com imagens, cenas e
momentos guardados na memória do pesquisador. Rica em detalhes, a fotografia, no
entanto, não completa as informações sobre os locais visitados, sendo então
importante o papel do pesquisador neste momento, tendo a possibilidade de utilizar-se
de práticas já difundidas nas ciências humanas, como o uso do gravador na pesquisa
da história oral das comunidades, particularmente em histórias de vida dos sujeitos
das comunidades em foco.

Este trabalho pretende analisar a fotografia como ferramenta importante das
pesquisas em Geografia, estabelecendo uma mediação entre o momento de trabalho
de campo e o posterior às visitas às comunidades tradicionais, a partir dos
levantamentos realizados pelo Grupo de Pesquisa “Geografia da Oralidade” no
segundo semestre de 2008 e primeiro de 2009.

Assim, tendo como base as visitas de campo efetuadas pelo Grupo de Pesquisa
“Geografia da Oralidade”, o trabalho analisa, com o auxílio bibliográfico, o papel da
fotografia e o seu uso nas ciências humanas, o papel da história oral e das pesquisas
de campo, das transcrições de entrevistas e a soma destas ferramentas para a
compreensão de uma parte mais significativa da realidade das comunidades.
Complementa-se o texto, por fim, com algumas fotografias das nove comunidades
visitadas até o presente momento da pesquisa acerca de populações tradicionais no
estado de São Paulo, a partir das quais se buscou a realização de uma breve
descrição, estabelecendo-se o sentido geral do trabalho em tela.
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Introdução

Amplo é o uso da fotografia nas ciências humanas. Na sociologia e na

antropologia, a fotografia é uma técnica amplamente difundida e utilizada, tanto para

complementação de idas a campo, como forma direta de estudo de grupos étnicos

(etnografia), de símbolos (iconografia) ou o significado destes símbolos (iconologia).

Trabalhos como “Os Argonautas do Pacífico Ocidental”4 e “Estudos de Iconologia”5

são referências para a compreensão dos referidos assuntos.

Na pesquisa acerca das populações tradicionais, junto ao Grupo “Geografia da

Oralidade”, a fotografia revelou-se como uma forma de apreender o espaço novo que

estava sendo visitado. Novo, deve-se ressaltar, para nós, geógrafos em campo nas

comunidades tradicionais, muitas vezes pela primeira vez, pois os sujeitos principais

deste trabalho – os moradores tradicionais destas comunidades – já se faziam

presentes nestas localidades há muitos anos.

A fotografia, neste momento, vislumbrou guardar no registro fotográfico

ambos, sujeito e espaço, até onde fosse possível, dentro do limitado campo da imagem

bidimensional e do congelamento do tempo por meio do filme fotográfico. Também, e

neste sentido, se fez presente a contribuição da história oral como reveladora de

valores, em que se procurou registrar aquilo que os sujeitos utilizam para se relacionar

com o espaço e a natureza em que vivem.

Assim, as ferramentas de trabalho, de uso comum e de uso privado; os

instrumentos de diversão; as residências particulares; os lugares comuns à

comunidade e seus membros; o ambiente do trabalho e do descanso foram

fotografados e congelados no tempo como que salvos das intempéries e do desgaste

diário da labuta, assim como a palavra, a voz e a memória, guardadas em arquivos

gravados que, mesmo sendo uma centelha da memória de sujeitos, incontáveis

memórias de uma comunidade, são para este trabalho, como a fotografia, um pequeno

pedaço importante de um rico caudal de informações.

4 MALINOWSKI, Bronislaw. Argonautas do pacifico ocidental: Um relato do
empreendimento e da aventura dos nativos nos arquipélagos da Nova Guiné Melanesia. São
Paulo: Abril Cultural, 1976.
5 PANOFSKY, Erwin. Estudos de Iconologia. Lisboa: Estampa, 1995.
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A fotografia: O uso da técnica do registro fotográfico do sujeito-pesquisador

Compreender um grupo social, mesmo que pequeno e com poucos membros é

uma difícil tarefa. A partir de fotografias da localidade ou de relatos de moradores, o

véu que se faz diante do pesquisador acerca de uma localidade ou de um grupo social

começa a se tornar menos espesso. Quando unem-se ambas as ferramentas, mais a

visão in loco do pesquisador, em trabalho de campo, as partes do quebra-cabeça

começam a se revelam, cabendo, então, a partir do trabalho de pesquisa e do amplo

estudo, no qual se insere o diálogo bibliográfico, estabelecer os seus nexos

explicativos.

Um objetivo ambicioso é o de se compreender toda a gama de relações sociais

de sujeitos, tendo por ferramenta apenas uma das fontes e técnicas anteriormente

citadas (fotografia, entrevistas, trabalho de campo e estudo bibliográfico), sendo que

este não é o caminho trilhado por esta pesquisa. Como em pedologia, (uma das

disciplinas da geografia) o conhecimento do solo se faz por meio de camadas que pelo

olhar apurado do geógrafo-pedólogo que decifra, a partir do seu conhecimento

previamente adquirido, aquela faixa do solo e o seu passado, tendo consigo toda uma

gama de ferramentas destinadas a este fim. Walter Benjamin descreve o percurso para

o estudo do passado de uma maneira similar:

“Quem pretende se aproximar do próprio passado soterrado deve agir como um homem
que escava. Antes de tudo, não deve temer voltar sempre ao mesmo fato, espalhá-lo
como se espalha a terra, revolvê-lo como se revolve o solo. Pois 'fatos' nada são além de
camadas que apenas à exploração mais cuidadosa entregam aquilo que recompensa a
escavação” (BENJAMIN, 1995, p. 239).

Walter Benjamin refere-se ao passado como formado por camadas, tal qual

indicamos em relação ao solo. Assim, revolvê-lo e espalhá-lo é visualizá-lo em outro

plano, fora daquela vertente a que ele esteve agregado por um longo período. Estudar

este solo requer uma análise de seus componentes, desde a visualização pura e

simples, até uma análise mais aproximada e detalhada. A fotografia vem a

complementar esta análise, trazendo à luz da visão do pesquisador um detalhe que

pode dizer um pouco mais sobre os costumes e práticas da comunidade, como
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também muito revelar acerca da mesma. Os olhos do pesquisador, ingressante em uma

nova localidade, pouco ou nada estão familiarizados com o ambiente que se revela

adiante. Assim, compreender de súbito aquilo que pode ser um forte dilema da

sociedade ali presente pode ser exigir demais deste pesquisador. John Collier nos fala

sobre este problema:

“Há problemas de percepção que precisam ser reconhecidos, se formos fazer observações
seguras sobre a cultura (...). A natureza fragmentada da vida moderna torna difícil o
ajustamento à visão global. A capacidade de visão de conjunto do observador depende da
proporção de envolvimento dele em relação ao seu meio ambiente” (COLLIER, 1973, p.
01).

Collier não faz nenhum mau juízo acerca dos pesquisadores e suas capacidades

intelectuais, bem como de sua compreensão do mundo, mas mantém sempre aberta a

dúvida sobre aquilo que se pesquisa e as conclusões, por vezes rápidas, que podem ser

criadas sobre uma comunidade ou grupo recém visitado.

A pesquisa, realizada pelo Grupo de Pesquisa “Geografia da Oralidade”, por

vezes, regressou aos locais estudados para ampliar o número de entrevistados, para

questionar sobre certos assuntos recorrentes nas entrevistas ou para inserir novos

pesquisadores aos locais já em estudo. E as fotografias, arquivadas e mantidas, com

acesso, ainda, restrito aos seus membros, por vezes, aos novos integrantes do grupo de

pesquisa, mostravam um recorte insuficiente da espacialidade que se revelaria mais

densa no campo.

Assim, o campo permitia, também aos novos visitantes-pesquisadores, mesmo

já imersos em uma primeira aproximação dos recortes espaciais das comunidades,

ampliar e modificar a leitura prévia, já que não se revelavam indiferentes àquilo que

viam, quando a novidade se fazia presente mais uma vez.

Pode-se dizer, então, que não é possível, a partir de uma ou algumas

fotografias, desvelar todas as relações, dinâmicas e processos presentes em uma

localidade, tendo em vista que nosso olhar está voltado para capturar somente o que

nos permite o nosso caudal cultural, tal qual apontara Collier:
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“Indiscutivelmente, a cegueira pessoal que obscurece nossa visão individual está
relacionada com o isolamento que é possível em nossa sociedade urbana e mecanicista.
Aprendemos a ver apenas o que praticamente precisamos ver. Atravessamos nossos dias
com viseiras, observando somente uma fração do que nos rodeia” (COLLIER, 1973,
p.03).

Assim, Collier, com muita perspicácia, indica a característica marcante da

sociedade atual, em que se sobressaem o isolamento na sociedade e o pragmatismo

das atitudes.

A compreensão da totalidade, como dito outrora, é de difícil realização, por

mais que se coloque como sentido da pesquisa.

Um dos caminhos para uma compreensão mais densa das comunidades advém

do uso de entrevistas, tendo por base a gravação de histórias de vida dos sujeitos das

comunidades, tendo como foco a busca do aprofundamento da interpretação das

práticas em que se inserem os sujeitos da pesquisa, sendo que o uso do gravador

tornou-se instrumento fundamental, tomado a partir de diversas experiências de

pesquisa.

Assim, além do diário de campo e da fotografia, o pesquisador, sobretudo

aquele preocupado com uma análise etnográfica, pode se valer, em trabalho de campo,

de gravador, além de outros recursos, conforme apontara Luiz Eduardo Achutti:

“Na fase de trabalho de campo, o pesquisador pode lançar mão de várias técnicas de
pesquisa, o que virá a enriquecer e dar mais profundidade ao estudo etnográfico. Há
tempo que, junto ao tradicional caderno de notas, foram incorporados o gravador, as
câmeras de fotografia, cinema e vídeo como instrumentos que engendraram novas
técnicas de registro de dados e de descrição dos mesmos” (ACHUTTI, 1997, p.64).

A entrevista, tendo por base os fundamentos da História Oral, contribui

enormemente no preenchimento, com os relatos dos interlocutores, das lacunas que a

fragmentação e a cegueira pessoal apresentam. Com relatos ricos de experiências

daqueles que entrevistamos, a escavação da memória de uma comunidade ou de um

sujeito amplia a visão do pesquisador sobre a comunidade que estuda. Um relato de

um sujeito da comunidade estudada pode ser muito esclarecedor e apontar

direcionamentos que a pesquisa anteriormente desconhecia ou pode, junto com outros
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relatos semelhantes em fatos comuns, trazer à luz da pesquisa fatos e acontecimentos

importantes sobre aquela comunidade e seus moradores.

A socióloga Maria Isaura Pereira de Queiroz, em seu livro Variações sobre a

Técnica de Gravador no registro da informação viva define, com clareza, a expressão

História Oral, bem como o seu significado na produção do conhecimento:

“‘História Oral’ é o termo amplo que recobre uma quantidade de relatos a respeito de
fatos não registrados por outro tipo de documentação, ou cuja documentação quer se
completar. Colhida por meio de entrevistas de variada forma, ela registra a experiência de
um só indivíduo ou de diversos indivíduos de uma mesma coletividade” (QUEIROZ,
1983, p.05).

E complementa, acerca das diferentes experiências dos sujeitos entrevistados:

“(...) A história oral pode captar a experiência efetiva dos narradores, mas destes

também recolhe tradições e mitos, narrativas de ficção, crenças existentes no grupo

(...)” (QUEIROZ, 1983, p.05). A história oral gravada e transcrita, conforme a autora, se

transforma em um documento semelhante a qualquer outro texto. Este documento

contém um grande número de informações possivelmente desconhecidas do

pesquisador, como um livro recém adquirido em uma livraria ou biblioteca e cabe

neste momento ao pesquisador ou seu grupo de pesquisa estudar este documento,

identificando com seu permanente questionamento aquilo que constitui uma crise, um

problema, uma necessidade de observação e estudo mais minucioso.

As entrevistas: A memória viva de sujeitos e a História Oral de comunidades.

Conhecer uma comunidade, como dito anteriormente, requer um trabalho de

escavar nas profundezas da memória a sua história ao longo do tempo. A entrevista,

com seu trabalho de gravá-la, transcrevê-la e analisá-la, se constitui é um exercício de

estudo amplo, a partir do qual se podem abarcar décadas ou centenas de anos sobre

uma comunidade, seu surgimento e transformações, sobretudo no que concerne às

práticas socioespaciais e ao modo de vida.
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Coube, na pesquisa acerca de populações tradicionais no estado de São Paulo,

lançar mão de técnicas de gravação da história oral com uso de gravadores. O estudo

prévio das contribuições de Maria Isaura Pereira de Queiroz (1983) e da psicóloga

social Ecléa Bosi (2004) sedimentaram o caminho para a obtenção de entrevistas de

muita qualidade e que trouxeram à tona questionamentos e problemáticas diversas,

sem contar no grande número de fatos, tradições, crenças e histórias diversas das

muitas comunidades pesquisadas.

Estas entrevistas nada mais são que o relato puro da memória de seus

interlocutores. Bosi (2004) sugere que, para um resgate da memória de uma

comunidade ou um rico testemunho de outras épocas, a entrevista seja efetuada com

idosos, sendo que, em parte, foi seguido seu conselho. Porém um novo caminho se fez

necessário para que pudéssemos compreender as novas problemáticas das

comunidades.

As mudanças atuais da sociedade urbano-industrial têm refletido cada vez

mais nas comunidades tradicionais. Os valores tradicionais se alteraram pelo contato

freqüente com os turistas e com os centros urbanos próximos ou por surgimento de

novas tecnologias, como o rádio e a televisão, a partir da primeira metade do século

XX. Estas mudanças, presentes em comparação temporal na memória dos mais

velhos, por vezes inexistem na mente dos mais jovens, que já têm estes novos valores

como sendo próprios de sua atualidade. Entender a visão destes mais jovens, suas

posições diante destes assuntos e seus objetivos futuros para a comunidade ou fora

dela tornaram-se necessários para compreender a situação atual das comunidades. No

trecho da entrevista a seguir, realizada na comunidade caiçara da Prainha Branca, em

Bertioga, a diferença, no que se refere à intenção de permanecer na comunidade, entre

os jovens e os mais velhos é descrita com exatidão por nosso interlocutor:

“Grupo ‘Geografia da Oralidade’: E os jovens, como que eles se colocam hoje aqui na
Prainha Branca? Eles querem continuar morando aqui, querem ter uma vida similar a que
vocês tiveram? Como que eles se colocam?
Sr. Lourenço: Têm muitos que querem continuar aqui, mas tem muitos que não, pelo jeito
têm muitos que não se ajudam para ficar aqui, aí depois eu quero ver o que que vai
acontecer.” (Entrevista com Sr. Lourenço Bento de Oliveira, Prainha Branca, 20/11/2008)
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As entrevistas, além de revelarem dilemas e fatos sobre as comunidades,

também revelam objetos, locais, ferramentas e uma série de signos das comunidades

que fazem parte do dia-a-dia de seus moradores. Estes signos, comuns aos seus

usuários diários, contêm grande quantidade de significados para a comunidade em

geral, revelando muitas vezes particularidades desconhecidas pelos pesquisadores.

Um grande exemplo, presente em praticamente todas as comunidades caiçaras

estudadas é o da canoa caiçara. A canoa caiçara, tradicionalmente feita de madeira

leve (como a caixeta) e de um único tronca desta árvore esculpida de forma artesanal,

permaneceu, por muitos anos, sendo feita com o uso de ferramentas tão tradicionais

quanto o profissional que a molda:

“Então, você chega lá no pé da árvore e corta com um machado assim por baixo, depois
tomba ele prô lado, a tora. Aí abre a linha mestre da proa. Agora vai da popa prá cá, prá
depois dar uma assentada e depois começar a cavoucar a canoa. Cavouca com o
machado. Tira todo aquele pique do machado e passa a enxó (...).

É só trazer e banquear ela: jogar na água e tá pronta. Na época que eu trabalhava, era
uma semana pra derrubar e fazer uma canoa sozinho, porque cortar no machado sempre
atrasa.” (Sr. Henrique Cardoso, comunidade Taquari apud DUNKER, 2007, p.24-25)

Por vezes, as entrevistas relatam a história da comunidade, o surgimento dos

primeiros moradores e as histórias acerca destes primeiros momentos, constituindo

um rico passado que se mantém vivo com a permanência do grupo.

Estes relatos, além de importantes fontes históricas para uma compreensão do

passado da comunidade, muitas vezes auxiliam em sua permanência futura, indicando,

nestas histórias, a presença marcante dos membros mais velhos (fundadores das

comunidades, em muitos casos) e por conseqüência os seus herdeiros, presentes na

comunidade e em seu território. Estas histórias orais contribuem como ferramentas de

luta contra, não raros, processos de uso e ocupação indevida de suas terras pelo

turismo de segunda residência.

A fotografia, neste momento, alia-se às entrevistas, cujas análises auxiliam os

pesquisadores a reconstruir a história das comunidades. Fotografias antigas de

membros mais velhos das comunidades em momentos de lazer são tão ricas

descrições das raízes dos moradores ao território quanto qualquer outro documento,
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mesmo que o valor dos registros imagéticos, tanto no Brasil, como em outras

localidades, esteja situado apenas como simples imagens não documentais. Contra a

negação do significado da imagem na análise, podemos citar a discussão da

antropóloga Sylvia Caiuby Novaes em seu artigo “O uso da imagem na

Antropologia”:

“Imagens, tais como textos, são artefatos culturais. É nesse sentido que a produção e
análise dos registros fotográficos, fílmicos e videográficos podem permitir a reconstrução
da história cultural de grupos sociais, bem como um melhor entendimento de processos
de mudança social, do impacto das frentes econômicas e da dinâmica das relações
internéticas. Arquivos de imagens e imagens contemporâneas coletadas em pesquisa de
campo podem e devem ser utilizados como fontes que conectam os dados à tradição oral
e à memória dos grupos estudados.” (NOVAES, 2005, p.110)

Coadunamos, plenamente, com compreensão de Sylvia Caiuby, para qual as

imagens são fundamentos interpretativos importantíssimo, com os quais devemos

estabelecer mediações com a memória dos grupos estudados.

A fotografia pós-entrevista: o registro em imagens dos ícones da memória.

Após o conhecimento prévio das comunidades em visitas a campo, no diálogo

com seus membros, na interação com suas histórias, as fotografias revelaram-se

importantes para, entre muitos fatores, recuperar a memória dos ícones e sujeitos da

comunidade, além do seu significado como registro fotográfico em si. Boris Kossoy

revela esta particularidade do registro fotográfico no tempo:

“As fotografias, em geral, sobrevivem após o desaparecimento físico do referente que as

originou: são os elos documentais e afetivos que perpetuam a memória. A cena gravada

na imagem não se repetirá jamais. O momento vivido, congelado pelo registro

fotográfico, é irreversível. Os personagens retratados envelhecem e morrem, os cenários

se modificam, se transfiguram e também desaparecem. O mesmo ocorre com os autores-
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fotógrafos e seus equipamentos. De todo o processo, somente a fotografia sobrevive (...)”

(KOSSOY, 2005, p. 43)

Moradores mais velhos relembram, em seus baús de memória, festas do

passado, momentos de descontração com a comunidade, trabalhos comunitários e

muitas outras tradições que vão se perdendo ao longo dos anos. As festas, antes

momentos de diversão coletiva e de busca de pares amorosos, hoje em muitas

comunidades permanecem somente por forte luta dos mais velhos em se manter vivo

este rico passado. A comunidade se altera, a memória viva de seus membros se não

passada oralmente se perderá no tempo. A fotografia, que registra essas festas, pode

sobreviver um pouco mais, mantendo salva uma pequena parte da memória deste

passado.

Analisar os registros fotográficos, após o momento de campo, é um caminho

trilhado normalmente em trabalhos que utilizaram da fotografia como meio de registro

de imagens. Os caminhos a seguir neste momento são muitos, indo de trabalhos nos

quais as imagens “falam por si”, cabendo ao pesquisador apenas a composição das

legendas e a indicação dos devidos créditos ou na descrição das imagens uma por

uma, por meio das explicações do olhar utilizado pelo pesquisador-fotógrafo no

momento do registro fotográfico. Será utilizada mais adiante a segunda opção.

O estudo das imagens registradas revela-se um trabalho de lembrança, assim

como a dos interlocutores nas entrevistas. Estas lembranças fazem parte do próprio

processo de pesquisa em geral: do momento de campo, da chegada à localidade, da

escolha daquela cena particular a ser retratada, dos acontecimentos ligados à ela,

direta ou indiretamente. Uma teia se faz ao redor de um registro fotográfico, se

analisada sob esta perspectiva, maior que os limites dos cantos (físicos) da imagem

impressa, se estendendo para além do registro imagético que a fotografia representa, o

que permite alcançar, em momentos mais raros, a identificação da memória de dois

sujeitos em momentos diferentes – o fotógrafo e o morador da comunidade tradicional

– o primeiro ao relembrar-se daquela pesquisa e o segundo que ao visualizar aquele

recorte do seu espaço de vida pode relembrar-se de momentos de outrora.
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“Toda fotografia que apreciamos se refere ao passado. Mesmo as que tiramos, ou as que
tiraram de nós, no último fim de semana. Quando falo em passado, quero dizer que o
momento vivido é irreversível e que as situações, sensações e emoções que vivemos
estão registradas no nosso íntimo, sob a forma de impressões. Estas impressões, com o
passar do tempo, se tornam etéreas, nubladas, longínquas. Se tornam fugidias com o
enfraquecimento de nossa memória; desaparecem, por fim, com nosso desaparecimento
físico. A fotografia, obviamente, não guarda estas impressões – elas se situam no nível do
invisível, além da imagem. São emoções que não podem ser gravadas materialmente:
residem em nosso ser e só a nós pertencem (...).

Os homens colecionam estes inúmeros pedaços congelados do passado em forma de
imagens para que possam recordar, a qualquer momento, trechos de suas trajetórias ao
longo da vida. Apreciando estas imagens, “descongelam” momentaneamente seus
conteúdos e contam a si mesmos e aos mais próximos suas histórias de vida” (KOSSOY,
2005, p. 42-43)

Estes pedaços congelados do passado também são fragmentos do espaço

retratado. A busca em registrar o local em sua totalidade e o que nele contém é um

caminho infrutífero, já que a fotografia não pode incumbir-se de captar a completude

e a complexidade do ambiente que rodeia o fotógrafo-pesquisador no momento da

fotografia. O espaço fragmenta-se para a porção que cabe na visão da lente da câmera.

Tudo o que ficou de fora deste registro, no momento da visualização da fotografia no

futuro, não será parte conhecida e, portanto, não existente para a mente de quem

observa a imagem. Visualiza-se, portanto, um dos problemas da imagem fotográfica

no registro de campo em pesquisa, problema este que não pode ser solucionado pela

fotografia tão somente, podendo ser minimizado a partir do relato do pesquisador

sobre o ambiente que circunda a imagem.

A descrição da fotografia, mesmo que breve, faz-se necessária e em alguns

casos, imprescindível. A imagem a ser estudada não é, isso deve-se ressaltar, somente

uma alegoria do trabalho acadêmico, mas faz parte de seu mais caro conteúdo de

análise. Miriam L. Moreira Leite corrobora com esta posição, no que concerne à união

da imagem e da escrita:

“Portanto, embora habitualmente a linguagem visual seja considerada de transmissão
direta, ela acaba tendo uma postura parasitária em relação à linguagem verbal. E, apesar
de as palavras não conseguirem evocar exatamente a imagem que se propuseram (basta
verificar os fracassos em transposições de obras literárias para o cinema e para a
televisão), as imagens visuais precisam das palavras para se transmitir e, frequentemente,
a palavra inclui um valor figurativo a considerar.” (LEITE, 1998, p.44)
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Concordando com a autora e seu brilhante texto, apenas alteramos o termo

“parasitário” para mutualismo, já que ambas as linguagens, visuais e verbais, se

complementam trazendo benefício para ambas.

A linguagem verbal, utilizada academicamente, como meio primordial de

locução, possui regras e formas de ser utilizada que lhe são particulares. A forma culta

da escrita, o uso do grafismo correto nas frases e a evolução lógica do contexto

estudado são características inerentes ao texto acadêmico elaborado pelos

pesquisadores durante o processo de estudo daquilo que fora previamente transcrito

das entrevistas. A fotografia, por sua vez, também possui sua forma de expressar-se

enquanto linguagem visual.

O ato de fotografar não requer o conhecimento amplo de elaborados conceitos

e técnicas profissionais para um bom registro daquilo que se pretende fotografar. A

fotografia como arte possui grande beleza estética e sua visualização, qualquer que

seja o momento, transmite ao observador esta beleza que o fotógrafo inseriu nela no

momento de seu registro. Fotografias elaboradas com cuidados estéticos, oriundos da

pintura, podem em muitos momentos ser registros belíssimos enquanto arte e ao

mesmo tempo ter importante significado subjetivo para o fotógrafo. Fotografar de

forma eficiente não significa, necessariamente, fotografar sob o rígido plano de regras

profissional e prescritivo. Por vezes, o básico conhecimento sobre a luz e seu registro

na fotografia e a familiaridade com a ferramenta (a câmera fotográfica) são os únicos

requisitos para boas fotografias (GURAN apud ALVES, 2004, p.234).

Porém, diversos são os relatos em campo de fotografias que pouco agradam

aos próprios fotógrafos-pesquisadores, cujo valor se detém em padrões puramente

técnicos, absorvidos pela grande quantidade de imagens a que somos submetidos

diariamente pela mídia. Estamos, cada dia mais, imersos nos juízos de valores

externos, da necessidade da aceitação do observador acima de nossa própria avaliação

quanto ao conteúdo registrado. Esquece-se, em muitos momentos, que fotografias são

como um relato visual de um momento, uma forma de se falar com a imagem sobre

um pequeno tempo-espaço.

Registros fotográficos, descritos como de pouca qualidade sob a ótica

tecnicista, por vezes, guardam consigo tanto quanto – ou até mais – significados para

o fotógrafo amador que uma imagem elaborada e estudada por minutos ou horas antes
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de seu registro por um profissional. Não se faz aqui, em contrapartida,

desmerecimento aos trabalhos de exímia qualidade técnica dos fotógrafos

profissionais. Busca-se, no entanto, maior uso da fotografia por parte dos

pesquisadores que muitas vezes deixam de fazê-lo por se auto-avaliarem como

desprovidos de conhecimentos sobre esta ferramenta e inábeis de efetuar um registro

fotográfico belo, tendo por padrão comparativo os trabalhos de fotógrafos como

Robert Capa, em seus registros sobre a 2º Guerra Mundial, Henri Cartier-Bresson, em

seus registros sobre os trabalhadores europeus, ou Dorothea Lange, retratista

documental da FSA6 e seu belíssimo trabalho com as mulheres camponesas durante a

Grande Depressão econômica nos EUA; como tantos outros fotógrafos de renome.

Sobre a perspectiva de análise do registro fotográfico no que concerne à

representação do fotógrafo-pesquisador, tendo por auxílio a linguagem verbal, os

trabalhos de campo e o estudo dos signos que nas fotografias são comuns ao fotógrafo

e ao morador tradicional, sobressai-se a importância de se estabelecer o diálogo entre

o verbo e a imagem, constituindo-se uma união da imagem, da memória, do trabalho

de pesquisa e do esforço dos pesquisadores em trazer à luz do leitor-observador os

momentos, relatos e imagens que se integram na composição de um documento

repleto de vidas e histórias. Poucas, se comparadas à grandeza de seus sujeitos e de

suas comunidades, mas infinitas, enquanto, sempre, incipiente percurso de maturação

acadêmica de jovens pesquisadores diante de um mundo vasto de conhecimento e

experiências.

As fotografias: Retratos de sujeitos tradicionais.

Ao separarmos os arquivos para este trabalho, o primeiro problema encontrado

foi o da quantidade de fotografias. Em torno de 1500 fotos fazem parte do banco de

6 Farm Security Administration – Administração para Segurança Agrária: Órgão norte-
americano ligado ao Departamento de agricultura durante o período do “New Deal”. Tinha
como um dos objetivos o estudo sobre as condições de pobreza dos agricultores norte-
americanos. Fonte: http:// memory.loc.gov/ammem/fsahtml/fsainfo.html (acesso em
09/07/2009, por Fernando Custódio Soares).
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dados da pesquisa sobre populações tradicionais no estado de São Paulo e separá-las

em uma pequena quantidade para este trabalho foi um exercício longo e difícil.

Inserir o total de fotografias do banco de dados foi visto, desde o início, como

algo impraticável, tendo em vista que as fotografias seriam acompanhadas de textos,

mesmo que pequenos, integrados às imagens, contando um pouco do contexto geral

em que ela se insere, além da identificação dos moradores tradicionais das localidades

em tela. Entendemos, pois, a análise constituída, neste texto, seja o início de um

estudo mais denso acerca dos resultados alcançados pelo Grupo de Pesquisa

“Geografia da Oralidade”, em que as fotografias, inseridas no álbum fotográfico,

revelassem, minimamente, o percurso da pesquisa. Portanto, as imagens foram

separadas em grupos, cada qual sobre uma comunidade tradicional diferente visitada.

Entendemos, por fim, que as comunidades são amplas demais em suas

particularidades para que pudéssemos colocar em uma sequência breve de fotos tudo

que delas absorvemos ao longo deste período de pesquisa. Mantivemos, então, a

preferência do olhar sobre seus sujeitos e são eles, suas imagens congeladas no tempo

da fotografia, que a seguir fazem sua presença neste trabalho.
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Álbum fotográfico

Comunidade de Pescadores do Perequê, Guarujá (SP)

Foto 1 – Moradoras da comunidade do Perequê

Fonte: Fernando Custódio Soares, em 12/09/2008.

Moradora da comunidade do Perequê caminha em direção ao bairro das Palafitas. A separação
econômica do espaço é marcante: de frente para a Avenida da Praia, os bares, restaurantes e o
comércio turístico escondem do olhar do turista, por muros e vielas, a pobreza e a insalubridade
das residências dos trabalhadores da pesca, residentes nas casas de palafitas sobre o Rio do
Peixe. Sem acesso à água encanada e em condições precárias, casas ainda são erguidas sem
controle dos órgãos públicos locais. A moradora não revelou seu nome.
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Foto 2 – Casa de palafita sobre o Rio do Peixe, Perequê, Guarujá (SP)

Fonte: Fernando Custódio Soares, em 12/09/2008.

Casas de palafitas sobre o Rio do Peixe. Imediatamente ao lado da rica vegetação de mangue,
casas são erguidas pelos moradores da comunidade do Perequê. Sem condições de moradia em
outros locais, distantes de sua orla pesqueira ou por questões financeiras, os pescadores
assediados pela especulação imobiliária acabam por vender suas residências na beira-mar e,
por não mais conseguirem adquirir outro imóvel com o pagamento recebido, passam a residir
em casas de palafitas. A degradação ambiental e o lixo flutuante são provas de
desconhecimento ambiental dos moradores, aliado a poucas ou inexistentes práticas dos
governos em promover a educação ambiental na região.

'Olhares sobre o processo investigativo'



Foto 3 – Sr. José Camilo Batista, Perequê, Guarujá (SP)

Fonte: Fernando Custódio Soares, em 12/09/2008.

Sr. José Camilo Batista, líder da comunidade de pescadores do Perequê. A fotografia, feita
dentro da sede da comunidade de pescadores durante entrevista com o Sr. José Camilo, mostra
a sua simplicidade, escondendo sua inteligência e força de vontade. De falas simples, mas com
discurso fluente, o Sr. José Camilo demonstrou o desejo de melhoria das condições de vida dos
pescadores da comunidade e da atividade pesqueira.
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Comunidade caiçara da Prainha Branca, Guarujá (SP)

Foto 4 – Sra. Vanda de Lemos, Prainha Branca, Guarujá (SP)

Fonte: Fernando Custódio Soares, em 13/09/2008.

Sra. Vanda de Lemos, com álbum de fotografias de seus familiares. Moradora da comunidade da
Prainha branca desde seu nascimento, tem como avô o Sr. Narciso José de Lemos, primeiro
morador da comunidade. Acompanhou o processo de transformação da comunidade ao longo
dos anos, recuperando, em sua fala conosco, lembranças de como a Prainha Branca alterou-se
fortemente com a vinda do turismo.
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Comunidade caiçara do Maruja, Ilha do Cardoso, Cananéia (SP)

Foto 5 – Sr. Ezequiel de Oliveira, Marujá, Ilha do Cardoso, Cananéia (SP)

Fonte: Fernando Custódio Soares, em 26/10/2008.

Entrevista com sr. Ezequiel de Oliveira, líder da comunidade Marujá. Sujeito de fala forte, idéias e
atitudes de um líder comunitário que luta pela permanência da cultura caiçara na comunidade. A
comunidade caiçara do Marujá apresenta uma forte presença junto aos organismos ambientais
da região, conseguindo, inclusive, alterações favoráveis para a comunidade junto ao Parque
Estadual da Ilha do Cardoso.
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Foto 6 – Sr. Antonio Neves, Marujá, Ilha do Cardoso, Cananéia (SP)

Fonte: Fernando Custódio Soares, em 26/10/2008.

Sr. Antonio Neves, morador da comunidade Marujá. Pescador desde jovem, hoje é aposentado e
complementa seu ganho, como muitos moradores da localidade, com o aluguel de quartos ou
espaço para barracas durante o período de temporada turística. Atrás de sua imagem, encontra-
se o terreno onde o mesmo aluga para a prática do camping.
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Foto 7 – Sra. Odete Pereira Cesar, Marujá, Ilha do Cardoso, Cananéia (SP)

Fonte: Fernando Custódio Soares, em 26/10/2008.

Sra. Odete Pereira Cesar, moradora da comunidade do Marujá. Não é uma das residentes mais
antigas da região – veio a residir na localidade por volta dos anos 1980 após se casar com um
morador da comunidade. Hoje, já enraizada com os costumes da comunidade, administra um
restaurante voltado para os turistas durante a temporada.
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Comunidade Caiçara São Paulo-Bagre, Cananéia (SP)

Foto 8 – Jovem pescador em canoa caiçara

Fonte: Fernando Custódio Soares, em 27/10/2008.

Apesar de não ser um dos moradores entrevistados, esta foto traz consigo um significado forte
para as comunidades tradicionais: a permanência de seus jovens na comunidade e de sua
cultura e tradições. A pesca para os caiçaras figura como uma fonte de obtenção de alimento
para a família e, desde jovem, os caiçaras aprendem, com seus pais, a lidar com a pesca, a
entender a natureza, a maré e tudo o que é necessário para a pesca.
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Foto 9 – Tanque para armazenar camarão vivo em São Paulo-Bagre

Fonte: Fernando Custódio Soares, em 27/10/2008.

Tanque para camarão vivo, em construção. Pertencente ao Sr. Janio Carlos de Souza, morador
da comunidade São Paulo-Bagre. Na comunidade de São Paulo-Bagre, pesca-se a espécie de
camarão branco, o qual é comercializado vivo, servindo principalmente como isca para a pesca
esportiva. Peixes como Robalo, Bagre, Pescada Branca são encontrados nesta área do canal do
rio Ribeira de Iguape.

A prática de comercializar o camarão vivo se dá pela sua venda por unidade, com o
preço médio de R$0,30 por unidade. Em uma pescaria de dia todo, utilizam-se, em média, 100 a
150 camarões vivos, sendo mais rentoso para o morador da comunidade que a sua venda do
que a do camarão morto congelado para peixarias.
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Comunidade de Iporoá7, Cananéia (SP)

Foto 10 – Instrumentos de fabricação de instrumentos do fandango

Fonte: Fernando Custódio Soares, em 27/10/2008.

Ferramentas para confecção de instrumentos do fandago, música típica caiçara, na casa de
farinha pertencente ao Sr. Paulinho. Identifica-se na foto, da esquerda para a direita, um martelo
de madeira, uma Puá, outro martelo menor e um Enxó.

7 Obs: A comunidade de Iporoá é formada por sítios de ex-moradores da comunidade de São
Paulo-Bagre. A visita a esta comunidade, neste primeiro momento, priorizou o contato com o
Sr. Paulinho, um antigo morador de São Paulo-Bagre que mantém viva a cultura do fandango,
música tradicional caiçara.
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Foto 11 – Sr. Paulinho, tocador e cantador de fandango

Fonte: Fernando Custódio Soares, em 27/10/2008.

Sr. Paulinho em uma demonstração da música fandangueira, em sua propriedade. O fandango
caiçara é uma prática tradicional das comunidades caiçaras, vinculado sempre a momentos de
mutirão ou ajuda a algum morador da comunidade que, oferecia como pagamento, o fandango.
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Comunidade Caiçara de Pedrinhas, Ilha Comprida (SP)

Foto 12– Sr. Leonel de Lima, pescador da comunidade de Pedrinhas

Fonte: Fernando Custódio Soares, em 28/10/2008.

O Sr. Leonel é um pescador nascido na comunidade de Pedrinhas, exercendo a atividade de
pesca do camarão e de peixes. O camarão, a exemplo da comunidade Caiçara de São Paulo-
Bagre, em Cananéia, também é comercializado vivo para a prática da pesca esportiva. Utiliza de
técnicas de pesca tradicionais, como a rede de gerivau, puxada a canoa de remo ou por motor
de popa.
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Foto 13– Jovem pescador Rogério Ramos Teixeira

Fonte: Fernando Custódio Soares, em 28/10/2008.

O jovem pescador Rogerio Ramos Teixeira, 29 anos, nascido na comunidade de Pedrinhas,
pratica e guarda as técnicas e o conhecimento tradicional caiçara da pesca de rede e de cerco
fixo (para a tainha). Em sua entrevista conosco, quando questionado sobre o desejo de
permanecer na comunidade, prontamente respondeu-nos o seu desejo de permanecer na
comunidade e manter a tradição de pesca.
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Comunidade Quilombola do Mandira, Cananéia (SP)

Foto 14 – Secagem da ostra, Mandira, Cananéia (SP)

Fonte: Fernando Custódio Soares, em 21/11/2008.

Secagem da ostra na comunidade quilombola do Mandira. A prática do cultivo da ostra é a
principal fonte de ganho dos moradores da comunidade. A comunidade do Mandira é uma das
mais de 20 comunidades reconhecidas pelo ITESP como de origem quilombola, conquista esta
que vai além de mudanças quanto à posse da terra e de outros benefícios do governo, já que se
firma na reconstrução da identidade da identidade quilombola para seus moradores.
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Foto 15 – Crianças da comunidade quilombola do Mandira, Cananéia (SP)

Fonte: Fernando Custódio Soares, em 21/11/2008.

Crianças e jovem da comunidade do Mandira. Da esquerda para a direita: Evandro (7 anos),
Daniel (5 anos), Paula (8 anos), Cristiane (19 anos) e Aline (10 anos). A entrevista com as
crianças, embora tímidas e por vezes de difícil execução, guarda significados ricos sobre a
percepção da criança e do jovem sobre a comunidade em que vive, o que sentem pela
comunidade e seus desejos para o futuro.
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Comunidade quilombola de Poça, Registro (SP)

Foto 16 – Transporte de banana na comunidade quilombola de Poça,

Eldorado/Jacupiranga (SP)

Fonte: Fernando Custódio Soares, em 13/09/2008.

No canto esquerdo da foto, o pesquisador Vinicius Tubino observa o caminhão com pencas de
bananas na estrada de terra dentro da comunidade quilombola de Poça. A comunidade tem
como sua principal comercialização a banana e divide suas terras com outros agricultores de
banana, conhecidos como “terceiros”, os quais deverão deixar as terras assim que indenizados.
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Foto 17 – Moradores da comunidade quilombola de Poça, Eldorado/Jacupiranga (SP)

Fonte: Fernando Custódio Soares, em 13/09/2008.

Da esquerda para a direita: Sra. Anita, Dona Margarida da Silva, Dona Maria e Pedro Silva,
moradores da comunidade quilomboda de Poça. O sr. Pedro, sua mãe Margarida e sua tia, Dona
Maria são descendentes de quilombolas há muitas décadas moradores da região. Possuem área
de plantio de banana que comercializam com os atravessadores da região, sofrendo com os
altos custos de insumos e defensivos para a plantação e com o baixo preço do produto
comercializado.
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Comunidade Peropava, Registro (SP)8

Foto 18 – Sr. Clovis da Silva Alves e família

Fonte: Fernando Custódio Soares, em 09/05/2009.

Sr. Clovis da Silva Alves, suas três filhas e sua esposa, Sra. Maria Isidoro Alves, em frente à sua
casa, na comunidade Peropava. O Sr. Clovis, vice-presidente da comunidade, busca o
reconhecimento da comunidade como sendo de origem quilombola junto ao ITESP. O
reconhecimento da comunidade traria muitos benefícios, dentre os quais destaca-se a
segurança das terras como sendo da comunidade, protegidas de grilagem de fazendeiros da
região. A identidade quilombola na comunidade se estabelece em relação às histórias do
passado comum com outras comunidades da região, como Morro Seco, uma das já
reconhecidas como de remanecentes de quilombos.

8 Na comunidade Peropava, embora seus moradores se auto-reconheçam como quilombolas,
ainda passam por processo de reconhecimento junto ao ITESP – Instituto de Terras do Estado
de São Paulo.
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Considerações finais

Este trabalho buscou, por meio dos estudos efetuados em campo pelo Grupo

de Pesquisa “Geografia da Oralidade”, unir uma ferramenta que embora difundida em

nosso cotidiano, ainda pouco é utilizada no meio acadêmico, a fotografia, com outras

práticas mais difundidas para a obtenção de dados para pesquisa acadêmica, como o

uso do gravador para armazenar a História Oral de comunidades tradicionais e a

transcrição de entrevistas.

As fotografias, quando empregadas desta forma, aliada ao senso crítico do

pesquisador e sua análise posterior, podem resultar em compreensões mais

abrangentes das comunidades e suas problemáticas. As fotografias de natureza, das

casas, de objetos de trabalho etc., complementam a visão do pesquisador no momento

que este, fora da comunidade, passa a estudá-la a partir dos dados que possui. Sua

memória se ativa ao observar uma fotografia da comunidade, e os fatos que o

pesquisador conseguiu absorver quando lá esteve podem ser mais facilmente

recuperados dentro de sua análise.

Os sujeitos fotografados, membros participantes das entrevistas ou não, fazem

parte deste pequeno fragmento da comunidade que permanece armazenado. Suas

palavras, gravadas em áudio e/ou transcritas sobre o papel, guardam as idéias, os

desejos, os problemas e as histórias daquela comunidade e seus relatos, mais que o

simples recorte da fotografia, conseguem transmitir para o pesquisador aquilo que a

fotografia não consegue registrar, o que é imaterial.

Estes sujeitos, que armazenam este rico conhecimento da memória tradicional,

por vezes nos receberam em seus lares e abriram mais que suas portas, suas memórias

e seus conhecimentos tradicionais ricos em sabedoria para nós, jovens pesquisadores

sedentos por saber. Seus rostos, marcados pelo trabalho diário em lavouras, na pesca,

em empregos muitas vezes distantes de suas moradias, marcados pelos problemas

diários, mantiveram-se sempre sorridentes aos “desconhecimentos” dos jovens da

Universidade de São Paulo, a responder prontamente questionamentos diversos,

problemas enfrentados no dia a dia, causos, histórias de festas, sobre o passado de

seus entes queridos. Suas histórias, suas imagens e seus conhecimentos ficarão

guardados além dos limites de trabalhos acadêmicos: permanecerão sempre em nossas

memórias e em nossas práticas como pesquisadores, professores, acadêmicos.
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