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SER-TÃO 
Cruzamentos entre o ser, a representação e afetividade 

Nandra Imiane Ramos1 

RESUMO 

SER-TÃO: Cruzamentos entre o ser, a representação e afetividade é um projeto 
experimental apresentado como Trabalho de Conclusão de Curso constituído por 
uma reflexão crítica sobre representar o ser por meio da metodologia da cartografia 
sentimental. O projeto experimental apresenta como produto final um fotolivro com 
imagens capturadas nas cidades de Teresina (PI), Cajazeiras (PI) e Apodi (RN) 
composto com base nos sentimentos e afetividades. O presente projeto visa relatar 
realidades e ressignificar processos que nos foram mediados por visões pré-
estabelecidas. Sem se relacionar a interesses econômicos e ideológicos ou 
segmentar o que é sertão e não-sertão, SER-TÃO visa retratar, relacionar e provocar 
a reflexão. 
 
Palavras-chave: sertão, cartografia sentimental, representação, fotografia, fotolivro. 

 

ABSTRACT 

SER-TÃO: Crossings between being, representation and affectivity is an 
experimental project presented as a Course Conclusion Work, consisting of a critical 
reflection on representing the being through the process of sentimental cartography. 
The experimental project presents as a product a photobook with images captured in 
the cities of Teresina (PI), Cajazeiras (PI) and Apodi (RN) composed based on  
feelings and affectivities. The present project aims to relate realities and re-signify 
processes that were mediated by pre-established visions. Without relating to 
economic and ideological interests or segmenting what sertão is and what it is not, 
SER-TÃO is aimed at portraying, relating and provoking reflection. 

 

Keywords: sertão, sentimental cartography, representation, photography, photo 
book. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Dizem que o início de uma missão nunca vem de forma fácil, e sem dúvida 

um dos maiores desafios do estudante de graduação é o temido Trabalho de 

Conclusão de Curso. Não me cabe aqui averiguar os porquês desse temor, mas de 

fato esse é um trabalho árduo e por vezes exaustivo no qual o aluno desafia-se a sai 

mesmo no processo de extrair de sua bagagem teórica e empírica o melhor de si. 

Em nosso último ano de graduação é exigido de nós que apresentemos o 

projeto do que se pretende estudar e pesquisar no TCC, e posteriormente o 

desenvolvimento do trabalho em si, fundamentado nos objetivos e metodologias 

anteriormente estabelecidas. Tal processo tem a duração de dois semestres, tempo 

suficiente para a elaboração de um Trabalho de Conclusão bem estruturado. 

Porém, assim que iniciamos logo podemos observar as dificuldades que esse 

percurso carrega, sendo elas das mais variadas naturezas, estudantis, ao conciliar 

com as outras disciplinas necessárias para finalizar a graduação, e individuais, como 

o meio social e econômico que cada aluno se insere, ainda que a universidade tente 

atenuar essas diferenças sempre fazendo o que está ao seu alcance. 

No primeiro semestre de 2018, meu ano de conclusão de curso, desenvolvi 

meu projeto de Trabalho de Conclusão, que seria executado no segundo semestre. 

Empenhei-me no tema escolhido para que tudo fosse planejado da maneira mais 

assertiva possível e assim tivesse o tempo necessário para concluí-lo. Lembro-me 

de estar empolgada com a escolha, e poder de maneira simples identificar o que era 

de minha preferência.  

Desde muito nova estive em contato com o mundo da fotografia, meu pai 

sempre foi o maior responsável por esse contato. Me recordo de acompanhá-lo para 

a revelação das fotos que documentavam nosso dia a dia em casa e de como ficava 

animada ao recebê-las dentro daquele envelope que continha tantas delas. Lembro 

ainda de mesmo sem saber exatamente o porquê, já que na época não entendia sua 

funcionalidade, sempre procurar pelo filme em preto e branco que as acompanhava 

e olhar atentamente para aqueles negativos, que para uma criança de seis anos era 

a coisa mais legal do mundo. 

Isso influenciou mesmo que de maneira inconsciente para a escolha do curso 
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na faculdade, a capacidade da Publicidade e Propaganda de comunicar tanto com 

tão pouco, e a presença quase que constante da fotografia em suas peças me 

levaram a vontade de investigar mais esse universo. Durante o curso fui atraída 

mais uma vez pelo mundo das imagens, as disciplinas de Introdução a Fotografia e 

Fotografia Publicitária, as quais fui monitora um ano depois, me fizeram ter a certeza 

de que esse seria o assunto que me conduziria pelo mundo da pesquisa e pelo 

mundo da profissão. 

Foi simples a escolha de algo que envolvesse a fotografia, afinal nos anos da 

graduação nada cativou tanto a minha atenção quanto a arte de capturar os 

instantes em sua essência. Também parti do princípio de que eu queria contribuir de 

alguma forma com a sociedade e devolver assim um pouco do conhecimento que 

tive a oportunidade de adquirir nesses quatro anos. Então estava definido o tema “A 

fotografia como meio de intervenção social: uma pesquisa-participativa com as 

crianças do Circo Laheto”. 

Fui até o Circo e me reuni com a Coordenadora Pedagógica do local, para 

obter mais informações sobre as crianças e o meio no qual estão inseridas, e se 

minha proposta se adequava a realidade do circo social. Eu realizaria oficinas de 

fotografia com o celular com as crianças buscando transmitir um pouco do 

conhecimento técnico, mas valorizando também o caráter lúdico das oficinas ao 

permitir que elas mesclassem o que aprendessem nas oficinas com suas realidades, 

individuais e coletivas. Ao final realizaríamos uma exposição com todas as 

fotografias produzidas pelos alunos para mostrar a eles os talentos descobertos. 

Voltei de lá animada para começar assim que possível meu trabalho e planejei a 

sequência das oficinas. 

Com a chegada do segundo semestre e o calendário apertado para a defesa 

das bancas descobri que não seria possível dar continuidade ao meu tema de 

maneira integral como ele foi elaborado. Para isso eu teria de modificá-lo e reduzir a 

quantidade de oficinas e essa ideia não me agradou muito, pois acredito que a 

execução de tal projeto experimental só seria feita com excelência se pudesse 

abranger as oito oficinas propostas, que continham todo o conteúdo necessário 

apesar de não aprofundar muito. Foi então que em conjunto com minha orientadora, 

revisitamos os temas que haviam passado pela peneira inicial da escolha de temas.  
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O presente tema foi escolhido a partir da realização de uma viagem de trabalho 

voluntário ao Sertão Nordestino, feita por mim e cerca de 90 jovens, da Igreja 

Presbiteriana Luz, no mês de Julho de 2018. A viagem se passou entre os dias 9 a 

20 Julho e visava levar um pouco de amor e esperança na bagagem, por meio de 

atendimento médico, estético e doações de roupas e alimentos. Mais adiante 

pretendo discorrer sobre os trabalhos realizados, sobre a minha visão sobre o sertão 

nordestino e os contrastes daquela terra. 

Durante a viagem, fiz parte da equipe de Mídia e Comunicação, e dessa forma 

fiz uso da fotografia como meio de registro das vivências destes dias. A fotografia 

era de extrema importância para o projeto “Mochila no Sertão”, pois através dos 

registros conseguiremos novas parcerias e doações para as edições dos próximos 

anos. 

A partir desta viagem, então é que tivemos a percepção de que estas 

fotografias poderiam compor um projeto e uma narrativa para a elaboração de um 

fotolivro. O formato de fotolivro foi o mais adequado visto que atende aos objetivos 

de permitir ao leitor uma imersão no ambiente e contexto em questão, podendo fazer 

uso de diversos recursos e formatos possibilitando a comunicação de forma 

dinâmica com o receptor da mensagem. 

O diferencial deste trabalho, sem dúvidas, é que ocorreu o processo inverso de 

um projeto experimental. Ao invés de termos a elaboração do projeto para 

posteriormente se obter um produto final, temos o produto que nos levou a 

elaboração do atual projeto. A escrita mescla o uso de primeira e terceira pessoa, 

sendo essa relação a própria materialização dos aspectos de objetividade e 

subjetividade contidos neste projeto. 

A metodologia que conduzirá nosso estudo será a cartografia afetiva. O método 

de cartografia afetiva “propõe que seus participantes “mapeiem suas afetividades” e 

as transformem em experiências artísticas materializando-as através de seus 

processos criativos nas linguagens” (PEREIRA, 2015, p. 107), proporcionando zonas 

de contágio com o leitor com a interseção entre a cartografia e os afetos da autora. 

O objetivo consiste em relatar realidades e ressignificar processos que nos 

foram mediados por visões pré-estabelecidas sobre a localidade. SER-TÃO visa 
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retratar, relacionar e provocar a reflexão sem se relacionar a interesses econômicos 

e ideológicos ou segmentar o que é sertão e não-sertão. De maneira alguma, 

propomos aqui fragmentar ainda mais visões relacionadas ao senso comum sobre a 

distinção do arcaico e do moderno ou de uma parte menos evoluída do Brasil, mas 

sim, de uma parte que sofre com os impactos principalmente da desigualdade 

econômica e social. 

Propomos então, primeiramente, relacionar o sertão conhecido pela literatura 

em Os Sertões, pela caderneta de campo de Euclides da Cunha, com o Meu Sertão 

e as minhas percepções, percebendo que a construção deste sertão está entre a 

objetividade e a subjetividade lingando-se aos conceitos de punctum e studium da 

fotografia, no capítulo um. No capítulo dois, apresentamos o método da cartografia 

com seus respectivos conceitos afetiva e sentimental, a proposta metodológica 

aplicada a este trabalho e os termos “espaço liso e estriado” relacionados às minhas 

andanças. Já no terceiro capítulo há o processo de construção do fotolivro, seu 

conceito, relação entre texto e imagem e sua montagem. 

Desejo que muito mais que apenas um trabalho, esta seja uma nova maneira 

de lançar olhares de percepções sobre os lugares e comunidades.  

Uma boa jornada pra nós! 
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2 SERTÕES 

Ao longo da história do Brasil, o Sertão sempre foi alvo da curiosidade humana. 

Personagem de várias composições literárias materializa-se aos poucos, de obra em 

obra, diverso e complexo em si mesmo aos olhos de quem não esteve lá no mesmo 

espaço e tempo do que os autores que o compõem, inspirados por sua magnitude, 

em riqueza e pobreza. 

Marcado por uma história de exploração social e econômica o Sertão foi uma 

das últimas regiões do Brasil a ser conquistada. Antonio Filho (2015), defende que a 

palavra sertão já era utilizada muito antes sequer do descobrimento do Brasil pelos 

portugueses, que a usavam para designar áreas inóspitas do interior de Portugal. Na 

Carta de Pero Vaz de Caminha, a palavra “sertaão” – grafia encontrada na carta - já 

pode ser identificada para significar uma área distante do litoral e sem arvoredos. 

Geograficamente é importante que se identifique a qual região se refere, pois o 

Nordeste divide-se em várias subregiões: Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio-

Norte. No caso deste trabalho, falaremos de localidades pontuais dentro do sertão 

do Nordeste brasileiro, a cidade de Cajazeiras do Piauí e o distrito de Soledade, 

localizado na cidade de Apodi no Rio Grande do Norte. 

Com a descoberta e exploração das demais áreas do Brasil partindo do litoral 

em direção ao interior, constatou-se que o solo árido era impróprio para o plantio da 

cana - de – açúcar, principal fonte de lucros dos produtores na época colonial. 

Aqueles que se fixaram em terras sertanejas optaram pela criação de gados e 

rebanhos, que não dependeriam diretamente das condições do solo.  

 

Para a Geografia, o sertão no Brasil corresponde à vastíssima zona 
interiorana, que começou a ser penetrada ainda no Século XVI, logo depois 
da chegada dos colonizadores, quando as fazendas de gado foram 
separadas das fazendas agrícolas, particularmente na Região Nordeste. 
Enquanto a produção agrícola, principalmente a cana-de-açúcar, ficava 
basicamente restrita à faixa litorânea, a criação de gado se estendia para as 
remotas paragens do interior do continente (ANTONIO FILHO, 2015, p. 85). 

 

Com o passar dos anos a palavra sertão foi sendo difundida para reconhecer 

paisagens de clima semiárido, e logo passou a ser usada apenas em função disso. 

Por acreditarmos que o lançamento do livro “Os Sertões”, em 1902, de Euclides da 
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Cunha, possa ser um possível divisor de águas para a perpetuação desse processo, 

o tópico 1 deste item se centrará em analisar um pouco do Sertão de Euclides da 

Cunha, posteriormente descreverá Meu Ser-Tão, e por fim, analisaremos o punctum 

e studium das imagens. 

 

2.1 O Sertão no diário de campo de Euclides da Cunha 
 

Enviado pelo jornal O Estado de S. Paulo, Euclides da Cunha vivenciou a 

guerra de Canudos a fim de ser o porta-voz à capital econômica do país. Por meio 

de cartas as notícias sobre a guerra iam compondo um cenário de apreensão e 

incertezas diante dos olhos da população brasileira. Posteriormente, em 1902 foi 

publicado o livro “Os Sertões” com base nas vivências do jornalista e com base em 

seu diário de campo. 

Fundamentado sob a caderneta de campo de Euclides da Cunha e alguns 

trechos da obra de “Os Sertões”, este item trará à tona alguns aspectos sobre o 

sertão de Euclides da Cunha de forma descritiva e que servirá para enriquecer a 

leitura sobre o tema. O autor se centra sob a análise dos aspectos geográficos da 

região, sob a análise positivista do comportamento do homem sertanejo e as 

descrições sobre a guerra de Canudos. 

Sua caderneta foi publicada no ano de 2009, como Caderno da Biblioteca 

Nacional, organizado por Olímpio de Souza Andrade, a fim de promover maior 

compreensão sobre a obra e contexto histórico, de relevância nacional para a 

história do país. Esta serviu como base para a composição de uma das obras mais 

renomadas da literatura brasileira. Talvez o leitor pudesse pensar que por ser sua 

caderneta de campo teria menos valor do que o livro de fato, porém podemos refletir 

sobre essa indagação com base nas palavras de Benicio Medeiros na Apresentação 

da Caderneta de Campo: 

Haverá sempre a tentação de se encarar material como o que reunido neste 
volume como espécie de subproduto, mero escorço de algo, embora algo 
grandioso, que no entanto não havia ainda saído do papel – e poderia até 
nunca sair. Como verá o leitor, trata-se de pura matéria de carpintaria, 
carpintaria no seu estado bruto. Rudimentos de obra inacabada. Alicerces 
da catedral que será erguida adiante. E, por isso, trata-se de material muito 
valioso (MEDEIROS apud ANDRADE, 2009, p.8). 
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É importante compreender o contexto em que as obras foram escritas. A guerra 

de Canudos foi travada entre o Exército brasileiro e os integrantes de um movimento 

religioso, liderado por Antônio Conselheiro. O Exército então foi enviado sob os 

rumores de que tal movimento era uma ameaça à república e visava reinstalar a 

Monarquia. A situação, portanto era de defesa à Pátria, ressaltando o nacionalismo 

e o avanço e o progresso da civilização para que o homem pudesse sair da 

condição da barbárie. Em sua obra Euclides expõe sua opinião, como podemos 

notar em alguns trechos de sua Caderneta de Campo: 

 

Livres das secas – ilhados no deserto, sem consciência social e histórica, 
desarmados ante a terra que mal dominam numa indústria rudimentar as 
suas superstições traduzem logicamente, além de todo o legado de erro que 
receberam, a pressão do incognoscível, de tudo quanto parece inacessível 
a ação humana (CUNHA, 2009, p. 95). 

 

Ou ainda quando Cunha evidencia sua opinião na obra de 1902, no capítulo “O 

Homem” de que “Estamos condenados à civilização. Ou progredimos, ou 

desaparecemos”. Ao longo do percurso narrativo da guerra de Canudos podemos 

perceber que o olhar preponderante é o de dominador e dominado, influenciado por 

interesses econômicos e ideológicos, que reduz o sertão a mero aspecto grosseiro, 

incivilizado, rudimentar e selvagem.  

O sertão de Euclides da Cunha é um sertão que carrega sentido pejorativo, 

incapaz de humanizar-se, desqualificado e distante de todas as formas de 

civilização. É este um sertão que necessita de um resgate da República, a única 

capaz de levar o progresso, aos seus olhos é a grande evolução para a natureza 

bárbara do homem.  

Nessa perspectiva, em concordância com Gomes Neto (2015, p. 56), podemos 

afirmar e verificar que a classificação e adjetivação do sertão é historicamente 

baseada em interesses de caráter exploratório e encontramos traços dessas raízes 

na obra de Cunha, do início do século XX. 

 

Assim, definir e delimitar o sertão corresponde a um repetido processo 
histórico cujo passo inicial é seu controle simbólico para futuro domínio e 
transformação espacial, social e ideológico; em resumo, para o fim do 
sertão (op. cit) 
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No sertão de Euclides da Cunha temos também a imagem romântica do sertão, 

construída pela literatura, imagem de resgate à essência da brasilidade, idealizada 

do que seria o “berço da nação”, o homem na sua primordialidade, com caráter de 

crítica diante dos problemas sociais brasileiros. A descrição da guerra e da situação 

na qual Canudos se encontrava, a crença no progresso e na civilização conferem a 

obra caráter histórico e um caráter reflexivo sobre humanidade e regionalidade. 

 

2.2 O meu Ser-tão 

Ser. 

Definição: Ter características ou qualidades expressas pela palavra ou 

expressão que se refere ao sujeito. 2 

 

Tão. 

Definição: 1. Em certo grau, maneira ou quantidade. 2. Indica correlação ao ser 

usado com como, quanto ou quão. 3. Indica também consequência ao ser usado. 3  

 

Sertão. Ser. Tão. Ser-tão. 

Após um breve prólogo sobre o sertão, enquanto conceito geográfico e o seu 

aparecimento na literatura, parto a uma incursão mais pessoal,4 ligado ao modo 

como tive contato com o sertão, culminando no que aqui chamo de “meu ser-tão”, 

uma vez que se caracteriza por minhas impressões sobre ele. 

Não sei por que não tinha pensado dessa forma antes, só me ocorreu este 

pensamento enquanto me debruçava pra colocar em palavras aquilo que vivenciei, 

                                                           
2
 Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues 

brasileiro/t%C3%A3o/>. Acesso em 12/09/18. 

3
 Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/ser/>. 

Acesso em 12/09/18. 

4
 Por se tratar de uma incursão pessoal, a escrita será na primeira pessoa do singular. 
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enquanto tentava mapear os lugares e pessoas pelas quais passei. As palavras 

vieram facilmente no momento em que me propus a compor um diário que me 

fizesse recordar dos momentos com uma riqueza maior de detalhes.  

Os momentos da viagem ao sertão, durante todas as atividades e trabalhos 

sociais realizados juntamente à rotina intensa de deslocamentos entre as cidades e 

sítios, não permitiram que o registro diário fosse feito nos dias em que lá estive. 

Porém, o relato feito posteriormente permitiu que esse caminho introspectivo fosse 

trilhado a fim de explorar aqui mais sobre o campo psicossocial, visita essa que fora 

proporcionada pela fotografia. 

Para mim a composição da palavra, sem dúvida alguma já explica o Sertão 

Nordestino em sua complexidade. Definem seus dois extremos, a composição do 

que é, marcado pela intensidade e quantidade, do muito e do pouco. 

Meu Sertão é um sertão específico vivenciado entre os dias 09 a 20 de Julho. 

Digo vivenciado, pois creio que alguns locais não são simplesmente visitados, mas 

sentidos quando quem vive a experiência encontra-se totalmente imerso. A 

localidade é Cajazeiras (PI), dos dias 12 à 15, e em seguida, Apodi (RN), mais 

especificamente o distrito de Soledade, no período de 15 à 20 Julho. 

A experiência foi proporcionada por meio de um projeto de ação social, 

chamado “Mochila no Sertão” . O Projeto Mochila é um projeto de ação social que 

visa levar um pouco de esperança e alegria ao povo sertanejo, que enfrenta 

dificuldades imensas e muitas vezes desconhecidas pelo resto do Brasil, um povo 

batalhador, que sofre com a inconstância financeira na dificuldade de plantar e 

colher, que sofre com a seca e com a dificuldade de aceso à saúde e à educação. 

Mas que carrega uma bondade imensa no coração, e a vontade de contribuir com o 

pouco que tem.  

Com os olhos voltados pra essa região do Brasil o Projeto Mochila nasceu 

então a fim de promover uma intervenção social e dar suporte a obreiros e 

missionários que muitas vezes saem de suas cidades e se mudam para esses 

lugares a fim de auxiliarem de alguma maneira e executam projetos de cunho social, 

sem suporte e mantenedores. O projeto Mochila, mesmo que por apenas alguns 
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dias oferece suporte a projetos sociais que são desenvolvidos dentro de 

comunidades. 

Nos meses anteriores à viagem, jovens e adolescentes envolvidos com o 

projeto, a maioria de Goiânia, empenharam-se em arrecadar recursos para a 

produção de kits de alimentação e doações em roupa, calçados, brinquedos e 

acessórios. Com a intenção de promover tardes de atendimento ao público nas 

áreas da saúde, beleza e através das artes, o grupo de 90 jovens conseguiu levantar 

22 mil refeições e 39 toneladas de doações que foram distribuídas nesse período do 

mês de Julho. E assim que tive meu primeiro contato com meu sertão. 

Durante os dias de trabalho nas cidades, os voluntários foram divididos em 

equipes de acordo com áreas de maior afinidade para atuar, sendo elas: saúde, 

beleza, logística, mídia, crianças e artes. Eu fiquei responsável primeiramente com a 

área de mídia, que abrangia o registro fotográfico e audiovisual da 4ª edição do 

projeto para alimentar a rede social Instagram, do perfil @luznosertão5. Uma vez que 

o intuito era possibilitar que os voluntários se envolvessem em quais áreas 

quisessem, sem a necessidade de exclusividade. Auxiliei, também, as atividades 

com as crianças, quando não estava atuando junto à equipe de mídia. 

Devido à minha familiaridade anterior com o universo da publicidade e da 

fotografia ficar responsável pelo registro fotográfico foi um processo que transcorreu 

naturalmente. E dessa forma, ter aquele cenário, com suas realidades sociais e 

espaços geográficos, eternizado pela lente da minha câmera sem dúvida alguma me 

aproximou do objeto em questão, imprimindo em cada fotografia minhas relações 

com o ambiente ao meu redor, o sertão que agora passa a ser retratado por mim. 

Meu Sertão tem características particulares, portanto o chamarei de meu. Não 

por possuí-lo fisicamente, mas por ser permitido carregar dentro de mim seus 

fragmentos que de alguma forma toquei e me tocaram, os quais serão mostrados no 

item 3 deste trabalho.  

Ambas as localidades situam-se geograficamente na sub-região do Sertão 

Nordestino.Quanto à questão climática, o Meu Sertão correlaciona-se com os 

                                                           
5
 Perfil criado no Instagram para estabelecer pontes de contato entre a comunidade goiana e os 

jovens e adolescentes que partiriam de Goiânia em direção ao Projeto Mochila no Sertão, angariar 
recursos e doações. 
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sertões da literatura. Situando-se na região de menor índice pluviométrico do país, 

com escassez de água e irregularidade na distribuição de chuvas, exclusivamente 

pertencente ao bioma da Caatinga, com o predomínio de vegetação xerófila, 

adaptada a climas semiáridos. 

Aqui talvez o caiba indagar-me o porquê do contraste e dualidade explicitada 

no conceito de Ser-tão e pretendo discorrer sobre ele ao longo deste trabalho. Para 

introduzi-lo trarei alguns dados feitos pelo IBGE para a contextualização do leitor. 

Segundo o website do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística6, a cidade 

de Cajazeiras do Piauí (Imagem 1), uma das localidades que este trabalho discorre, 

possui população estimada para o ano de 2018 de 3.544 pessoas, com média 

salarial de 1,5 salários mínimos dos quais aproximadamente 54% da população 

possui rendimento mensal de até ½ salário mínimo.  

Imagem 1 – Vista da cidade de Cajazeiras  

Autoria: Nandra Imiane Ramos 

A pequena cidade conta com 12 escolas de ensino fundamental e duas escolas 

de ensino médio, este último com apenas 19 docentes. O esgotamento sanitário 

adequado está estimado em 44,8% de acordo com dados referentes ao ano de 2010 

e 1 estabelecimento de saúde com um  profissional de saúde presente apenas uma 

vez por semana, como me refiro no relato de viagem (Apêndice 1). 

A cidade de Apodi, no Rio Grande do Norte, por sua vez não apresenta uma 

realidade social muito diferente, apesar de um pouco melhor por possuir mais 

habitantes. O município é composto por mais três distritos: Soledade, Melancias e 

Córrego. Centraremos-nos sob o distrito de Soledade, distrito por mim visitado. 

Porém, por ser um distrito específico, quase não existem dados na internet a seu 

                                                           
6
 Dados fornecidos pelo website do IBGE para a população estimada em 2018. Disponível em: 

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pi/cajazeiras-do-piaui/panorama>. Acesso em: 12/09/18. 



21 
 

respeito. Portanto trarei alguns dados sobre Apodi, localizado um pouco mais 

distante do distrito.  

No município sua população estimada para 20187 é de 35.814 pessoas, com 

salário médio mensal de 1,6 salários mínimos por trabalhador formal, contando com 

aproximadamente 52 % da população que recebe até ½ salário mínimo, segundo 

estimativas do IBGE para 2018. Soledade não possui centro de saúde e conta com 

uma escola de ensino fundamental e uma escola de ensino médio, que atende a 

população local. O distrito de Soledade ainda abriga um dos pontos turísticos de 

Apodi, um dos mais importantes do Brasil historicamente, o Sítio Arqueológico do 

Lajedo de Soledade8 (Imagem 2). 

Imagem 2 – Lajedo de Soledade, no município de Apodi 

Autoria: Nandra Imiane Ramos 

 

Ainda que com o advento da internet e das novas tecnologias que nos 

permitiram conexões mais rápidas com lugares mais distantes, a difusão da 

informação em relação a regiões longínquas das capitais dos Estados ainda 

encontra certas dificuldades. Portanto, para essas situações específicas, a fim de 

comprovar determinada realidade é necessário uma testemunha ocular, justifico 

assim a relevância desse trabalho. Tudo aqui escrito não foi à base de “achismos” e 

sim fundamentado e verificado, validando dessa maneira argumentos aqui expostos.  

                                                           
7
 Dados fornecidos pelo website do IBGE. Disponível em: 

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rn/apodi/panorama>. Acesso em 12/09/18. 
8
 O lajedo é constituído por uma área de dois quilômetros quadrados de rocha calcária que sofreu a 

erosão da água das chuvas, abrindo um mini cânion com cavernas e fendas, do período Cretáceo 
Superior onde estão gravadas as pinturas rupestres, representando figuras que seriam araras, 
papagaios, garças, lagartos e outras formas geométricas. Pesquisadores da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte encontraram no lajedo fósseis de animais pré-histórico que viviam no Nordeste 
no período Glacial. Atualmente a área é protegida pela Fundação Amigos do Lajedo de Soledade e 
por pesquisadores da UFRN. Disponível em: <http://www.lajedodesoledade.org.br/>.  
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O sertão é uma terra marcada pelos dois extremos, o do pouco, da falta, da 

luta ferrenha por condições melhores, da terra árida, da desigualdade, do sol que 

atinge facilmente os 40°C, da falta de água e de condições financeiras, da 

precariedade no atendimento à saúde, da ineficiência do saneamento básico, do que 

chega do governo até o povo. 

Mas ao mesmo tempo, dos corações que transbordam gratidão por um povo 

desconhecido que deixam o conforto de suas casas há de mais de 1000 quilômetros 

para levar um pouco de alegria por meio de ações sociais, local onde floresce o 

amor pelo próximo através do acolhimento, da esperança nos corações das famílias, 

de um futuro melhor para seus filhos, do dividir da comida e da água, da 

simplicidade sertaneja. 

Tal simplicidade se materializa também fisicamente naquilo que pode ser 

entendido como o que é natural, puro, sincero, sem complicação ou sofisticação, de 

caráter próprio. Como por exemplo, temos na imagem 3, o sentimento de 

simplicidade, que será melhor explorado no capítulo 3 junto aos demais sentimentos 

da cartografia afetiva. As janelas, as cadeiras de plástico e madeira já envelhecidas 

pelo tempo, a paisagem que se põe ao lado de fora e denota o calor e o sol quente, 

o chapéu de palha, o chinelo de dedo, o chão manchado, e o queixo que repousa 

sobre a mão juntamente ao olhar atento da sertaneja. 

Imagem 3 – Simplicidade Sertaneja 

Autoria: Nandra Imiane Ramos 

Cabe ressaltar que se pretende aqui trabalhar com o conceito de ser-tão não 

para caracterizar a região geográfica como defeito ou qualidade, atrasado ou 

evoluído, este projeto não visa qualificar uma localidade em si. Também não será 
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analisado o sertão como área física, mas sim, os lugares que são permitidos 

explorar e conhecer dentro de cada fotografia e que compõem este meu sertão. 

Trataremos da palavra sertão, não como uma ideologia geográfica a qual 

Gomes Neto (2001) define como “áreas de atração de interesses estrangeiros, são 

tidas como reservas de valor e são supostamente atrasadas em relação às regiões 

às quais são comparadas”. Não se pretende reforçar essa ideologia e nem 

caracterizar o sertão como área pouco evoluída, de costumes e cultura atrasada, 

mas sim conhecer um pouco de seus cenários e seres, uma vez que este senso foi 

difundido por meio de uma perspectiva economicamente exploratória e de domínio 

da região nordestina que se perpetua desde os tempos da colonização. 

O conceito de ser-tão consegue abranger de forma objetiva e concisa essas 

duas definições tão remotas. O ser, indivíduo, os sertanejos, você e eu, que me 

redescobri quando me encontrei em meio a essa realidade do tão, marcada pela 

intensidade, do existir de alguma maneira, qualificando esse verbo positiva ou 

negativamente a partir do ponto de vista do observador. E ainda que eu tentasse 

resumir em apenas uma fotografia o que é, ou o que significa o sertão, seria uma 

iniciativa um tanto quanto frustrante. E em função disso é que o conceito 

desenvolvido contém em si estes dois extremos.  

 

2.3 Studium e Punctum (das fotografias) 

O Sertão, neste trabalho, é visto sobre dois prismas, um mais objetivo e 

contextual, ligado à sua localidade e geografia, como visto no item 1.1, pelo olhar de 

Euclides da Cunha, que propiciou uma leitura crítica sobre o sertão. E, também há a 

deflagração de um modo mais pessoal e poético, ligado à minha subjetividade, a 

partir de como esse espaço me afetou, presente no item 1.2. Percebo, com isso, 

uma relação com o conceito de studium e punctum da fotografia, dado por Barthes 

(1984), que carrega uma mistura entre objetividade e subjetividade. 

Acredito que neste momento seja necessário definir os conceitos de punctum e 

studium para o leitor, de maneira que facilite a continuidade da leitura. Segundo os 

estudos de Barthes o studium e o punctum são os dois fatores que norteiam o 

interesse do Spectator pela fotografia. 
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Dessa maneira, o studium seria o agente que nos possibilita reconhecer o 

contexto geral a que se refere à imagem, o interesse conduzido pela consciência, 

seria compreendê-la, o que dá voz ao fotógrafo e às suas intenções. O studium é 

compreendido coletivamente. 

 

(...) reconhecer o studium é fatalmente encontrar as intenções do fotógrafo, 
entrar em harmonia com elas, aprová-las, desaprová-las, mas também 
compreendê-las, discuti-las em mim mesmo, pois a cultura (o que tem a ver 
o studium) é um contrato feito entre os criadores e consumidores 
(BARTHES, 1984, p. 48). 

 

O conceito de punctum por sua vez, está atrelado à subjetividade do 

espectador e aos aspectos que o tocam. Barthes (1984, p. 46) diz que “é ele que 

parte da cena, como uma flecha, e vem me traspassar”, ou seja, o punctum é 

individual, cada espectador pode ver um punctum dentro de uma mesma fotografia, 

é o olhar do espectador sobre a foto. 

Dentro das imagens captadas no meu sertão, me permiti revisitar os lugares 

que passei e pessoas que visitei. Reobservei cada uma das fotografias e me permiti 

reviver cada um desses momentos, mas por meio de aspectos específicos que de 

certa forma, prenderam meu olhar e me fizeram refletir sobre questões que muitas 

vezes estão além da própria imagem. Mais adiante poderá observar-se o processo 

de montagem do fotolivro, porém de antemão, alguns desses registros serão 

analisados de acordo com seus respectivos studium e punctum, para uma melhor 

exemplificação e entendimento da mistura de objetividade e subjetividade que 

permeia a escrita do TCC e também da montagem do fotolivro. 

Na Imagem 4, por exemplo, temos um posto de gasolina, isto é claro para o 

observador, portanto este é o studium retratado. Como observadora, o punctum que 

me afeta e que atrai meu olhar é o fio de energia elétrica que corta a parte azul do 

céu nos dois terços superiores da imagem, porém para o leitor pode ser a caixa 

d’água azul que se localiza entre as casas, ou as pessoas que se movimentam. 
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Imagem 4 – Posto Canindé 

Autoria: Nandra Imiane Ramos 

Vejamos um segundo exemplo: 

 

Imagem 5 – As cabras 

Autoria: Nandra Imiane Ramos 

 

No caso da Imagem 5 pode-se perceber a cena e concordar que temos a 

presença de duas cabras, uma casa simples com um muro de estacas de madeira, 

chão de areia e alguma vegetação presente. Para mim, o punctum desta fotografia 

se posiciona no olhar da cabra da direita, que fita a câmera com ar de curiosidade, 

como se estivesse tentando entender o que se passa. Mas da mesma maneira, 

poderia ser a antena parabólica, o fio de energia que corta o céu diagonalmente, a 

parede laranja da casa, assim como outros pontos e aspectos visuais presentes. 

Nossos fatores de percepção, coletivos e individuais, são aspectos que 

enriquecem o saber fotográfico, pois diferentes assimilações podem ser permitidas 

ainda que sob a mesma fotografia. Neste âmbito, é que o presente trabalho se 

posiciona, criando pontos de contato entre as fotografias, contextos sociais, cultural 

e histórico – studium, e contexto pessoal – punctum – relacionado à bagagem 

empírica de cada indivíduo. Assim asseguramos a unicidade a cada uma das cenas. 
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Ser-Tão, um novo meio de lançar olhares sobre o sertão nordestino, de modo a 

desconstruir pré-conceitos sobre a localidade e o povo sertanejo, e reconstruir 

perspectivas capazes de unir-se ao coletivo. Ainda que expostas todas as fotografias 

e descrito o contexto de cada uma faltaria algo em seu caráter que caracteriza sua 

essência, de que a fotografia é subjetiva e ao mesmo tempo objetiva em transmitir 

determinada mensagem. O studium sem o punctum é vazio, e o punctum sem o 

studium se torna incompreensível. 
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3. UMA POSSÍVEL CARTOGRAFIA 

 A ideia de unir sertão e cartografia de início pareceu um pouco vaga. Seja no 

âmbito da geografia ou fora dele a cartografia nada mais é do que mapear 

processos. Processo anteriormente desconhecido por mim, que fora descoberto na 

medida em que a memória fora repercorrida e os momentos revisitados.  Sem 

dúvida alguma mapear os sentimentos e afeições era um caminho a ser explorado. 

Nas ciências sociais aplicadas a cartografia atua para formar conhecimentos 

sobre o campo social, emergindo assim com a proposta de criar um espaço de 

encontro dos horizontes antropológicos. Na cartografia o pesquisador abandona o 

caráter de neutralidade e se insere na pesquisa como fator de observação, baseado 

em suas perspectivas e análises. É importante ressaltar que a cartografia visa 

acompanhar processos, uma vez que não há algo de fato a ser descoberto. 

 
 
A cartografia aparece aqui como uma forma de pesquisar as paisagens 
psicossociais, cartografar processos simbólicos, que vão desde movimentos 
sociais, a mudanças dos estilos de vida até os quadros clínicos tanto 
coletivos como individuais - institucionais ou não. 
(SANDRONI; TARIN, 2014, p. 8) 

 

Neste momento nos centraremos sobre a proposta metodológica deste 

trabalho, explanação do conceito de cartografia afetiva, espaço liso e estriado e 

serão citados alguns trabalhos fotográficos desenvolvidos com o tema sertão, para 

que assim possamos compreender ainda melhor o contexto de que se trata. 

 

3.1 A cartografia afetiva e a proposta metodológica 

Visando entender os processos da formação dos afetos surgidos, do contexto 

social retratado e da relação indivíduo-ambiente é que foi escolhida a metodologia 

abordada, a cartografia afetiva, em função de contribuir com a importância do 

conhecimento por meio do uso das sensações como fator agregador de valor aos 

estudos no campo das ciências sociais aplicadas. 

Somado a isso temos também o interesse do ser humano por agregar 

experiências que contribuem com seu caráter e estilo de vida, algo particularmente 

recente como afirma Camara: 
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Ultimamente se tem notado uma busca crescente por valores imateriais, 
emocionais e até mesmo espirituais, como fonte de qualidade de vida, 
equilíbrio, saúde e plenitude, tanto nas relações pessoais, como nas sociais. 
Isto tudo em contraposição á busca pela satisfação material, fisiológica e 
compreensão racional, proveniente da sociedade industrial. [...] Nesse 
cenário de mudanças, nota-se que o indivíduo procura por novos rumos, 
novos conhecimentos e novas sensações, quebrando com o tradicional. 
Isso também explica a crescente ênfase sobre a criatividade, e à busca por 
experiências únicas e originais. O contexto da sociedade atual é 
caracterizado por um processo de transição de valores e paradigmas nos 
âmbitos sociais, econômicos e políticos, que acabam por afetar o estilo de 
vida e as relações do indivíduo com o ambiente. (SOARES apud CAMARA, 

2017, p. 7) 

 

A proposta da metodologia da cartografia sentimental de inserção do autor no 

ambiente em que se estuda relaciona-se com a proposta do trabalho em questão 

uma vez que enxerga o indivíduo como um ser dotado de cultura e que estando 

junto ao objeto pode assim enriquecer e contribuir com o material de pesquisa. 

Somando-se a isso, a cartografia afetiva então sugere a união entre a cartografia e 

as relações do pesquisador com seus afetos. O sertão nasce como um afeto. 

Talvez o leitor pense que a subjetividade venha ser um empecilho à 

compreensão dos meios e fatores que aqui serão analisados. Porém, em 

contraponto a este possível argumento acrescento que este será justamente um 

elemento de contribuição, pois desde que a sociedade é sociedade a análise de 

diversos pontos de vista sempre possibilitou a abertura de horizontes, que 

anteriormente não foram vistos. 

O método de cartografia aqui carrega o adjetivo ‘afetiva’ primeiramente por 

compreender o caráter de relevância que a afetividade qualifica, ou seja, qualidade 

daquele que possui afeição a algo; e segundo, pois a própria palavra ‘afetividade’ 

sugere algo que foi afetado, não necessariamente relacionado aos sentimentos de 

carinho, mas também no sentido de transformação, de sofrer impactos. 

Tendo isso em vista, a metodologia da cartografia consiste em relacionar os 

afetos ao espaço geográfico, com a intenção de recriar e ressignificar territórios; 

logo, em concordância com Pereira, (2015), “O método cartográfico não recorre a 

representações de objetos, mas propõe acompanhamento de processos, criando 
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movimentos de territorialização, desterritorialização e reterritorialização, criando 

desvios, redes, derivas, rizomas”. 

Afetamos e somos afetados pelo ambiente a nossa volta, o contato que temos 

com o contexto social à nossa volta contribui para a nossa formação como 

indivíduos, e esse fato vem ao encontro da metodologia de cartografia afetiva ao 

mapearmos as nossas afetividades e transformá-las em processos criativos. Dessa 

forma o pesquisador está ciente de que ele não fará apenas uma descrição da 

realidade, mas será norteado por sua própria cultura ao descrever outra. 

Portanto, foi montado um esquema de setas para representar visualmente os 

afetos que foram relacionados com as fotografias e que posteriormente serviriam 

como critérios para a divisão das mesmas em seis categorias a fim de compor 

narrativas visuais. 

 

Imagem 6 – Esquema representativo de setas 

Autoria: Nandra Imiane 

 

Na Imagem 6, estão relacionados os sentimentos cartografados9 transmitidos 

por meio das fotografias, listados por meio de setas que partem da palavra principal 

ao centro “Sertão”, que posteriormente foi transformada no conceito de Ser-Tão. As 

setas partem do centro para as extremidades, pois se refere justamente ao processo 

de cartografia, sentimentos que emergem de um território e de lembranças. 

                                                           
9
 A descrição sobre os sentimentos cartografados será melhor explicitada no Item 3. 
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Relacionado a isso, temos o conceito de ‘experiência’ como um dos fatores 

norteadores e imprescindíveis para assegurar a continuidade dos próximos itens. 

Segundo Camara, (2017), A ‘experiência’ é um conceito que percorre a 

individualidade e subjetividade do sujeito, não sendo um conceito restrito, mas sim 

passível da formação de sentidos diante de determinado período, que não está 

apenas no campo das sensações, mas no conhecimento de mundo do indivíduo. A 

experiência de realizar uma viagem está intimamente ligada à capacidade de 

formação e transformação do ser ao entrar em contato com outros seres e cultura. O 

caráter de riqueza de uma viagem se dá na soma das experiências, lugares e 

momentos, que contribuam para o crescimento e para a história individual. 

Sendo o turismo a ação de viajar para fins eventuais ou de entretenimento, a 

proposta de viajar se dá a partir do deslocamento, da possibilidade de novos 

contatos com o mundo sem possuirmos vínculos de identificação. E assim, finalizo 

este item com a afirmação de Panosso Neto apud Camara, (2017), “’a viagem como 

uma experiência realmente instigante passa a ser um caminho sem retorno rumo ao 

descobrimento de que não existe – nem pode existir – um retorno”. 

O que nos leva, dessa forma, a pensar sobre o espaço liso e espaço estriado 

que é justamente o conjunto de experiências que a viagem proporciona. Neste caso, 

pensar as paisagens como esse misto entre os espaços, espaços previamente 

definidos pelo cronograma do projeto Mochila e os espaços encontrados ao longo do 

caminho e que não foram previamente estabelecidos. 

 

3.2 Espaço Liso e Estriado nas minhas andanças  

Durante o projeto o percurso da viagem, programado pelos idealizadores do 

projeto, contava com nosso deslocamento entre as cidades de Teresina, Cajazeiras 

e Apodi, nesta sequência. Guiando-nos de um ponto a outro íamos desenvolvendo 

os mesmos trabalhos sociais em cada um dos municípios e vilarejos vizinhos. 

Apesar da rotina não sofrer muitas alterações, foram claras as diferenças nas 

relações com cada lugar e experiências vivenciadas, tornando cada momento 

singular. Como por exemplo, no distrito de Soledade, na cidade de Apodi, em que 

nos apegamos particularmente aos moradores da região que desenvolveram laços 
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afetivos buscando formas de conectarem-se conosco mesmo após nossa partida por 

intermédio das redes sociais, Facebook, Instagram e Whatsapp. 

Como é o caso da Dona Leopoldina. Leopoldina é uma mulher guerreira, mãe 

de dois filhos pequenos, que tem um pequeno restaurante, carinhosamente 

chamado Recanto do Sertão, que se localizava ao lado da base do projeto. 

Leopoldina mantém o restaurante e cuida dos filhos praticamente sozinha, uma vez 

que seu marido trabalha como caminhoneiro e volta a cada 2 meses.  

Por ser também um dos únicos restaurantes de Soledade estávamos em 

contato com ela e sua família praticamente a todo o instante. Entre uma atividade e 

outra passávamos por sua vendinha comprar um refrigerante, um doce, ou um suco 

de cajarana10, lá também nos reuníamos nos tempos livres para nos comunicarmos 

com nossas famílias, já que no Recanto do Sertão era o único lugar que 

conseguíamos acesso ao Wi-Fi. Várias vezes chegamos cansados das andanças e 

batíamos a porta de Leopoldina, que já havia encerrado seu expediente, mas que 

prontamente se oferecia para nos fazer uma refeição, satisfazer nossa fome e aliviar 

um pouco do nosso cansaço. E assim, por meio do contato diário criamos um laço 

afetivo. 

No dia 20 de Julho, quando partimos de Apodi as lágrimas com certeza 

tomaram conta dos nossos olhos ao se despedir dessas pessoas que foram nossa 

família por alguns dias. E tivemos uma grata surpresa ao saber que naquele mesmo 

dia, após termos partido, Leopoldina criou um perfil no Instagram (Imagem 7) e sua 

primeira publicação foi uma sequência com fotos que ela tinha com alguns do grupo.  

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Também conhecida em outras regiões do Brasil como Cajá-manga, fruta típica do Nordeste 
brasileiro. 
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Imagem 7 – Instagram Leopoldina 

Print de tela da rede social Instagram 

 

Este é apenas um dos exemplos que nos mostra que à medida que nos 

movemos criamos relações com os espaços demográficos nos quais trafegamos. 

Aqui dividiremos essas relações em duas, classificando o espaço como liso ou 

estriado e para isso nos embasaremos sob os autores Deleuze e Guattari (1997). 

Quando estamos em um espaço podemos percebê-lo de diferentes maneiras, a 

primeira maneira é percebê-lo visualmente, notar sua composição, sabendo de onde 

se partiu e para onde se vai, enfim, apreendê-lo objetivamente. A essa 

denominação, de formas que organizam uma matéria, nomeamos espaço estriado, 

que nada mais é do que a disposição dos planos, linhas e assuntos de forma 

harmônica e compreensível, proporcionado primeiramente pelo sentido da visão. 

Ante a isso, temos uma segunda forma de percepção, a que podemos 

relacionar com a habilidade háptica, que transcende o sentido da visão, e engloba 

capacidades auditivas e táteis, o chamado espaço liso. Segundo Deleuze e Guattari, 

(1997, p. 162), “O espaço liso é ocupado por acontecimentos ou hecceidades, muito 

mais do que por coisas formadas e percebidas. É um espaço de afectos, mais que 

de propriedades”. 

Inicialmente pensou-se que o espaço tratado seria apenas estriado, por nos 

deslocarmos de um ponto a outro, espaço delimitado e previamente definido. Porém, 

após uma análise mais detalhada de cada um dos conceitos foi constatado que, na 

verdade, o espaço percorrido por mim no Sertão é um espaço liso, que vai 
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adquirindo sentido por meio de vínculos estabelecidos e vai compondo- se por meio 

do trajeto, o que vai gerar, inclusive, o meu ser-tão. 

Arrisco-me a associar esta relação entre espaço liso e estriado à relação 

anteriormente citada no item 1, entre Studium  e Punctum. O espaço liso vai 

compondo-se a partir do espaço estriado, assim como punctum e studium, que não 

são dependentes um do outro, mas sim se complementam. Espaços estriados 

possibilitam o surgimento de novos espaços lisos, e espaços lisos reformulam 

espaços estriados. 

Durante minhas andanças pelo sertão fui atingida algumas vezes pelo meio 

háptico que ao meu redor despertou em mim o interesse pela busca de captar a 

essência de alguns momentos em si. Como por exemplo, a fotografia abaixo 

(Imagem 8), que gosto de chamá-la carinhosamente de Vida. Após uma tarde de 

muita caminhada pelo vilarejo de Nova Teresina, lugar habitado pelas sombras de 

violência, desigualdade e precariedade no saneamento básico, tive um breve 

instante onde esqueci o meio que nos rodeava, e fui tomada por esse pequeno 

fragmento de vida, que de alguma maneira me fez enxergar além do ótico. 

 Para alguns pode ser apenas uma fotografia de uma borboleta laranja e 

pintada pousada sobre flores de outro tom de alaranjado, porém, em meio ao clima 

árido onde há presença de pouquíssimas flores e a maioria das árvores possui 

caráter rústico e retorcido, o voo leve e suave desse pequeno inseto me fez ver além 

do mero studium.  

Imagem 8 – Vida 

Autoria: Nandra Imiane Ramos 
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Ou quando depois de inundada por um sentimento de humanidade ao visitar a 

família de seu Antônio, um senhor de 60 anos com microcefalia (Imagem 9),  

 
Imagem 9 – ‘Seu Antônio’ 

 

Autoria: Nandra Imiane Ramos 

 

tal sentimento torna-se muito mais palpável quando materializado no simples ato de 

crianças que  pousam as mãos sobre os ombros umas das outras (Imagem 10). 

 

Imagem 10 – Mãos, braços e amigos 

Autoria: Nandra Imiane Ramos 

 

Ou mesmo por um pequeno conjunto de lápis de cor que repousado sob o 

canto da cena contém em si um mundo inteiro de possibilidades de novos 

conhecimentos e a capacidade de transpor realidades mesmo que apenas por 

alguns instantes (Imagem 11).   
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Imagem 11 – Lápis 

Autoria: Nandra Imiane Ramos 

 

Os espaços foram dotados de sentimentos, ou será que eu poderia dizer que 

os sentimentos foram compondo os espaços? Apesar de não ter uma resposta 

precisa para isso, acredito que o espaço foi se tornando liso com esta composição 

de sentimentos que, de algum modo, invadiram os espaços percorridos por mim.  

Dessa maneira, as fotografias nos ambientam, compõem tais espaços que são 

mapeados pelos afetos, e para tanto, as classificamos de acordo a metodologia da 

cartografia afetiva relacionando-as com cada sentimento descrito. A partir dessas 

fotografias podemos observar um pouco de como se aplica o olhar do viajante, e o 

espaço que vai se compondo por meio de acontecimentos e de uma observação 

próxima. É interessante ressaltar que o olhar que se faz presente é o olhar do 

viajante e não um olhar de turista, sendo ambos os olhares formados com base na 

realidade em que se insere socialmente ou economicamente, segundo Camara, 

(2017). A diferenciação entre os dois seria a condição de engessamento do olhar do 

turista, que não busca ir além daquilo que se posiciona diante dos seus olhos e o 

olhar de viajante que faz justamente o oposto, e dessa forma, ultrapassa a condição 

imediatista. Além do mais, o olhar do turista constrói-se a partir do seu tempo de 

lazer, tendo por objetivo seu próprio prazer e benefício de fruição, já o viajante, 

segundo Martins, (2014), busca sempre algo a mais do que o seu mero movimento 

de deslocamento entre locais, conecta locais e interliga culturas e hábitos distintos 

por si mesmos. 
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Podemos então relacionar o olhar do turista e do viajante ao espaço liso e 

estriado. O olhar do turista, este olhar que apenas está de passagem sob um espaço 

estriado, em busca da compreensão e organização mais harmônica possível, olhar 

que admira de maneira distante. E também o olhar do viajante a um espaço liso, 

espaço que vai se compondo de acordo com acontecimentos e percepções, espaço 

próximo, em que há envolvimento. A formação do olhar do viajante pode estar 

atrelada, ou não, ao olhar do turista, pois o olhar de viajante pode ser despertado 

durante sua atividade turística, contribuindo assim para a transformação de espaços 

estriados em espaços lisos. 

Temos aqui então alguns fatores que contribuem para a formação do olhar e 

justificam a proposta metodológica, sendo eles: a temporalidade, a territorialidade e 

os contatos com ‘o outro’. Portanto, lançando olhares sobre o Sertão, as fotografias, 

memórias e os afetos que o compõe remeto aqui a um termo criado por Patricia 

Gouvêa, (2012), territórios da saudade. Meu Sertão é um território da saudade, 

estou impregnada pelo tempo e pela memória, as fotografias aqui “permanecem 

muito tempo depois de terem sido vistas”, são experiências vivas para o observador. 

É esta uma viagem que afetou minha vivência, mas além de tudo meu ser humano. 

Temos, portanto, uma relação entre os três conceitos apresentados com os 

aspectos objetivo e subjetivo: 

Objetivo Subjetivo 

Studium: Contextual. É o que permite 

compreender do que a fotografia se 

trata. 

Punctum: Pessoal, poético e 

intransferível. Varia de pessoa para 

pessoa e de fotografia para fotografia. 

Espaço Estriado: Capacidade de 

apreender o espaço objetivamente. 

Engloba o sentido da visão. 

Espaço Estriado: Espaço que vai sendo 

composto a partir de relações, afetos e 

acontecimentos.  

Olhar do turista: Observação distante, 

olhar construído a partir do seu tempo 

de lazer, para benefício próprio. 

Olhar do Viajante: Observação 

próxima, busca ir além daquilo que está 

sob seus olhos 
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3.3 Fotografia e Sertão 

Como exposto no capítulo 1, as curiosidades sobre o sertão sempre foram 

motivos de indagações do ser humano desde a época do Brasil colônia. Segundo 

Antônio Heráclio do Rêgo, (2016), contavam-se histórias sobre os grandes tesouros 

do sertão e suas paisagens belíssimas numa terra que, aparentemente, não 

pertencia a ninguém. 

Posteriormente, tivemos o Sertão nordestino retratado por grandes nomes da 

literatura, como o autor anteriormente citado acima Euclides da Cunha, e também os 

autores Guimarães Rosa e Graciliano Ramos. As secas, a aridez e a rispidez com 

que se vive a vida naquela região sempre estiveram presentes em seus recortes. 

Com o invento da fotografia, no século XIX, sua rápida popularização e a 

chegada da era das imagens, se é que assim podemos chamá-la, tudo se torna 

motivo para ganhar espaço no mundo das imagens. Com o sertão não seria 

diferente. A intenção do registro e a eternização é que possibilitaram a produção de 

vários trabalhos fotográficos retratando a região e sua realidade socioeconômica e 

cultural. Assim como na literatura, a fotografia também retrata o sertão.  

Aqui abordaremos apenas três trabalhos fotográficos, de Alexandre Severo, 

João Machado e Thiago Santana, que foram realizados no sertão nordestino a fim 

de aprimorar a compreensão sobre o que já foi desenvolvido na área e como Ser-tão 

se insere e se diferencia neste contexto. Ressalto que neste item o objetivo não é 

fazer uma análise de tais trabalhos, mas sim apresentar e verificar em que medida 

eles dialogam com a proposta de produção de Ser-Tão. 

 

3.3.1. Projeto Fotográfico de Alexandre Severo11 

Alexandre Severo foi um dos fotógrafos que conseguiu capturar parte da 

essência do sertanejo, ele buscou em uma série de imagens homenagear o ser 

humano do sertão (Imagem 12). De início Severo vinha desenvolvendo seu trabalho 

                                                           
11

 Fotógrafo, nascido em Recife em 1978, iniciou sua carreira em 2002 na cidade de São Paulo. 
Graduou-se em Publicidade na Universidade Católica de Pernambuco, em 2011, e concluiu pós-
graduação em fotografia na Fundação Armando Alvares Penteado (Faap), ano passado.Foi  autor de 
trabalhos importantes como “À flor da Pele” e João de Deus”. Faleceu no ano de 2014, no acidente 
aéreo que envolvia o candidato à Presidência da República Eduardo Campos. 
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com a proposta de fotografar o sertanejo sob um fundo branco com a ajuda de 

flashes posicionados um de cada lado. Porém, descobriu que ao fotografar se 

tratava de uma cena muito maior, e passou então a não limitar a fotografia e 

fotografar também o contexto que o rodeava afinal os elementos à sua volta, 

também eram parte do sertão. Denominou o trabalho então como “Sertanejos”. 

 

Imagem 12 - Sertanejos 

Autoria: Alexandre Severo 

 

Figueiroa, cita sobre esse contato do artista com o Sertão: 

 

Algo da cultura fotográfica pairava sobre ele, no efeito daquele instante. Seu 
espanto. Histórias que só vivendo, de perto, próximo, na mistura que uma 
experiência oferece. Um espaço permitido em um nível de concentração 
que se adquire e tem a ver com o tempo, quando este pulsa e se mostra em 
dobras. Traz à cena uma citação de inquietude (FIGUEIROA, 2014)

12
. 

 

Voltou então ao sertão tempos mais tarde, e prosseguiu com as fotografias, 

denominadas “Sertão sem sol” (Imagem 13), que o despertaram para buscar além 

apenas do que os olhos veem. Produziu imagens riquíssimas e permitiu se entregar 

à complexidade de retratar o sertão. 

 

 

 

                                                           
12

 Disponível em: <http://www.iconica.com.br/site/sertao-sem-sol-uma-paisagem-com-a-pouca-luz-
que-tem-a-noite/>. Acesso em 03/10/18. 
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Imagem 13 – Fotografia que compõe a obra “Sertão sem sol” 

Autoria: Alexandre Severo 

 

O trabalho em questão conecta realidade e ficção, as fotografias de “Sertão 

sem sol” ganham uma esfera mística por demonstrar uma maneira diferente de 

lançar olhares sob a paisagem em questão, mas ao mesmo tempo documentam o 

sertão nordestino pela sua natureza, nada ali fora modificado.  

A essa relação assemelhamos a diferenciação entre fotografia publicitária e 

fotojornalismo, em que a primeira é a composição da fotografia e o segundo se 

fundamenta no registro de acontecimentos. Ao fotografar o sertanejo inicialmente 

por meio de retratos e posteriormente permitir que o ambiente também componha tal 

cenário Severo promove conexões entre os modos de ver, muito bem sucedidas por 

sinal. O trabalho de Alexandre Severo relaciona-se em parte com Ser-tão por 

possuir ao mesmo tempo caráter documental e também possibilitar um diálogo entre 

a composição da cena, fotógrafo e observador. 

 

3.3.2 Projeto Fotográfico de João Machado13 

Outra série de fotos inspiradoras foi feita pelo fotógrafo João Machado, cujo 

nome é ”O sertão de João Machado”. O artista é nativo do sertão, do estado da 

Bahia e faz uso de seu olhar como nativo para conferir à produção sua 

subjetividade. Acompanha assim tradições culturais locais, espaço geográfico e o 

espaço afetivo remetendo-se assim às suas próprias memórias transformando 

imagens em poesias (Imagem 14). 

 

                                                           
13

 Nasceu em Xique-Xique na Bahia e iniciou sua carreira na fotografia em 1993. Em sua maioria seus 

trabalhos se centram sob a fotografia documental. 
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Imagem 14 – Fotografia que compõe a exposição “O sertão de João Machado” 

Autoria: João Machado 

 

As imagens ganham sua própria autenticidade, pois são contadoras de 

histórias, descrevem lugares e uma população específica. Machado organizou-as 

em uma sequência de 20 imagens que ficaram expostas até dia 16 de janeiro do ano 

de 2015, na Galeria Nikon, localizada em São Paulo. 

O sertão de João Machado conta uma história, a sua própria história que 

remete às suas origens. O trabalho do artista se constrói sob esse pilar, o da 

narração, da descrição de uma terra, uma cultura e um povo. As fotografias nos 

transportam para o imaginário de lembranças de João Machado e sua maneira de 

ver o sertão. Assim, podemos estabelecer pontos de intersecção com o trabalho 

aqui produzido que também narra histórias e experiências, descreve lugares através 

de sentimentos, e conduz à introspecção, ao encontro do eu. 

 

3.3.3 Projeto Fotográfico de Tiago Santana14 

Por último, mas não menos importante, temos ainda a série de fotos, 

registradas por Tiago Santana entre 1992 e 2006, reunidas na coleção Photo Poche. 

Tiago Santana é natural de Crato, região de Cariri, e dedica-se a fotografar sua 

vivência, e nesta obra específica, as suas raízes, sua própria região e população. 

O fruto do trabalho de Santana se fundamenta principalmente nas suas 

relações que se desdobram com outras pessoas, capaz assim de gerar 

espontaneidade e naturalidade a cada uma das suas imagens. Não há poses para 

                                                           
14

É natural de Crato, no Ceará, atua como profissional desde 1989 nas áreas de fotojornalismo e 
documentação. As fotos preto e branco são sua marca registrada. Suas produções tem um caráter de 
crítica social. 
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suas imagens e o observador é levado a instigar a mensagem que se posiciona 

diante de seus olhos e dessa forma tentar entendê-la.  

Os personagens circulam pelas fotografias como se estivessem vivendo suas 

vidas normalmente e sem nenhuma interferência (Imagem 15).  Além disso, as 

fotografias tem a característica da luz dura e estão em preto e branco, tornando-as 

mais dramáticas. Dentre os três trabalhos citados, este é o que mais se aproxima da 

fotografia documental, registrando acontecimentos e ações habituais conferindo em 

parte certo distanciamento de Ser-Tão, porém ainda dialogando com a proposta, 

pois as pessoas e objetos também transitam pelos cenários, seguindo o próprio 

rumo de suas vidas. 

Imagem 15 – O sertanejo por Tiago Santana 

Autoria: Tiago Santana 

Nas três obras analisadas, uma característica salta aos olhos, a intenção dos 

autores ao direcionar o olhar do observador sobre seu semelhante, tomar 

conhecimento do outro, de outra realidade, compreender. Assim, finalizo este item, 

ao indicar que o Ser-tão, bem como a viagem e o projeto que me apresentou a ele, 

partem deste mesmo ponto: ser, aqui referenciado como verbo, humano. Ser 

humano. 

Portanto, a produção de Ser-Tão não apenas na etapa da fotografia, mas 

também na produção do fotolivro se baseia a partir desta perspectiva. A proposta de 

uso do método cartográfico e da utilização dos sentimentos como embasamento se 

adequam a intenção de humanização que todo este projeto carrega consigo. Em 

cada memória, em cada sensação, em cada cor e em cada olhar há o convite à 

viagem para dentro de nosso próprio interior. 
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4. A CONSTRUÇÃO DO FOTOLIVRO 

Após retornar do sertão e deparar-me diante da possibilidade de desenvolver 

um trabalho a partir das fotografias que ali obtive tudo fez um pouco mais de sentido, 

afinal, partia de uma essência, a essência do meu sertão e a essência de fotografar. 

Sempre foi sobre essa junção, eu só estava descobrindo isso. 

Portanto, a escolha do formato de fotolivro não se deu por acaso, mas foi feita 

a partir da premissa de que havia a intenção de produzir um projeto experimental 

que contivesse uma narrativa visual capaz de transportar o espectador para as 

mesmas sensações vivenciadas por mim. Seria necessário um modo de contar a 

minha história sem limitar a experiência vivenciada, sem impor formatos e 

parâmetros, que permitisse ao mesmo tempo o modo objetivo e subjetivo. Logo, a 

escolha da utilização do fotolivro foi assertiva e de certa maneira, simples. 

Em seguida, a produção foi organizada de acordo com seu caráter, isto é, 

sentimental, conforme apresentado na imagem 6. O desenvolvimento se deu de 

modo inverso do tradicional pesquisar-produzir, assim, já na primeira etapa estava 

em mãos o produto, mesmo ainda não finalizado, que foi revelando sua forma 

própria sem muita dificuldade, como se o distanciamento permitisse uma melhor 

observação da composição dos acontecimentos.  

A construção de um fotolivro, como veremos adiante, não está ligada somente 

ao processo de produção do material impresso, mas em sintetizar componentes 

intangíveis em sua estrutura física, promover uma espécie de sinestesia, o 

cruzamento de sentidos, no caso tátil e visual. Dessa forma, abordaremos neste item 

o produto final do presente trabalho, o fotolivro Ser-Tão, seu processo de montagem 

e a justificativa de suas características. 

 

4.1 O que é um fotolivro? 

Acredito que o próprio nome explique a sua composição. Afinal, foto e livro. Em 

suma está muito bem definido. Apesar de o nome ser bem intuitivo a sua 

funcionalidade não está exatamente explícita e clara. Afinal o que seria um fotolivro? 
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Desconhecido por muitas pessoas, os fotolivros transmitem com facilidade sua 

mensagem que pode ou não fazer uso da linguagem verbal, e que sempre carrega 

consigo registros visuais, organizados de acordo com um propósito. É importante 

ressaltar que nos fotolivros as imagens não são autossuficientes e a narrativa vai se 

configurando por meio do conteúdo e dos espaços que compõem a trajetória visual.  

Por não ser um modelo restrito e delimitado o fotolivro ganha sua própria 

autenticidade dentro de sua existência, podendo possuir diversos tamanhos e 

formatos de acordo com a necessidade do autor e intencionalidade da mensagem. É 

a união estável entre o objetivo e o subjetivo. As lacunas contidas no fotolivro, seja 

de palavras ou imagens, dão espaço para o pensamento do observador ser inserido 

na obra, completando o raciocínio do artista. 

Em uma rápida síntese, com base na obra de Fernandéz (2011), podemos 

descrever a história do fotolivro em alguns passos: surge com o século XX, é forma 

de registro do presente e do passado, recria os exercícios formais da modernidade e 

os novos costumes, e acaba se deparando com a censura, então se une ao poder 

coercitivo de governos autoritários para se constituir como uma das ferramentas da 

propaganda. Assim, criará novos heróis populares, promoverá revoluções 

protegendo regimes e governos, idealizará cidades e noticiará fatos. 

Relativamente novo, com pouco mais de uma década de existência, o fotolivro 

tem ganhado cada vez mais importância, sendo reconhecido em publicações e 

exposições explicando semelhanças e diferenças, influências e estilos. Em suas 

inúmeras possibilidades de uso, o fotolivro dialoga com sua época e sociedade, 

configurando novos modos de pensamento. E em concordância com Fernandéz, 

(2011), podemos assim afirmar que o fotolivro nasceu para marcar a história da 

fotografia e dos livros. 

 

4.2 Texto e Imagem 

O produto deste trabalho, o fotolivro Ser-Tão, é resultado da conjunção de seu 

conteúdo verbal e imagético. Essa relação entre texto e imagem deve convergir para 

o entendimento do observador através da transmissão da mensagem. Este discurso 
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fotográfico é proveniente de um ensaio, onde existe uma prova e uma experiência e 

revela assim o ato de pensar. 

Os ensaios revelam tanto sobre o autor quanto sobre o espectador, por isso 

não pode ser apenas verbal, pois este é uma forma de conhecimento que relata uma 

experiência artística. A preocupação de que o espectador seja de certa forma 

transportado para a narrativa visual provém justamente dessa capacidade de 

transmitir o tema com coerência e expressar sua visão com intensidade, conferindo 

assim um caráter único ao trabalho. 

 

É através do ensaio que o fotógrafo pode expressar com mais intensidade 
sua visão sobre determinado tema, e é importante que se sinta a 
singularidade que a presença do ponto de vista do autor permite ao 
trabalho. Ao mergulhar em um ensaio o autor se vê inserido em um 
processo que exige muito mais que a captura de imagens. Exige uma 
reflexão sobre a conexão entre estas imagens, sobre a edição que melhor 
pode expressar sua intenção no trabalho (tendo assim mais efeito que a 
simples exposição de tudo que se pode revelar a respeito do assunto em 
questão) e sobre a apresentação que seja mais eficiente para tocar o outro, 
seu apreciador. (FIUZA; PARENTE, 2005, p. 171) 

 

Ou seja, o trabalho fotográfico contém unidade, as fotografias trazem novas 

perspectivas sobre o tema e complementam-se entre si, e da mesma forma se porta 

o texto, a fim de garantir a coesão do trabalho. 

Temos como exemplo o trabalho de Patrícia Gouvêa (2012), organizado em 

seu livro intitulado Imagens Posteriores, que inspirou este trabalho não só por sua 

riqueza de fotografias, mas também pelo enredo a ser completado pelo leitor e por 

emaranhar o trabalho com seu sentimento da saudade. A obra contém imagens 

registradas pela autora ao longo de viagens, em épocas diferentes da sua vida, 

imagens em movimento, que após algum tempo foram reunidas para justamente 

justificar o título de Imagens Posteriores. Neste fotolivro temos a composição das 

imagens que buscam transmitir o sentimento vivido de eternidade, a noção de tempo 

nos trabalhos de Patricia é algo que procura ser eternizado. 

Em sua composição temos as imagens estão localizadas logo no início, 

posicionadas sem recortes verbais que expliquem os registros, sem legendas. 

Configuram apenas um passeio, literalmente, pelos lugares que são percorridos ao 
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longo da narrativa. Ao final do livro é que vem o texto de caráter afetivo, escrito por 

André Viana, seu amigo, que partilha das mesmas lembranças de uma determinada 

viagem à Bolívia que juntamente com Patricia, o impregnou. Tal organização permite 

que o leitor de algum modo, crie o seu próprio texto, as páginas em branco apenas 

auxiliam no processo de compreensão, já que são deixados espaços para serem 

contemplados pelo olhar do espectador. 

Para a constituição de tal unidade temos também outro elemento 

imprescindível, a relação entre forma e conteúdo, que é responsável por 

proporcionar harmonia, a fim de compor a identidade visual de todo o projeto. Afinal, 

seria em vão a tentativa de estabelecer relações entre os aspectos verbais e não-

verbais se não houvesse tal preocupação, e que além de tudo confere a 

singularidade e emoção particular.  

Ou seja, não nos delimitamos apenas à função documental, mas Ser-Tão 

sugere conexões com elementos extra-textuais, sendo texto não apenas a 

composição de palavras, mas sim, de narrativas inclusive as visuais. A forma do 

fotolivro em questão justifica seu conteúdo, e o conteúdo explica sua forma, como 

veremos a seguir no próximo tópico. 

 

4.3 A montagem 

O processo de montagem iniciou-se a partir da seleção das fotografias. A 

primeira orientação foi para classificar as fotos de acordo com os elementos que 

estavam em cena, separei então as fotografias em categorias sendo elas de casas, 

fotografias dos voluntários (algo mais pessoal), fotos que continham reações e 

cenas imagens abstratas. Porém após me reunir novamente com minha orientadora 

observamos que aquilo não era suficiente, as imagens pareciam ainda não 

comunicar por si mesmas. 

A partir desse segundo olhar obtivemos um vislumbre da real motivação de 

toda a organização do projeto. Os sentimentos. Sempre fora sobre afetos, sobre o 

que produz afeição no ser, sobre o que me afeta, corroborando à metodologia da 

cartografia sentimental. Por que não organizar as imagens justamente de acordo 

com a maneira com que elas me afetavam? 
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Primeiramente coloquei-me a mapear meus afetos, e após isso, a organizar as 

fotografias de acordo com o que elas me transmitiam. Foi então que surgiram as 

seguintes palavras: acolher, humanizar, agradecer, afetar, simples e árido. Diferente 

da divisão convencional dos sentimentos em triste, feliz, nervoso e etc, os 

sentimentos aqui me invadiram como se todas as experiências estivessem sendo 

vividas novamente. E uma a uma as fotografias me pareceram contar novamente 

sobre o Sertão, seus moradores e suas paisagens, enfim as histórias estavam 

reorganizadas. Havia ali uma narrativa. 

E então depois de refletir sobre o projeto e o resultado, que se materializava a 

minha frente, eu e minha orientadora chegamos à conclusão de que organizar todas 

as palavras em substantivos deixaria a comunicação mais acessível ao leitor e mais 

pessoal. As palavras, portanto, surgiram como norteadoras dessa revisitação, sendo 

elas: acolhimento, humanidade, gratidão, afeto, simplicidade e aridez. 

Sem uma ordem prevista tanto para a leitura do fotolivro quanto para a 

organização das ideias, falarei de um sentimento por vez de maneira não 

cronológica. Vale ressaltar que em cada uma das imagens, havia um punctum que 

me instigava e conduzia meu dedo até o obturador, e que mais tarde me fizera 

descobrir que o que os interligava era justamente o cruzamento entre o ser, a 

representação e a afetividade. Ressalto ainda que o número de fotografias para 

cada série não é padronizada e o número de cada uma diz respeito ao afeto que 

cada foto propiciou, por isso não existem sequências totalmente uniformes. 

Embora eu não soubesse se este tinha sido o primeiro afeto a se tornar 

perceptível durante o processo de organização, introduzirei como um dos 

sentimentos que surgiu ao pisar em terras nordestinas, o de acolhimento. A 

ambientação e a fácil percepção de sentir-me confortável em um lugar desconhecido 

foi algo que nitidamente chamou a atenção. As sete fotografias que estão contidas 

neste fragmento do fotolivro compõem um pouco do cenário deste meu sertão, como 

por exemplo, o Posto Canindé (Imagem 4) citado anteriormente, ou em uma das 

cenas ainda mais intimistas como a da Imagem 16, onde a mãe varre o meio-fio 

enquanto a criança a assiste. E assim, o ambiente que me observava agora é 

observado por mim, sendo guardado dentro das minhas lentes. 
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Imagem 16 – A mãe, a vassoura e seu menino 

Autoria: Nandra Imiane Ramos 

 

Imagem 17 – Os três jumentinhos 

Autoria: Nandra Imiane Ramos 

 

Imagem 18 – Pelas ruas e vales de Cajazeiras 

Autoria: Nandra Imiane Ramos 
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Imagem 19 – Casinha 

Autoria: Nandra Imiane Ramos 

 

Imagem 20 – No quintal de casa 

Autoria: Nandra Imiane Ramos 

 

Imagem 21 – Escola Municipal Raimundo Ferreira Torres 

Autoria: Nandra Imiane Ramos 

 

Apesar de a aridez não ser, de fato, um sentimento, a vivência no sertão não 

me permite classificar de outra maneira. E a ausência de outra palavra na língua 

portuguesa que transmitisse essa sensação não me deu outra opção a não ser 

chamar esse sentimento único e o mais difícil de ser descrito como o sentimento de 

aridez. Só quem já pisou em terras semiáridas consegue sentir na pele este sentir-

se árido, e não restam dúvidas que o fato de sentir qualifica algo a que podemos 

denominar sentimento. Por vezes esse sentimento remete ao clima e à vegetação, 
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que se retorce e, sem que peçamos, deixa seus resquícios em nossos calçados e 

roupas, mas que também reflete o rústico (Imagem 22), e o rústico remete ao 

sacrifício e esforço empenhado em um modo de vida, primitivo. Essa é a aridez, 

aridez palpável e não palpável, aridez de uma terra, aridez que o tempo não vence, 

mas que também se espalha ao vento. A sequência também contém sete imagens, 

dentre elas as Imagens 2 e 5, anteriormente citadas. 

 

Imagem 22 - Rústico 

Autoria: Nandra Imiane Ramos 

 

Imagem 23 – Seca 

Autoria: Nandra Imiane Ramos 

 

Imagem 24 – Natural  

Autoria: Nandra Imiane Ramos 
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Imagem 25 – Porco de estimação 

Autoria: Nandra Imiane Ramos 

 

Imagem 26 - Cabrinha 

Autoria: Nandra Imiane Ramos 

 

Do mesmo modo, os sentimentos da vida simples, da simplicidade nas 

pequenas coisas, dos sinais de fé de uma cultura (Imagem 28) e do contentamento 

que a vida da roça traz também teve seu destaque nas cinco fotografias 

selecionadas. Paisagens que emanam a vida do campo (Imagem 31), as casas 

construídas de pau a pique, o telhado forrado com palha, o solo arenoso, um muro 

feito de galhos de árvores e pedaços de metal (Imagem 29), o varal a céu aberto 

(Imagem 27), bandeirinhas festivas (Imagem 30). Nesta parte do fotolivro também 

cabe a palavra compreender, ou seja, compreender uma realidade, sem buscar 

qualificá-la ou desmerecê-la. Isso é o caráter de algo que é simples. 
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Imagem 27 – Umas roupas no varal 

Autoria: Nandra Imiane Ramos 

 

Imagem 28 – Padroeiro 

Autoria: Nandra Imiane Ramos 

 

Imagem 29 – De galhos e metais 

Autoria: Nandra Imiane Ramos 
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Imagem 30 – É copa! 

Autoria: Nandra Imiane Ramos 

 

Imagem 31 – Simples  

Autoria: Nandra Imiane Ramos 

 

A sequência da humanidade talvez seja a que mais destoa das outras 

fotografias, e que interessante pensar dessa maneira, a humanidade realmente 

destoa da realidade em que vivemos. A sequência de seis fotografias, que também 

contém as Imagens 9, 10 e 11, retrata pessoas que são intencionalmente 

fotografadas, e em uma das imagens inclusive temos a presença de pose para a 

câmera (Imagem 9)15. No início, repensamos se essas fotografias realmente iriam 

compor o trabalho, mas ainda que distante do que convencionalmente vem a ser um 

ensaio há a aproximação com o tema, com os afetos e o caráter subjetivo. Com as 

fotografias a indagação do que vem a ser humanidade fica a critério do leitor, mas 

algo fica claro, a mão que se estende, o carinho e o respeito ao próximo, a ajuda e a 

igualdade. 

 

                                                           
15

 Experiência descrita no Apêndice deste trabalho, narrando o contato com seu Antônio e Dona 
Rosa. 
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Imagem 32 – Pare a fome 

Autoria: Nandra Imiane Ramos 

 

Imagem 33 – Sentir-se 

 

Autoria: Nandra Imiane Ramos 

 

Imagem 34 – Humanidade 

Autoria: Nandra Imiane Ramos 

 

O quinto sentimento é o afeto. Afeto de carinho, afeto de apreço, mas também 

afeto de impacto, de ser atingido, afeto de transformação a partir de contato. As 

cinco fotos de afeto sugerem olhares, sensações e temperaturas, seja da 

simplicidade sertaneja (Imagem 3) ou dos olhos de menino que encaram as lentes 

(Imagem 35), vários punctum que me gentilmente me afetaram individualmente, que 
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fizeram meus olhos pousarem sobre as paisagens mesmo sem saber explicar. O 

afeto é o que deveria nos sensibilizar todos os dias, mas que acaba se tornando 

cotidiano, perdendo valor e estima. Conjunto de pequenos punctum que nos moldam 

quando somos atingidos por ele. Afetar é um verbo que pressupõe um antes e um 

depois, propõe mudança de direção e novos caminhos, mas principalmente que 

permite novos modos de ver. 

 

Imagem 35 – Olhos 

Autoria: Nandra Imiane Ramos 

 

Imagem 36 – Doar-se 

Autoria: Nandra Imiane Ramos 
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Imagem 37 – Pés descalços 

Autoria: Nandra Imiane Ramos 

 

Imagem 38 – Carlinhos 

Autoria: Nandra Imiane Ramos 

 

Imagem 39 – Brinquedo 

Autoria: Nandra Imiane Ramos 
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E talvez a palavra agradecer nunca seja suficiente pra resumir tudo o que foi 

exposto, mas que também se encaixa aqui quando o parâmetro é gratidão, sexto 

sentimento. É um pouco controverso pensar que um sentimento tão imenso está 

resumido em apenas três fotografias, o maior deles, na menor sequência de fotos. O 

mais abstrato também de se definir, aqui vem se fazer presente em elementos da 

natureza e da natureza humana. Um céu azul (Imagem 1), uma pequena borboleta 

de cor vibrante (Imagem 8), ou o pequeno par de mãos que se une a um olhar 

esperançoso e à um esboço de sorriso (Imagem 40). 

 

Imagem 40 - Agradecer 

Autoria: Nandra Imiane Ramos 

 

A escolha do formato de fotolivro foi o passo seguinte para a sua posterior 

materialização, em forma de uma pequena caixa. Quem nunca retirou uma 

lembrança de dentro de uma caixa? As memórias que se fazem mais vivas do que 

nunca quando tocamos as fotografias com nossos dedos. Foi a isso que buscou 

remeter-se com o formato de uma pequena caixa que contivesse seis envelopes e 

dentro deles os registros, segmentados por sentimentos. Um dos exemplos deste 

formato que faz uso da caixa é a obra literária Memórias Inventadas – A Infância, 

2003, de Manoel de Barros, (Imagem 41), que traz também esta justificativa e, 

portanto, remete à ideia das memórias que estão guardadas dentro da caixa de 

papel, ao obrigar o leitor a abrir a caixa, e assim ir em busca da memória. E ao abrir 

a pequena caixa nos deparamos com um livro envolto em um laço lilás, que reforça 

a ideia de afetividade e carinho. 
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Imagem 41 – Memórias Inventadas 

Livro Memórias Inventadas – A infância, de Manoel de Barros 

 

Podemos nos remeter também ao fotolivro de Renata Veloso (2016), (Imagem 

42), intitulado “a espera se faz silenciosa”, também organizado em formato de caixa, 

onde as imagens e textos dialogam entre si por entre as páginas durante o decorrer 

da narrativa. As imagens são impressas em folhas que são dobradas de forma 

diferente de acordo com cada capítulo, os textos conduzem o olhar do leitor por 

entre a narrativa ao descobrir cada cena em um lado diferente do papel. 

Diferentemente de Ser-Tão a obra apresenta uma cronologia, logo identificada já na 

folha da capa do livro. 

 

Imagem 42 – A espera se faz silenciosa 

 

Fotolivro “A espera se faz silenciosa”, de Renata Veloso 
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Por meio de exemplos como esses, foi escolhida também uma pequena caixa 

para abrigar minhas memórias, para instigar o leitor a ir a fundo, e assim ser 

transportado aos locais, mas acima de tudo aos sentimentos. A caixa do fotolivro 

Ser-tão (Imagem 43)  tem o tamanho de 17x17cm, seu material é o mdf, uma 

espécie de material um pouco mais frágil proveniente da madeira. O conteúdo foi 

dividido em envelopes coloridos nas cores: verde claro, azul turquesa, rosa, 

amarelo, laranja e bege (Imagem 44). Envelopes divididos por cores e cada um para 

um sentimento específico16. 

 

Imagem 43 – Capa e interior SER-TÃO 

Autoria: Nandra Imiane Ramos 

 

Imagem 44 – Envelopes SER-TÃO 

 

Autoria: Nandra Imiane Ramos 

 

É fato que as cores refletem as emoções humanas, algumas nos aproximam, 

outras nos distanciam, algumas nos alegram, outras nos despertam fome, raiva, 

paixão, tranquilidade, etc. Dentro de uma determinada cultura e de seus signos, que 

são de comum entendimento, as cores transmitem informações e tem a capacidade 

                                                           
16

 O fotolivro Ser-Tão também pode ser visualizado no canal Youtube por meio do link de acesso:  
 < https://www.youtube.com/watch?v=sFfZ7SeY3yU&feature=youtu.be>. 
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de remeter a sentimentos, experiências ou simplesmente a convenções sociais. Ou 

seja, as cores também comunicam e elas aumentam a possibilidade de transmitir ou 

reforçar uma ideia. 

Desta forma, sob aspectos culturais e compreendendo a influência psicológica 

das cores sobre nosso comportamento listaremos algumas das ideias que podem 

ser reiteradas pelas cores dos envelopes contidos no fotolivro, baseado nos estudos 

de Santaella, 2011. E em seguida, será listado o sentimento de respectiva cor no 

fotolivro Ser-Tão. 

 

 Laranja – associação afetiva de energia, força, alegria, prazer. A cor foi 

adaptada para representar o sentimento de simplicidade uma vez que 

naquele contexto a alegria era encontrada na simplicidade, que a 

simplicidade era representada pela força de um povo. 

 Amarelo – cor mais fria que o laranja incorpora-se juntamente a 

sentimentos de espontaneidade, ação e dinamismo. Aqui simbolizando o 

acolhimento, e representando também o sol quente, um dos nossos 

maiores anfitriões. 

 Verde – está ligada a sensações de bem-estar, paz e equilíbrio. 

Portanto, dialoga muito bem com o sentimento de humanidade. Esta 

também é a cor da natureza, ressignificando assim a nossa própria 

naturaza, a humana. 

 Azul claro – rotineiramente relaciona-se com elementos divinais, 

harmonia, confiança, e tudo que deveria perdurar eternamente. Dessa 

forma, a gratidão foi entendida como respectiva à cor azul clara. Ao 

olhar para o céu mais azul que eu já tinha visto na vida, a gratidão 

inundou meu ser. 

 Rosa – por vezes associada à figura feminina, está associada a encanto 

e amabilidade. Dissociando do caráter feminino o afeto é retratado pela 

cor rosa. Afeto intenso, porém leve, gentil e delicado, por isso a 

utilização do rosa. 

 Bege – sendo esta a única cor que não aparece no livro Psicodinâmica 

das cores, buscou-se o tom mais próximo da cor da areia para a 
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apresentação da aridez, de maneira a instigar a semelhança visual e 

também o desconforto de ser uma cor destoante das outras tonalidades 

de envelopes. 

 

Cada envelope contém uma frase poética feita por mim, impressa em seu lado 

externo juntamente ao nome do sentimento a que se remete, sendo este mais um 

exemplo do diálogo entre forma e conteúdo, da relação texto-imagem, frases que 

complementam a imagem e se ligam também aos meus afetos. Os sentimentos 

foram atrelados a frases que conferem novos sentidos a eles, de modo a nos levar a 

repensar possíveis significados que podemos compreender a partir de uma única 

palavra. Isso também foi pensado para a escolha da tipografia Times New Roman 

como a fonte para referenciar o processo de significação das palavras que temos a 

partir do dicionário, portanto, soma-se a isso a tipografia com que os sentimentos 

foram escritos, Actonia, para mais uma vez percebermos a mescla entre as 

características objetivas e subjetivas que temos ao longo deste trabalho. Portanto, 

para os seguintes sentimentos temos as frases: 

 Humanidade: Me sinto a medida que sou capaz de sentir-te. 

 Aridez: O que secou se dissolveu. Dissolveu e dissipou. Espalhando-se em 

cada fragmento que antes era só meu. Agora carrega uma parte de ti a cada 

parte que eu for. 

 Simplicidade: Pouco. Ser tão pouco. Ser tão e mais um pouco. Ser um 

pouco desse Sertão. 

 Acolhimento: Pois então, entre. Só um instante, vou lhe buscar uma cadeira. 

 Afeto: Me afetaste, agora sou eu quem tenho afeto por ti. 

 Gratidão: Também chamada de imensidão daquilo que não encontrou um 

lugar pra caber e transbordou. 

 

Para a capa do fotolivro temos a tampa da caixa de mdf, que foi adesivada em 

uma arte elaborada a partir do mapa do sertão e o caminho percorrido por mim em 

Julho de 2018, nas três cidades sertanejas, contendo também o título do projeto e a 

autoria (Imagem 43). No fundo da caixa, após concluir a narrativa pelos envelopes, o 

leitor encontrará um fragmento de texto sobre o meu Sertão (Imagem 45) a fim de 
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finalizar a trajetória, de maneira pessoal e poética o leitor conclui essa narrativa 

introspectiva, restando apenas no fundo externo à caixa a última referência ao 

projeto que menciona sua ficha técnica (Imagem 46). 

 

Imagem 45 – Fundo do fotolivro SER-TÃO 

Autoria: Nandra Imiane Ramos 

 

Imagem 46 – Ficha Técnica SER-TÃO 

Autoria: Nandra Imiane Ramos 

 

A materialização das fotografias em um local único, o fotolivro, possibilitou o 

acesso e retorno às minhas memórias de maneira introspectiva, guiada pelas 

afetividades e conduzindo assim a uma conexão entre o ser e a representação, 

possibilitada pela fotografia. É claro que de qualquer maneira, esse espaço seria 

insuficiente para ressignificar em toda sua dimensão o que este contato produziu em 

mim. Porém, ainda deixo aqui um pouco do que o Sertão fez comigo e assim permitir 

que de alguma maneira isso continue ecoando e perdurando aos efeitos do tempo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao fim dessa jornada olho para as fotografias de minha viagem ao Sertão 

Nordestino com novos olhos, olhos que vivenciaram e agora reobservam, com novos 

sentidos para significar essa trajetória. O desenvolvimento deste projeto certamente 

não foi uma tarefa fácil, por vezes, me senti perdida, sem saber se conseguiria 

chegar ao fim. Vejo que esse trabalho foi como uma viagem a um “espaço liso”, sem 

ponto de partida e de chegada definidos. E, talvez nem tenha chegado de fato ao 

fim, pois cada vez que olho para as imagens, outras lembranças surgem, e cada vez 

que revisito esta caixa desembrulho novos envelopes, novos afetos, que estavam 

escondidos ali debaixo daquela multidão de sensações e experiências. 

Concluo que é possível construir um saber e um olhar entre a subjetividade e a 

objetividade, o punctum e o studium. Que as visões aqui explicitadas de Euclides da 

Cunha, Alexandre Severo, João Machado e Tiago Santana nos permitem também 

trilhar esse caminho do relato de experiências possibilitado pela fotografia. Cada 

capítulo aqui escrito demonstrou alguns dos cruzamentos entre as relações do ser, 

da representação e das afetividades por meio da fotografia, digo alguns porque 

seriam inúmeras as possibilidades que poderiam ser listadas, mas nos centramos 

apenas sobre parte delas. 

Considero de grande valor essa busca pelo eu interior, da descoberta do 

subjetivo por meio do objetivo, afinal, é só assim que conseguimos nos sentir, como 

descrito pelo sentimento de humanidade. Vejo que consegui traçar um caminho, não 

só de volta ao passado, rememorando a viagem, olhando para as fotografias que fiz 

e os lugares que percorri. Mas, pelo fato de ter escolhido, o formato do fotolivro, 

permito que cada um que tiver a oportunidade de olhá-lo lance esse caminho ao 

futuro, criando outros trajetos e afetos. Ofereço, portanto, o meu Ser-Tão, para que 

cada um encontre, ou pelo menos busque o seu próprio Ser-Tão. Afinal, o que te 

afeta ao ver essas imagens? 

Ao fim dessa caminhada, da escrita de TCC, entrego ao leitor a tarefa de dar 

continuidade a este trabalho, assim como darei continuidade a minha própria 

jornada. Termino mais do que nunca inundada por esses sentimentos, que me 

fizeram ver além dessa viagem, e repercorrer também toda a estrada da graduação, 

que me desconstruiu para me reconstruir e assim dar lugar a alguém que foi afetada 
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por tudo que viveu e assim também se redescobrir. Dessa jornada levarei a 

importância de conhecer o contexto ao qual estamos inseridos, e o saber de que o 

mundo espera por pequenas e grandes diferenças na sociedade. Nós precisamos 

ser essa diferença. 

Os quatro anos de graduação são pouco para tudo que a profissão vai nos 

reservar ao longo da vida, mas finalizo com a certeza de que sou capaz, de que 

todos nós somos. 
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APÊNDICE 1 

SER-TÃO 

Dia 09 de Julho de 2018 

O avião decola de Goiânia rumo a Brasília às 21h. Os mochileiros (assim 

chamados os voluntários em função do nome do projeto “Mochila no Sertão”) 

partiram de suas cidades no dia 09 em diferentes horários. Eu e meu grupo 

pousamos em Brasília às 21h40 e ficaríamos lá aproximadamente 3 horas 

esperando que o nosso voo partisse em direção a cidade de Teresina no Piauí. 

Dia 10 de Julho de 2018 – 11 de Julho de 2018 (Teresina) 

Chegamos às 02h40 na cidade de Teresina, já sentindo um calor incomum de 

27°C para uma madrugada. Pastor Pedro estava a nossa espera com uma pequena 

camionete, o suficiente para carregar nossas malas e levar alguns de nós na 

carroceria, desde já estávamos nos acostumando a uma das formas mais comuns 

de transporte no Nordeste, o pau-de-arara, que conheceríamos mais pra frente. Me 

espantei com a tranquilidade que o Pastor nos sugeriu que ficássemos em pé na 

carroceria até chegar à nossa base, afinal vindo de Goiânia estamos acostumados 

com todo uma variedade de radares e meios de fiscalizações para evitar qualquer 

tipo de infrações no trânsito. 

Fomos hospedados em uma pequena igreja que mal tinha seus muros 

terminados, onde o Pastor Pedro e sua esposa vivem há mais de 15 anos tentando 

fazer a diferença naquele vilarejo onde a desigualdade impera. O bairro é Nova 

Teresina, um dos bairros considerados mais perigosos da capital do Piauí. Ao lado 

de uma boca de fumo onde o tráfico de drogas atua sem dificuldade alguma, não é 

incomum a cena de dois rapazes em cima de uma motocicleta segurando uma 

metralhadora na mão.  

A nossa base – a pequena igreja- não tinha muros, apenas uma cozinha, 

algumas salas e um salão maior que é usado para realizar os cultos com os 

moradores da comunidade. Ao fundo da igrejinha existem dois pequenos banheiros, 

com uma privada cada um deles, um teto baixo apenas para cobrir a cabeça caso 

haja alguma chuva, ambos com portas de madeira que não são fixadas na parede, 
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pois na época da construção o dinheiro não fora suficiente para terminar a obra, por 

isso cada vez que alguém fosse usá-lo era necessário colocar a porta e para sair 

retirar a porta. Ao lado dos banheiros, no fundo da igreja, havia dois cubículos com 

chuveiros, ligados diretamente da caixa d’água para apenas permitir que a água 

desça. É importante lembrar que em algumas partes do Sertão, como as casa que 

visitamos, não há sistemas de aquecimento em chuveiros, principalmente porque 

não há necessidade já que o calor atinge os 40°C fácil.  

Apesar de Teresina ainda não ser considerada Sertão, por ser uma capital, foi 

o suficiente para percebermos as dificuldades que encontraríamos a partir daquele 

dia.  

A rotina se manteria praticamente a mesma ao longo dos dias, acordávamos às 

7h e tomávamos café e logo após tínhamos uma reunião por equipes para definir o 

que faríamos naquele dia. Sempre após o almoço partiríamos para a visita nas 

casas, e às 18h retornávamos para o banho – quando a água não acabava. Na parte 

da Noite tínhamos apresentação de teatro e dança nas praças e assim finalizávamos 

os trabalhos daquele dia. 

Em Nova Teresina pouquíssimas ruas são asfaltadas, e o saneamento básico 

mostra algumas deficiências, porém ainda de maneira razoável perto do que seria 

vivenciado posteriormente. O calor úmido da cidade era um pouco insuportável para 

nós do Cerrado que estamos adaptados a um clima quente e seco.  

Ao partirmos para a visita nas casas tivemos mais contato com a realidade dos 

moradores de Nova Teresina, que temem pela violência no bairro afastado da capital 

e protegem as portas de suas casas e lojas com grades além dos muros 

convencionais, mas que eram facilmente cativados quando viam se aproximar um 

grupo de jovens com um violão e um pouco de atenção, um abraço e um convite 

para uma apresentação à noite. 
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Grade 

Enquanto andávamos pela cidade observei algumas cenas que me chamaram 

a atenção, como a de uma casa simples, que no momento da visita estava vazia, já 

ninguém atendeu a porta quando chamamos. Nela havia a comum cena da grade 

sob a porta uma expressão da violência velada em um bairro de periferia, um carro e 

algumas bandeirinhas do Brasil colocadas sob a varanda. Em época de copa é 

comum uma cena dessas nas grandes cidades onde só se fala nos jogos de Copa 

do Mundo, há bandeiras nos carros e nas sacadas dos prédios, mas achei um tanto 

curioso a Copa chegar em um lugar em que as pessoas mal tinham televisão nas 

suas casas. Interpretei aquilo como um sinal de esperança de um povo, não apenas 

por conta da acessibilidade aos meios de comunicação, mas também pela 

esperança de erguer uma bandeira, por menor que seja seu formato, representando 

a possibilidade de um futuro que traria melhores condições. O futebol e a época de 

Copa talvez seja apenas o pretexto para isso. 
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Casa brasileira 

Andando mais um pouco por Nova Teresina, batendo de porta em porta para 

doar um pouco do tempo que tínhamos, me deparei uma cena, um tanto quanto 

bonita. A vegetação de Teresina já começa a dar sinais da vegetação típica do clima 

semiárido. A caatinga dá seus sinais de existência na ausência de folhas, sua 

vegetação mais rasteira e adaptada para longos períodos de seca. Em meio a 

alguns arbustos eu avistei um par de borboletas sobrevoando as plantas, 

provavelmente no processo de polinização, em que os insetos pousavam e voavam, 

mas sem se distanciar muito fazendo isso de planta em planta, levando de um a um 

a possibilidade de novos começos. Consegui captar um desses instantes, e que 

quando capturado mostrou-se tão bonito quanto ao meu olho nu. 

Vida 
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Dias 12 de Julho de 2018 – 15 de Julho de 2018 (Cajazeiras do Piauí) 

Saímos de Nova Teresina após um dia e meio, em busca de um clima menos 

úmido, rumo a Cajazeiras do Piauí, pouco mais de 6h de viagem de ônibus. No 

caminho nosso ônibus quebrou, então ficamos algumas horas a mais na estrada 

aguardando que um novo ônibus da empresa pudesse continuar nosso transporte. 

Nossa chegada a Cajazeiras foi às 15h30 ao invés de 12h como previsto. 

 Eu poderia descrever Cajazeiras como uma cidade cativante, com um povo 

simpático e curioso. Quando chegamos à cidade metade do nosso grupo, que era 

cerca de 90 pessoas, ficou hospedado na única creche da cidade e a outra metade 

ficou em uma casa cedida pela Prefeitura de Cajazeiras, que descobriu algumas 

semanas antes que iríamos e decidiu ajudar os desconhecidos de Goiânia que 

levariam doações e um pouco de amor àquela cidade. A casa hospedou as 

mulheres e a creche, os homens. Para chegar até a creche eram dois quarteirões de 

distância a pé. 

A notícia de que 90 jovens de Goiânia chegariam a Cidade de Cajazeiras do 

Piauí veio alguns dias antes, junto com o caminhão de doações que foram 

arrecadadas por nós nos meses anteriores ao mês de Julho. E a população, que 

quase nunca via um caminhão ficou um tanto quanto empolgada com a notícia e até 

ajudou a descarregar as doações para o galpão da cidade. 

Descobrimos que se quiséssemos falar com as pessoas da cidade, isso 

ocorreria sempre na parte da tarde, na hora que o calor atinge seu ápice, afinal na 

parte da manhã quando o sol é mais brando os moradores trabalham na roça. A 

tarde era comum observar todos os moradores sentados com suas cadeiras às 

portas de suas casas conversando e observando o movimento de Cajazeiras, 

sempre com olhos muito atentos aos novos visitantes e sempre muito cordiais, 

cumprimentando com “Bom Dia”, “Boa Tarde”, “Boa Noite”, não importasse quantas 

vezes passássemos por eles. 
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Cajazeiras do Piauí possui 2.987 habitantes, segundo o IBGE de 2004. Ao 

pesquisar no Google sobre a cidade você encontrará alguns dados apenas, não 

muito atualizados. Uma pequena cidade que me pareceu um pouco à parte do 

desenvolvimento do Brasil. A simpática cidade que aparenta estar parada no tempo 

possui apenas um posto de combustível, que me lembrou muito as paisagens de 

faroeste. 

Posto Canindé: único posto de combustível da cidade de Cajazeiras 

As casas da cidade em sua maioria são feitas de pau a pique, madeiras 

entrelaçadas que são fixadas no solo, com vigas horizontais amarradas por cipós 

que em seus vãos são preenchidos por barro. A típica construção que supre as 

necessidades a curto prazo de seus moradores, pois posteriormente apresentará 

rachaduras  e fendas, podendo dar lugar a insetos e roedores. 

 

Casas feitas de pau-a-pique 

Hospedados, descobrimos que a cidade conta com poucas escolas de ensino 

fundamental e médio, um posto de saúde que tem médico apenas às quartas-feiras, 

e um quartel policial, que também funciona uma vez na semana. Algo tão diferente 
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da nossa realidade, que estamos acostumados com a facilidade de ter inúmeras 

opções de escolas, postos de saúde e hospitais. A água em Cajazeiras não é muita, 

porém não falta se usada com consciência.  

Durante o dia visitamos as casas e convidamos as pessoas para estarem 

conosco na praça na parte à noite. Com teatro, danças e músicas para as crianças e 

adultos fizemos a festa com as pessoas da cidade que lotaram a praça junto com os 

90 mochileiros, distribuímos doces, balas e pirulitos e a partir desse dia as crianças 

passaram a nos procurar ao invés de procurarmos por elas, isso ganhou o coração 

delas e o meu, ao ver a pureza e inocência. 

Com toda essa animação decidimos que faríamos uma programação com elas 

no dia seguinte, com histórias educativas, brincadeiras e músicas. Levamos histórias 

para conscientizar sobre a importância da higiene bucal e lavagem das mãos de 

forma divertida para que as crianças de fato gostassem e aprendessem o que seria 

ensinado. 

 

Palestra feita sobre lavagem das mãos e crianças assistindo atentamente 
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Sorrisos durante a palestra 

Na parte da tarde fomos a uma vila mais afastada da cidade de Cajazeiras, 

chamada Mata-Burro, uma vila de vários sítios que descobriríamos que os seus 

moradores na verdade eram de uma mesma família que foi crescendo e construindo 

suas casas lado a lado.  

É interessante contar como o povo sertanejo é um povo receptivo e acolhedor, 

que faz de tudo para que você sinta o máximo de conforto na simplicidade de sua 

casa. Durante as nossas visitas assim que chegávamos a uma casa o sertanejo nos 

convidava instantaneamente para entrar, já puxava uma cadeira para cada um e 

esperava que sentássemos para prosear um pouco. Assim os assuntos variavam, 

alguns deles se mostravam curiosos sobre o porque de 90 jovens saírem de 

Goiânia, mais de 2000 km de distância para ir a Cajazeiras. Por que Cajazeiras? Por 

que o povo Nordestino? Por que o sertanejo? 

O Projeto Mochila é um projeto de ação social que visa levar um pouco de 

esperança e alegria ao povo sertanejo, que enfrenta dificuldades imensas e muitas 

vezes desconhecidas pelo resto do Brasil, um povo batalhador, que sofre com a 

inconstância financeira na dificuldade de plantar e colher, sofre com a seca e com a 

dificuldade de aceso à saúde e à educação. Mas que carrega uma bondade imensa 

no coração, e a vontade de contribuir com o pouco que tem. Com os olhos voltados 

pra essa região do Brasil o Projeto Mochila nasceu então a fim de promover uma 

intervenção social e dar suporte a obreiros e missionários que muitas vezes saem de 

suas cidades e se mudam para esses lugares a fim de auxiliarem de alguma 

maneira e executam projetos de cunho social, sem suporte e mantenedores. O 

projeto Mochila, mesmo que por apenas alguns dias oferece suporte a projetos 

sociais que são desenvolvidos dentro de comunidades. 
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Conversa com “Seu Carlos” 

 

Apoio aos projetos sociais existentes 

Contação de histórias para as crianças 
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No dia 14 fomos levados a uma comunidade quilombola, chamada Vila São 

Raimundo, onde levaríamos as doações, como de costume, faríamos palestras de 

saúde e beleza para as mulheres e recreação com as crianças. Na área da saúde 

falamos sobre a importância do uso de métodos contraceptivos, do auto-exame de 

mama. A maioria das mulheres se mostrava com vergonha ao ouvir sobre esses 

assuntos e não queriam perguntar muito pra não se sentirem julgadas pelas outras. 

Várias delas disse já ter encontrado um caroço nos seios e nossa equipe as 

orientava para procurarem um médico e realizarem exames. Na área da beleza foi 

oferecido um curso básico de auto-maquiagem e oferecidos cortes de cabelo 

enquanto simultaneamente eram executadas as atividades recreativas com as 

crianças.  

Neste dia também visitamos as casas para convidar as pessoas para a ação 

que ocorreria na única escola da comunidade que continha apenas 2 salas de aula. 

Durante a visita conhecemos a casa do Seu Antônio.  

Nosso grupo, Dona Rosa e Seu Antônio 

 

Seu Antônio estava à porta de sua casa quando passávamos pela comunidade, 

e nos chamou emitindo sons, que é a sua forma de comunicação em função da 

microcefalia. Após tentarmos nos comunicar um pouco com seu Antônio, sempre 

muito conversador e simpático, apesar de não conseguirmos entender o que ele 

queria dizer, conhecemos sua cunhada Dona Rosa, que nos deu uma verdadeira 

lição sobre família e gratidão. Dona Rosa mora na sua simples casa de 3 cômodos 

com seu marido e Seu Antônio, seu cunhado. Ela nos contou sobre sua família , que 
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era grande mas espalhada por outras cidades, e nos disse que sempre morou na 

vila São Raimundo. O marido de Dona Rosa não estava em casa, estava 

trabalhando. Ficamos ali alguns minutos desfrutando de sua companhia e dando 

boas risadas. Quando perguntamos pelos filhos ela disse não haver nenhum, Dona 

Rosa nunca tinha engravidado. Mas logo seguida emendou: - Mas eu não fico triste 

por isso não, Deus sabe de todas as coisas e isso é o melhor do plano Dele. Hoje eu 

fico em casa cuidando desse mocinho de 60 anos e nós três somos muito felizes. 

Saímos dessa casa com o coração aquecido e surpreendidos com aquela 

família. Pra mim o dia já estava completo depois dessa lição. Voltamos à escola 

onde estavam concentradas as atividades daquela tarde para no final serem 

distribuídas as doações. 

Nossa equipe fazendo as atividades recrativas 

 

 Curso de auto-maquiagem oferecido às mulheres da Vila 
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Escola Municipal da Vila São Raimundo que recebeu a tarde de ação social 

 

Sertaneja 

Se me pedissem pra mostrar como sertão é talvez eu mostrasse essa foto. 

Observei essa senhora durante a palestra de saúde o quanto ela estava 

concentrada com tudo de novo que estava acontecendo ali na pequena Vila, todas 

as informações que lhe eram dadas pareciam realmente ser uma nova descoberta. 

Gosto da forma que os objetos são retratados nessa cena, a senhora com o chapéu 

na cabeça, e em seus pés o chinelo, afinal o calor era tanto que não era possível 

utilizar outro calçado. A janela simples que se abre para dar lugar à paisagem da 

caatinga. As cadeiras da escola não são as mesmas como se pode observar, se 

diversificam em modelos, tamanhos e cores, os recursos do Governo e da Prefeitura 

chegam até a Vila com muita dificuldade, porém a escola se mantém como pode. 
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Imagem da Vila São Raimundo, os “muros” das casas eram feitos de pedaços 

de madeira unidos entre si por cipós 

 

Não é incomum a quantidade de porcos que o Sertão tem, eles circulam pelas 

vilas e sítios como aqui nas grande cidades circulam os cães.  
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 Crianças observando os brinquedos no meio das doações 

 

Após toda a programação seria então a distribuição das doações. Colocamos 

as doações no chão da escola e separamos por itens, roupas, calçados e 

brinquedos. O que porém não esperávamos é a rapidez que as mulheres e crianças 

iriam em direção as peças quando liberássemos. Devido a necessidade de trabalhar, 

pouquíssimos homens estavam na Vila nesse dia. As mulheres então iam com seus 

filhos avançando e pegando o máximo de peças possíveis para suas casas, 

pensando nelas, nos maridos e filhos. Durante todo o tempo estivemos próximos 

para acalmar os ânimos e apaziguar se houvesse algum desentendimento. A cena 

que mais me surpreendeu nesse momento foi quando eu avistei dois meninos, que 

deviam ter por volta dos seus 8 anos, brigando no soco por causa de uma motoca, 

que já era pequena demais pra os dois. Tudo aquilo era uma novidade, os itens 

doados e usados que levamos era uma riqueza perto das condições que aquela 

comunidade vivia, ninguém queria sair por baixo. Nossa equipe então separou os 

dois que já estavam chorando porque devido a briga nenhum deles ficaria com o 

brinquedo. Isso com certeza partiu meu coração, porque a minha vontade era de dar 

uma motoca pra cada um. 
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Depois de distribuir todas as doações e kits de alimentação que levamos 

deixamos a Vila São Raimundo. Sabendo que o trabalho ali continuará com os 

missionários que ficam na Cidade de Cajazeiras dando suporte a essas famílias e os 

orientando da melhor forma possível. Nossa equipe que foi lá pra doar na verdade 

recebeu muito mais do que imaginaria. Com certeza não cabe aqui a densidade das 

coisas que aprendi com todas aquelas pessoas naquele dia, mas gosto de imaginar 

que a cada recurso levado ao Sertão a vida dessas pessoas se torna melhor. 

No nosso último dia na cidade de Cajazeiras, fizemos o mesmo que havíamos 

feito em Mata-burro e na Vila São Raimundo, só que dessa vez na quadra da 

cidade. Separamos as doações pelos itens, organizamos a equipe da saúde e da 

beleza para atender as pessoas, e a equipe de atividades com crianças.  

As pessoas da cidade começaram a chegar e formar uma fila gigantesca fora 

da quadra que se estendia pela rua. Deixamos entrar de pouco a pouco para que 

não virasse tumulto e para que todo mundo tivesse a oportunidade de levar pra casa 

alguns itens. 

Nos surpreendeu o número de pessoas que fizeram o exame de glicemia e 

pressão e não sabiam que tinham pressão alta ou diabetes. Mas como poderiam se 

só tinham acesso ao médico quando algo sério lhes acontecia? 

Em meio as atividades lembro-me de um dos meninos que me viu com a 

câmera na mão e me pediu uma foto. Seu nome agora me foge à mente.  Eu disse a 

ele que desse o sorriso mais lindo que ele conseguisse. Ele prontamente olhou pra 

câmera e fez sua pose. Depois mostrei a foto pra ele, e ele ficou muito surpreso com 

sua imagem. 
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Ele não terá acesso a essa foto, a cidade de Cajazeiras tem pouco acesso a 

internet, e eu não o verei mais, mas em horas como essas sou grata à Fotografia por 

poder captar a essência de momentos como esse. E como pode não ser esse o 

sorriso mais lindo que alguém pode dar, não é mesmo?  

Criança em meio às doações espalhadas pela quadra 

Lembro quando estávamos ainda em Goiânia separando os itens para serem 

encaminhados à transportadora que os levaria ao Sertão, recebíamos desde peças 

novas até peças furadas e rasgadas, que aos nossos olhos estavam inutilizadas, 

mas uma das mulheres me disse: Coloque esta junto com as outras porque eles vão 

precisar de todas as peças possíveis. 

Confesso que só fui entender ao final desse dia em Cajazeiras, quando 

deixamos a quadra da cidade e não havia nenhuma peça de roupa, calçado e 

brinquedo sobrando. Qualquer ajuda naquele lugar era uma grande ajuda.  



82 
 

Anteriormente ao abordarmos as pessoas para o dia de Ação Social que 

teríamos, fosse em Mata-burro, na Vila São Raimundo ou na própria cidade de 

Cajazeiras sempre falávamos das doações de roupas, calçados, cortes de cabelo, 

alguns mostravam interesse no mesmo momento, outros nem tanto. Mas um detalhe 

que sempre cativava as pessoas daqueles lugares era quando falávamos dos kits de 

alimentação. 

Os kits de alimentação foram produzidos pela nossa equipe em apoio com o 

Projeto Farol aqui de Goiânia, que é quem orienta essa produção. Esses kits, 

elaborados por nutricionistas, contém toda a quantidade de nutrientes que uma 

pessoa necessita por refeição. Neles contêm arroz, tomate, cenoura, alho, cebola e 

carne de soja, todos os ingredientes dissecados. Os kits tem aproximadamente 385g 

e neles há 5 refeições por kit. Assim que falávamos do kit o semblante dos que não 

estavam interessados até então, se transformava. Não foram raras as vezes em que 

ouvimos as pessoas falando que não sabiam o que comeriam no dia seguinte ou na 

próxima semana. E mesmo quando os kits acabavam apareciam pessoas pedindo 

por mais. 

Produzimos 22 mil refeições para levar ao Sertão, sendo estas distribuídas nas 

três localidades que passamos, Teresina, Cajazeiras e Apodi. 

Entrega do kit “Pare a Fome” 

Na tarde do dia 15 deixamos Cajazeiras do Piauí para ir até Apodi, no Rio 

Grande do Norte. 

Cajazeiras que me surpreendeu com suas belezas particulares de uma cidade 

rústica e bela, cidade entre os morros, e com o céu mais azul que eu já tinha visto. 
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Outras imagens de Cajazeiras: 
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Dia 15 de Julho de 2018 – Dia 20 de Julho de 2018 (Apodi – Rio Grande do 

Norte) 

Na última parte da nossa viagem estivemos em Apodi, no Rio Grande do Norte, 

mais especificamente no distrito de Soledade. O distrito de Soledade é um distrito 

pequeno, não encontrei informações precisas sobre o distrito. As casas são 

construídas em volta de uma praça e uma igreja católica. . Fomos recebidos por um 

casal de voluntários de uma ONG que trabalha com a alfabetização de crianças em 

Soledade. 

Soledade sofre com a falta de água, o distrito recebe água somente do 12h às 

17h da tarde. Ali vivemos dias em que era complicada a situação de 40 meninas, 

que ficavam na mesma casa, conseguirem tomar um banho por dia.  
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Nossa rotina não variou muito, visitávamos os povoados em volta do distrito de 

casa em casa, sempre os convidando para a apresentação de teatro e dança na 

parte da noite, e citávamos a entrega das doações e kits de alimentação como um 

incentivo para estarmos juntos. Na cidade de Apodi foi onde eu menos tirei fotos, 

pois queria viver ao máximo a missão. 

O sinal de celular era quase nenhum, para conseguirmos comunicar com 

nossas famílias íamos até uma lanchonete que ficava próxima a nossa base para 

utilizar o wi-fi, esse era o único lugar onde conseguíamos acesso a internet. No 

distrito de Soledade a média de salário era 400 reais, dado que nos assustou muito. 

Os preços em compensação eram muito baixos, para que as pessoas dali 

conseguissem se manter. 

De uma maneira muito bonita nos apegamos às pessoas de Soledade, e elas à 

nós. Depois do primeiro dia, os vizinhos das nossas casas sempre convidavam 

alguns de nós para fazer alguma refeição junto com eles, comer um bolo de coco à 

tarde ou na nossa necessidade depois de um dia exaustivo debaixo do sol de 40°C 

dividiam a água de suas casas conosco. Essa pra mim foi a maior lição de todas. 

Todas as casas recebiam a mesma quantidade de água, e mesmo assim eles 

dividiam o bem mais precioso que tinham, e que poderia acabar a qualquer 

momento, com pessoas que eles nunca tinham visto na vida. 

Descobrimos que Soledade contém um dos mais importantes sítios 

arqueológicos do Brasil, o Lajedo de Soledade, que abrange um conjunto de 

cavernas e fendas com pinturas rupestres, onde era o fundo do mar há 90 milhões 

de anos, e posteriormente habitada por indígenas há 30 milhões de anos que são os 

responsáveis pela presença de pinturas rupestres no local. Sem dúvida um dos 

lugares mais lindos do Sertão! 

Imagens do Lajedo de Soledade: 
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Quando fomos embora as pessoas se despediram de nós com lágrimas nos 

perguntando quando voltaríamos, porém essa era a parte mais complicada, o 

Mochila não volta aos mesmos lugares. Apenas dissemos que não sabíamos, mas 

que esperávamos poder voltar um dia.  

Sei que tocamos a vida de muitos deles que na sua velhice nunca tinham visto 

uma peça de teatro, e que não sabiam a animação que um grupo de 90 jovens 

poderia levar pra uma cidade pequena, sei que levamos amor e o pouco de 

esperança que estava ao nosso alcance para tornar o futuro melhor através das 

doações e dos kits de refeição, do atendimento médico e psicológico, dos abraços e 

palavras-amigas aos que atravessavam extrema dificuldade dia a dia.  

Foram 13 dias em que deixamos o conforto de lado, andamos sob o sol quente 

e sentimos na pele algumas dificuldades que eles vivem e o resto do Brasil não vê. 
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Mas foi muito mais gratificante saber quantas lições aprendemos e o quanto de 

amor que recebemos. Por isso eu espero que esse seja apenas um até logo, meu 

Sertão! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


