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Resumo

As lentes cariocas tendem a enfatizar as paisagens da Zona Sul da cidade. Mais

recentemente percebe-se uma maior inclusão visual da Zona Norte à cidade. Mas a Zona

Oeste segue uma terra ânonima, com relativamente poucos registros visuais ou

referências na fotografia que desempenhem seu corpo do trabalho na Zona Oeste doRio.

Valda Nogueira e Thaís Alvarenga, com ampla vivência dos espaços que fotografam,

apresentam uma narrativa diversa e pessoal sobre esse espaço da cidade. O trabalho de

Valda é sobre Sepetiba, uma referência ao seu tempo de infância vivida ali. Thaís

Alvarenga observa que a família não tem fotografias de outros tempos da Vila Kennedy.

Por perceber a importância, Thaís quer criar um banco de imagens na área, para que a

Zona Oeste possa ter suas história representada também na cidade. Ambos trabalhos se

complementam construindo narrativas dessa área da cidade. 
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Corpo do trabalho

      Introdução

As lentes cariocas enfatizam muito as paisagens da Zona Sul da cidade. Mais

recentemente percebe-se uma maior inclusão visual da Zona Norte à cidade. Mas a Zona

Oeste segue uma terra ânonima, com relativamente poucos registros visuais ou

referências na fotografia que desempenhem seu corpo do trabalho na Zona Oeste do

Ri o . Valda Nogueira e Thaís Alvarenga, com ampla vivência dos espaços que

fotografam, apresentam uma narrativa diversa e pessoal sobre esse espaço da cidade. O

trabalho de Valda é sobre Sepetiba, uma referência ao seu tempo de infância criada ali.

Thaís Alvarenga observa que a família não tem fotografias de outros tempos da Vila

1 Trabalho apresentado no DT4, GP de Fotografia, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento
componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.
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Kennedy. Por perceber a importância, Thaís quer criar um banco de imagens na área,

para que a Zona Oeste possa ter suas história representada também na cidade. 

A questão da relativa invisibilidade imagética da Zona Oeste não é a única questão que

deve ser pensada sobre o trabalho das duas fotógrafas. Jovens, mulheres e negras: essas

fotógrafas batalham muitos preconceitos e adversidades para propor uma nova forma de

se olhar para o Rio de Janeiro.  

O Fotojornalismo “de Jornal” e a Fotografia Popular

A documentação fotográfica recente na cidade do Rio de Janeiro, nas últimas duas 

décadas, seguiu dois caminhos distintos, que se relacionam a duas abordagens: a 

perspectiva do fotojornalismo “de jornal” e a da Fotografia Popular. São dois termos 

que se referem a uma compreensão divergente na forma de produzir a imagem, o ensaio 

ou mesmo a comunicação da informação visual. Entre as grandes organizações de 

imprensa brasileira, o fotojornalismo costuma trazer um olhar sobre a favela e espaços 

populares que é a do controle sobre aquele espaço, a da alteridade de quem está numa 

posição de poder.2  Nesse contexto, a favela torna-se um lugar descrito como de 

ausências3: a pobreza, a violência, e a descricão de um lugar como o caos. Trazer, 

portanto, um outro olhar sobre a favela e os espaços populares da cidade do Rio de 

Janeiro significa uma alternativa a essas imagens de carências. Busca-se a 

diversificação, que é facilitada pela experiência de fotógrafos populares em residir e 

conhecer bem o lugar que documentam.  Inspirados por um tipo de fotografia 

humanista, buscam cenas que são antes de tudo testemunhos de práticas e valores 

humanos, estes entendidos como universais: o amor, a alegria, os vizinhos em grupo, a 

tensão ao assistir um jogo de futebol. Essas fotos instigam uma relação horizontal entre 

o sujeito da foto e o espectador desta. Mais do que fotos de um cotidiano de favela, é 

uma documentação de histórias da cidade do Rio de Janeiro.

A característica dos fotógrafos populares, eles mesmos moradores de espaços populares,

são visíveis nos trabalhos de Valda e Thaís: documentam seus próprios espaços de 

vivência. Além do espaço familiar, eles discutem o direito à cidade, como por exemplo 

remoções, segurança ou mobilidade urbana. Na maioria dos casos, o fotógrafo acumula 

identidades tanto como fotógrafo como enquanto morador – simultaneamente em duas 

2 Carla Bahiense Felix (2017) discorre em seu trabalho como a narrativa sobre a guerra nas favelas, feita 

pela imprensa, justifica através de fotos e textos bélicos a violação de direitos humanos nas ações 

policiais nas favelas.

3 Silva, Jailson da Souza. (2009)
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posições, de observado e observador. As fotos são extensões de si mesmo. São, ao 

mesmo tempo, sujeitos e objetos, representados da imagem. Essa fotografia exerce, 

portanto, um caráter militante em relação a sua própria existência na cidade. É também 

uma forma de declarar um tipo de cidadania na cidade, que além do cotidiano, ainda 

reivindica direitos e evidencia abusos, com capacidade de transformação social, 

conforme observado por Andrea Rodriguez (2013). Será que a fotografia oferece a essas

pessoas uma nova forma de viver a cidade? Se a noção de fotografia popular está tão 

ligada a espaços da cidade, de que maneira essa fotografia é fruto desses espaços e suas 

dinâmicas? 

Mulheres na fotografia: um movimento tomando forma

Recentemente tem havido um intenso debate sobre a questão de gênero na fotografia, 

especialmente em relação a mulheres fotógrafas. Esse fenômeno, não apenas brasileiro, 

vem encontrando eco em diferentes escalas: internacional, nacional e também local, o 

que para esse presente trabalho refere-se à cidade do Rio de Janeiro.

Da segunda metade de 2016 para cá, mesas-redondas, reuniões, assembléias, coletivos e

fotos de mulheres fotógrafas se somaram numa grande efervescência. Em 6 de 

novembro de 2016, houve um momento simbólico: a fotógrafa Wania Corredo fez uma 

chamada às amigas fotojornalistas de diferentes paradeiros para fazerem uma foto só de 

profissionais mulheres e, assim, se reencontrarem. Mas a ideia ganhou força 

rapidamente: de um pequeno grupo previsto inicialmente, a foto acabou contando com 

137 fotógrafas, das mais diferentes especialidades, se aglomerando na escada do 

Theatro Municipal no Rio de Janeiro. O movimento se tornou um grupo no Facebook 

chamado Fotógrafas Brasileiras. No mesmo dia da foto, foi convocada a reunião  para 

discutir no Rio de Janeiro a criação de uma associação de mulheres da imagem, 

posteriormente chamada de YVY – terra em tupi. Com uma articulação nacional de 

fotógrafas sob a liderança de Marizilda Cruppe, a associação ganhou adesão e 

capilaridade: em poucas semanas as reuniões se multiplicaram em diferentes cidades no 

Brasil. Após alguns meses, o resultado desses encontros foi o lançamento oficial da 

YVY – Associação de Mulheres da Imagem no Festival de Tiradentes, em março de 

2017. Em junho, o FotoRio apresentou uma programacão de debates, palestras e mesas-

redondas apenas com mulheres nesta edição de 2017. 
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As chamadas e ações dessas mulheres fotógrafas, dos mais diferentes grupos, não 

devem parar no que foi feito até o presente momento. Ao contrário, as atividades 

parecem estar se multiplicando. Motivadas por uma reflexão coletiva sobre a questão de

gênero no Brasil afora, campanhas dos últimos anos, tais como #meuprimeiroassedio 

(2015), #meuamigosecreto (2015) e #agoraquesaoelas (2016) mobilizaram mulheres em

diferentes setores e seus efeitos continuam reverberando a cada nova iniciativa. Com a 

fotografia não foi diferente. As campanhas são bastante referenciadas como inspiração a

reflexão e à ação. Muitas profissionais da imagem incorporaram a reflexão em seu 

trabalho, retratando mulheres e questões de gênero, assim como buscaram uma 

articulação entre colegas com propósitos em comum e de mudanças na relação desigual 

entre fotógrafos e fotógrafas. 

Em edição especial de junho da revista francesa FishEye, alguns dados são trazidos à 

luz, que podem servir como ilustração e comparação. Na França, um dos países de 

referência internacional na área de fotografia, das 3.426 fotos publicadas em revistas de 

fotografia entre 2015 e 2016, apenas 911 eram de fotógrafas mulheres. Nos jornais 

diários, a discrepância aumenta: apenas 12% das fotos são assinadas por uma mulher. 

No campo da arte, nos últimos dez anos, instituições de arte, incluindo o renomado 

MEP – Maison Europénne de la Photographie, tiveram apenas 22% de fotografias 

expostas de autoria de uma mulher. Nos festivais de fotografia, menos de 1/3 são de 

mulheres. Mas nas escolas de fotografia, 2/3 dos alunos são alunas. Possivelmente 

porque é mais comum exigir diploma de uma fotógrafa do que de um fotógrafo. 60% 

das fotógrafas tem um diploma de imagem, contra 47% dos homens. Além de toda a 

desigualdade dos índices, o salário médio de uma fotógrafa na França é 29% menor que 

a média masculina. Para finalizar, as mulheres levam apenas 1/3 dos prêmios em 13 

festivais internacionais de fotografia. 

Embora esses dados sejam principalmente da França, eles têm eco em outros países, 

inclusive o Brasil. Em 2016, o festival Paraty em Foco foi alvo de críticas nas mídias 

sociais por não ter uma participação representativa de mulheres na programação. 

Atitude que se repete em 2017, em que o festival já vem sendo criticado pela mesma 

razão. A mesma observação foi feita ao festival estreante em 2016, Festival do Valongo,

em Santos, que semanas antes começou a divulgar uma programação desigual em 

relação às fotógrafas. Seja pela reação nas mídias sociais, seja por uma questão de 

cronograma de produção, os índices de participação nas mesas redondas e palestras 

ficaram equilibradas até o a semana do festival.
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Nas edições de fotografia de jornais, a desigualdade continua. As fotojornalistas 

costumam ser a exceção e na área de esportes são entendidas como não adequadas, por 

não poderem entrar no vestiário masculino de equipes de esporte. Ao que muitas 

fotógrafas retrucam: “Então como fotógrafos homens entram no camarim de desfiles de 

moda?” A relação é desigual, os argumentos não se aplicam da mesma forma para 

profissionais homens e mulheres na fotografia.

Jovens fotógrafas pretas

Entre as diferentes iniciativas de articulação entre as fotógrafas mulheres, Valda 

Nogueira percebeu a invisibilidade das fotógrafas negras entre os grupos profissionais 

da área. Por isso, começou a buscar por contato de outras profissionais negras, para 

formarem uma rede de fotógrafas pretas. Essa articulação começou timidamente, mas já 

passaram de 50 profissionais e Valda afirma que o número continua a crescer. Thaís 

Alvarenga também participa dessa rede e, além disso, integra o grupo 

Negrasfotografias, um coletivo de fotógrafas negras, e o Coletivo Crua, de produção 

cultural na Zona Oeste.

Valda, que cresceu em Sepetiba, na Zona Oeste do Rio, desenvolveu um trabalho 

autoral, poético, sobre a área de Sepetiba, que ela conhece tão bem. Traz a beleza de um

lugar que para muitos é apenas um porto, de águas poluídas e frequência popular.

Thaís batalha pelo desenvolvimento de um banco de imagens de Vila Kennedy, onde 

mora, e da Zona Oeste, para garantir a memória dessa região da cidade do Rio de 

Janeiro que tem relativamente pouca participação no montante de imagens produzidas 

diariamente na capital fluminense. Thaís diz que não teve acesso a fotos antigas do 

bairro em que cresceu, nem da rua nem fotos de família. É o lugar da não-imagem. Em 

tempos em que a existência se dá pelas imagens (SONTAG 1977; BARTHES 2000), 

um bairro sem registro fotográfico (ou mesmo com pouca documentação)  tem a sua 

importância reduzida na memória da cidade4. 

Valda e Thaís, jovens fotógrafas populares, não transformam apenas o seu olhar em 

uma documentação. Elas transformam o nosso olhar sobre o que entendemos sobre a 

cidade do Rio de Janeiro. Para elas, retratam o que lhes é familiar. E descobrimos em 

nós, espectadores de suas fotografias, a alteridade que temos com a nossa própria 

4 Apesar da Zona Oeste ter os bairros mais populosos da cidade, 243 mil residem em Campo Grande 

e 217 mil em Santa Cruz, de acordo com o Censo de 2010, organizado pelo IBGE.
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cidade: das áreas desconhecidas (ou pouco conhecidas), das generalizações que tantas 

vezes são feitas. Aquele olhar viciado nos clichês fotográficos do litoral e da floresta 

exuberante, monumentos históricos ou mesmo de uma cultura popular que chega a 

documentar até a Zona Norte da cidade, com narrativas sobre o samba, jongo, o funk e a

favela, tantas vezes também alvo de inúmeros estereótipos. Mesmo mais de um século 

depois, o olhar sobre a cidade do Rio de Janeiro passa muitas vezes pelo exótico, como 

uma continuidade das pinturas dos artistas estrangeiros no século XIX que visitavam o 

Rio com seu olhar de superior e evidente alteridade. Os interesses de reportagem ainda 

parecem os mesmos. Mas geograficamente, parece haver um limite invisível entre a 

Zona Norte e Oeste. Não há escolas de formação de fotografia na Zona Oeste, a não ser 

o SENAC5 ou cursos e oficinas de curta duração, de iniciativas mais espontâneas, mas 

sem a infraestrutura de uma organização por trás..  

Valda e Thaís rompem com esse roteiro. Bebem de fontes de grandes fotógrafos, desde 

Cartier-Bresson ao mestre João Roberto Ripper, que fundou a Escola de Fotógrafos 

Populares, curso que as duas fizeram em 2012. Valda, inclusive, acompanha o 

experiente documentarista em uma série de viagens a trabalho. Porém, apesar das 

referências artísticas serem parecidas com de outros jovens fotógrafos da cidade, elas 

trazem de si para o trabalho. E nesse processo trazem algo único: um testemunho de 

jovens, negras, crescidas na Zona Oeste do Rio e que despontam como fotógrafas 

populares assumidas. Entende-se aqui que a fotografia popular não enquanto oposição a 

uma fotografia erudita. Mas definida como um tipo de fotografia que desenvolve temas 

sobre espaços populares, ressaltando o protagonismo dos moradores de espaços 

populares. Esse protagonismo pode ser documentado em ações do cotidiano, festas de 

cultura popular ou mesmo só na poesia. Por essas características, é um tipo de fotografia

muito diferente do que se vê no fotojornalismo tradicional quando se documenta os 

espaços populares. O fotojornalismo tradicional, tal como especificado aqui, é um tipo 

de documentação feito por pautas definidas comumente pelo editor do jornal, que 

buscará artigos e fotografias na linha editorial do jornal. Na fotografia popular, há 

liberdade de escolha para o tema que se documenta e muitas vezes trata-se de uma 

fotografia de identidade: a sua própria.
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