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Resumo   
 

O presente artigo se propõe analisar o uso da fotografia como agente comunicacional, 

geradora de conhecimentos e de reflexões sobre os efeitos que as mudanças territoriais 

provocaram na rotina de moradores do município de Anchieta, ES. Fundamentado em 

conceitos sobre as reinvenções do cotidiano, unidos aos referenciais históricos de 

fotodocumentaristas e às imagens do objeto de análise, o cotidiano é aqui representado 

na fotodocumentação, feita em  dois momentos distintos: de 2012 a 2014, no bairro 

Monteiro,  e em 2016 e 2017, no bairro São Martinho, em conjunto residencial 

construído especialmente para eles, pela Vale SA. que planejava construir a Companhia 

Siderúrgica de Ubu, a CSU. Assim, busca-se construir uma análise comparativa, através 

do referencial fotográfico em que foram observados o que mudou, o que permaneceu, o 

que deixou de existir nas atividades cotidianas da comunidade.   
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1. Trajetória histórica do fotodocumentário: ensaios sobre cotidianos 

 

O conhecimento visual sobre o planeta, ainda no século XIX, é transformado pela 

divulgação de fotografias.  No início do século XX, já haviam sido disseminadas 

maciçamente imagens, tendo em vista que  a  sociedade passa a ter acesso a  povos 

distantes até então desconhecidos. Com a invenção da fotografia e o desenvolvimento 

dos processamentos gráficos industriais, ampliou-se o mapeamento sobre outras 

realidades conhecidas pelas tradições escritas, verbais e pictóricas (Kossoy, 2001).  A 

fotografia possibilitou o início de um novo processo de apreensão de conhecimento e 

forma de aprendizagem.     

 

O mundo,  a partir da alvorada do século XX, se viu, aos poucos, substituído 

por sua imagem fotográfica.  O mundo tornou-se, assim, portátil e ilustrado. 

A descoberta da fotografia propiciaria, de outra parte, a inusitada 

possibilidade de autoconhecimento e recordação, de criação artística (e 

portanto de ampliação dos horizontes da arte), de documentação e denúncia 

graças a sua natureza testemunhal.  (Kossoy, 2001, p. 27) 

 

Dentre as diversas especialidades que virão se instalar, enquanto linguagem fotográfica, 

o fotojornalismo se faz expressivo logo nos primórdios da invenção da fotografia, 

sobretudo nas coberturas de guerra. Nasce, em paralelo, o fotodocumentarismo, 

procurando abordar "mais ou menos profundamente, quer temas estritamente humanos 

quer o significado que qualquer acontecimento possa a ter para a vida humana ou ainda 

as situações que se desenvolvem à superfície da Terra e afetam a mundividência do 

Homem" (Sousa, 2000, p.13).   

 

"Com o documentarismo estabelece-se uma das grandes motivações da 

fotografia no século XX; o desejo de conhecer o outro, de saber como o outro 

vive, o que pensa, como vê  o mundo, com o que se importa.  As palavras 

eram insuficientes."(Sousa, 2000, p.55) 

 

 

Pode-se afirmar que a fotografia documental possui espaço privilegiado no contexto do 

fotojornalismo. Diferente do fotojornalista, que é surpreendido pela pauta do dia, o 

fotodocumentarista  trabalha com  projetos com liberdade para expressar seu ponto de 

vista, tanto as denúncias ou quanto a respeito de realidades desconhecidas ou distantes. 

Tem autonomia de traçar  seu planejamento metodológico com antecedência, definindo 

padrões estéticos de acordo com seu próprio estilo.  O fotodocumentarismo  possui 
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atemporalidade no processo de produção de seu trabalho, podendo demorar até mesmo 

anos ou décadas para que seja finalizado.   

 

Dentro dessas perspectivas,  este trabalho busca compreender, pela ótica da fotografia 

documental, os impactos socioambientais que implicam as novas dinâmicas territoriais, 

decorrentes do processo de expansão do pólo industrial e que envolvem a comunidade 

de Monteiro/São Martinho, no município de Anchieta, Estado do Espírito Santo - até 

como se estabelecem as práticas cotidianas, no processo de 

desterritorialização/reterritorialização dessa comunidade. 

 

A comunidade de Monteiro, construída às margens do Monte Urubu, litoral sul do 

Espírito Santo, foi retirada do seu espaço de moradia, devido ao fato de estar localizada 

na região de interesse da Vale S.A., em construir a Companhia Siderúrgica de Ubu, a 

CSU. A documentação fotográfica produzida na comunidade de Monteiro/São Martinho 

torna-se capaz de revelar a territorialidade das experiências de vidas cotidianas, 

permitindo ser estruturada em três tempos:  

 

1) No território passado, ainda em Monteiro, que se mantém presente apenas na 

memória de quem viveu e nas fotografias feitas no período entre 2012 e 2014, momento 

anterior ao processo de desterritorialização.  Em registros feitos no espaço de origem da 

comunidade que revelam as práticas coletivas cotidianas construídas na relação de 

tempo e espaço, de forma histórica e espontânea, entre as sucessivas gerações de 

moradores de Monteiro. Destaca-se o fato que no período de novembro a dezembro de 

2014, foram  reterritorializados para o conjunto residencial construído pela mineradora, 

especialmente para eles, no bairro São Martinho, próximo ao centro de Anchieta. 

 

2) No território atual de moradia, no bairro São Martinho, região central de Anchieta, 

onde as 37 famílias foram reterritorializadas, nova documentação visual feita a partir de 

dezembro de 2016 quando completam pouco mais de dois anos de moradia.  Nesta nova 

etapa da pesquisa de campo, são observadas as relações das atividades coletivas 

cotidianas e espontâneas no novo espaço.   
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Com base na ótica das fotografias feitas nos dois tempos poderá ser formado um 

"retrato" das práticas de socialização, identificando o que permanece, o que se ajusta, o 

que desaparece e o que é criado. Os muros que separam esses espaços territoriais desse 

novo conjunto habitacional, construídos dentro dos padrões urbanísticos de 

sociabilidade que fogem dos seus referenciais identitários, diferem cabalmente da 

organização de moradia nas quais eles viviam antes. 

 

3) No território futuro de uma documentação visual de resistência ao esquecimento e ao 

silêncio que possibilitará gerar novos conhecimentos e diferentes percepções daqueles 

que não vivenciaram esse espaço.  Para o estudo desse processo de imbricações entre 

formalidades institucionais e criatividades cotidianas, a fotografia poderá ser a 

ferramenta de compreensão desse processo complexo de desterritorialização, 

territorialização, reterritorialização da comunidade de Monteiro/São Martinho e da 

própria fotodocumentação. 

 

Destaca-se o fato que o local onde foi fotografado não existe mais na sua forma original, 

pois a Vale S.A. determinou o desabamento de todas as casas, assim como da retirada 

dos entulhos e até mesmo dos blocos do calçamento da única rua, seguindo acordo 

contratual feito entre moradores e a mineradora.  Hoje restam apenas a vegetação e 

alguns poucos vestígios de pertences pessoais, deixados para trás, no momento das 

mudanças, conforme documentado fotograficamente, em nova visita de campo, em 

fevereiro de 2016.  

 

Muitos referenciais na documentação fotográfica sobre o cotidiano foram nos 

apresentados ao longo da História.  Entre os mais reconhecidos por pesquisadores como 

Sousa (2000) e Freund (1989), como os precursores da fotografia documental serão aqui 

destacados aqueles com proximidade ao tema deste artigo. Entre eles, John Thomson 

(1837-1921),  Jacob Riss (1849-1914),  Walker Evans (EUA, 1903-1975) e Henri 

Cartier Bresson (França, 1908-2004).  As escolhas dos nomes acima se devem ao fato 

de que todos, no seu estilo e época, mostraram a vida cotidiana de parte da população, 

de seus respectivos países, que tinham pouca ou até mesmo nenhuma visibilidade na 

sociedade. 
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John Thomson, na década de 1860, fotografa o lado da pobreza e das deficiências do 

cotidiano londrino, mostrando a forma de vida de pessoas, passando por necessidades 

básicas de sobrevivência e que viviam às margens da sociedade londrina.  Junto com o 

jornalista Adolphe Smith, lança o livro "Street Life in London", em 1877, no qual 

provoca um choque na nação. O empenho do fotógrafo em fazer denúncia social através 

de suas imagens, a busca pela qualidade estética, a repercussão das fotos são para Sousa 

(2000) indícios do início da fotografia com compromisso social. 

 

Segundo Sousa (2000), Jacob Riis  foi o primeiro fotojornalista a acreditar que a 

fotografia poderia ser uma arma para transformações sociais a fim de beneficiar pessoas 

desfavorecidas e que, ao mostrar imagens de condições de moradias precárias e modos 

de sobrevivências sofríveis, chocaria o público e traria mudanças.  Sousa (2000) destaca 

ainda que, por adotar essa postura, "Riis marcou o desenvolvimento das primeiras 

convenções e rotinas produtivas no fotojornalismo, ao fixar a miséria como um dos 

temas que ainda hoje são tratados e ao servir-se da fotografia como aquilo que 

classificamos de foto-opinião". (idem, p. 56) 

 

Em seu livro "Como vive a outra metade: estudos realizados nos cortiços de Nova 

York", publicado em 1890, Riis mostra a superlotação de imigrantes sem famílias 

amontoados em alojamentos.  Riis, que também era imigrante e sofreu como tal, 

escreveria mais tarde sobre sua experiência profissional: "As coisas que vi ali apertaram  

meu coração de tal forma que senti que, se não as mostrasse, ele iria explodir." 

(HACKING, 2012, p. 155) 

 

Sobre a fotografia feita em 1889 por Jacob Riis, Hacking (2012)  intitula como 

"Inquilinos de um cortiço na Bayard Steet, cinco centavos a vaga" e comenta: 

 

Os homens na cena haviam sido quase todos pegos de surpresa pela aparição 

repentina de Riis; alguns continuaram dormindo.  Havia pouca luz no local, 

exceto por um lampião de querosene, mas Riis utilizou o recém-inventado 

flash de magnésio para iluminar a imagem, inflamando o pó em uma 

frigideira. [...] Trabalhar com flah de magnésio era perigoso. Certa vez, eles 

explodiram tão perto dos olhos de Riis que ele teria ficado cego se não 

estivesse de óculos.  [...] Segundo Riis, o quarto minúsculo chegava a abrigar 

12 homens e mulheres - dois ou três nos beliches, os demais no chão. 

(HACKING, 2012, p. 154- 155) 
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Mais adiante, na década de 1930, o escritor e jornalista James Agee e o fotógrafo 

Walker Evans vivenciaram a realidade da vida cotidiana de lavradores pobres do 

Alabama, EUA, para uma reportagem sobre as consequências da Grande Depressão 

(AGEE; EVANS, 2009).  O conteúdo produzido por eles não foi publicado na revista 

que encomendou o serviço, mas  no livro "Elogiemos os homens ilustres",  em 1941. A 

dupla elegeu três famílias de plantadores de algodão representativas do universo de 

colonos brancos que foram examinados através da vida cotidiana.  Para tanto, fizeram 

uso de dois instrumentos imediatos: "a câmera de instantâneos  e a palavra impressa.  O 

instrumento- comandante  -  que é também um dos centros do tema - é a consciência 

humana individual e antiautoritária." (idem, p. 12).   

 

Evans fotografou as casas, os haveres, o trabalho, o lazer, as colheitas, as 

lojas, as igrejas, as encruzilhadas, as ruas, os cemitérios, os cartazes 

publicitários e o símbolo máximo do renascimento americano-capitalista, o 

automóvel.  Muito do que fotografou era miserável e indigente, mas procurou 

sempre fazê-lo numa perspectiva dignificadora, sem que, no entanto, esta 

intenção significasse o abandono da sua vontade de mostrar o real tal como 

ele se apresentava, cheio de imperfeições. (SOUSA, 2000, p. 112) 

 

Sem a obra de Walker Evans, certamente, saber-se-ia menos sobre a situação da vida 

desses colonos.  Pelos retratos dos lugares por onde passou, conseguiu ilustrar a 

identidade dos cidadãos estadunidense naquele momento.  Suas fotos possibilitam que o 

público os veja como pessoas que passam dificuldades, mas que deviam ser respeitadas 

em seus valores humanos e não por suas riquezas materiais.  

 

Conforme  Hacking (2012), a fotografia humanista é um subgênero da fotografia 

documental, uma reação à certa superficialidade como se apresentava a fotografia 

modernista na década de 1930.  As imagens humanistas eram representações sem poses 

ou encenações.  Assim, buscava-se em cenas espontâneas privadas, em representações 

humanas universais. O principal nome associado ao estilo é o fotógrafo francês Henri 

Cartier Bresson, logo reconhecido pela sua capacidade de unir o primor estético artístico 

com a mensagem informativa. "Como muitos dos seus contemporâneos, Cartier-Bresson 

fornecia a revistas populares imagens que falavam de uma condição humana universal e 

capturavam algo de extraordinário ou emocionalmente cativante em cenas do cotidiano" 

(HACKING, 2012, p. 322). 
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Bresson foi "considerado por muitos como o melhor fotojornalista de todos os tempos, 

alguém que elevou o seu trabalho à categoria de arte" (SOUSA, 2000, p.88). Fez uma 

coleção vasta de fotografias sobre o cotidiano das pessoas comuns. Crianças brincando 

nas ruas, menino com leve sorriso caminhando abraçado com uma garrafa, um 

piquenique em família no gramado à beira do rio, entre tantas outras.  

 

No Brasil, são inúmeros exemplos de dedicação de profissionais à fotografia 

documental.  Para citar um da atualidade com afinidade no campo desta pesquisa se faz 

relevante referenciar as obras do curitibano João Urban (1943-).  A soma das fotografias 

de João Urban e os textos de sua irmã, a jornalista Teresa Urban Furtado, geraram 

documentos históricos de extrema relevância dos quais destacam-se duas obras:  "Bóias 

frias: vista parcial", publicado no Brasil em 1988  e "Tu i Tam – Aqui e Lá", 1997.  No 

trabalho sobre os boias frias,  é documentada  a árdua rotina de trabalhadores rurais, que 

se deslocam entre propriedades rurais a fim de procurar trabalhos temporários, mesmo 

sem vínculos empregatícios e, assim vão mantendo sua sobrevivência. 

 

É preciso levantar bem antes do sol, botar na marmita o que de comida houver, 

pegar a estrada, ferramenta na mão.  Juntar no coração toda a esperança de que 

haverá trabalho, ter garra de homem e ginga de negociante no acerto do preço.  

Conhecer a terra que vai tratar, a muda que vai plantar, o fruto que vai colher.  

Isto feito, está pronto o bóia-fria. (FURTADO; URBAN. 1988, p.7) 

 

Na obra "Tu i Tam - Aqui e Lá", o fotógrafo faz um paralelo entre as imagens da 

Polônia e das colônias polonesas no Brasil, revelando o cotidiano das famílias, em suas 

diferenças culturais entre os primeiros colonos e as gerações seguintes.   

 

2. Cotidiano e o sujeito ordinário 

 

Na obra "A invenção do cotidiano: Artes de fazer",  Michel de Certeau dedica ao homem 

ordinário, a quem chama de herói comum, anunciando que faz parte de grupo de 

pensadores que, em torno da década de 60, revela mudanças metodológicas nas 

pesquisas científicas. Tendo como base o pensamento do autor que defende a lógica das 

dinâmicas do cotidiano, preocupando-se com as práticas, com as respostas qualitativas e 

menos com as quantitativas, assegura que o desenvolvimento da pesquisa científica 

sobre as táticas da comunidade de Monteiro e São Martinho em estabelecer suas 

próprias regras no novo território de moradia vale ser observado e cientificado. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 8 

Coerente com o pensamento de Certeau (2008),  a pesquisa ao estudar as relações 

históricas de poder das grandes indústrias e siderúrgicas no ES, é tão somente a fim de 

contextualizar o estudo de caso, diante de todo um processo que se arrasta a séculos, 

gerando influências em todas as instâncias políticas, econômicas, sociais e culturais.  

Mas, o que mais interessa é saber como a comunidade burla, resiste ou ignora os novos 

parâmetros sociais impostos pelo modelo de conjunto habitacional tão diferente do qual 

morava antes – construído espontaneamente, de geração em geração.  Ou seja, como os 

moradores "burlam" essas estratégias impostas com modelos de moradia e socialização, 

segundo seus próprios interesses e criando suas próprias regras. 

 

Falar de práticas, de ações e subversões do cotidiano, a partir dos conceitos de Certeau 

(2008), é inverter a lógica da perspectiva da visão midiática para o homem comum, para 

a criação anônima.  

 

Muitas práticas  cotidianas (falar, ler, circular, fazer compras ou preparar 

refeições etc.) são do tipo tática. E também, de modo mais geral, uma grande 

parte das "maneiras de fazer" vitórias do "fraco" sobre o mais "forte" (os 

poderosos, a doença, a violência das coisas ou de uma ordem etc.), pequenos 

sucessos, artes de dar golpes, astúcias de "caçadores", mobilidades de mão de 

obra, simulações polimorfas, achados que provocam euforia, tanto poéticos 

quanto bélicos.  Essas performances operacionais dependem de saberes muito 

antigos. (CERTEAU, 2008, p. 47). 

 

Nesse sentido a documentação fotográfica se apresenta como referencial identitário na 

passagem de informações entre gerações. Para Agnes Heller, no livro "O cotidiano e a 

história", a documentação de fatos de registros históricos gera relações de crença e de 

confiança na qual servirá de sustentação para a vida cotidiana.  Ela revela um passado 

que assegura o caminho a percorrer.  Mesmo que seja o caminho contrário de um fazer 

diferente.  Que seja estimulador para novas reinvenções e novos comportamentos. 

Apoiado nos conceitos de Heller (2014), fica claro que se torna imprescindível perceber 

as mudanças, as subversões e as resistências do cotidiano.  Se o que se assimila na 

cotidianidade é um reflexo do passado, cabe o questionamento no objeto do projeto de 

pesquisa, em quais momentos/atividades os moradores trazem o passado para as suas 

ações cotidianas no seu novo espaço de moradia. A documentação fotográfica 

desenvolvida será usada como metodologia para observação de ações dos 

comportamentos cotidianos e até os não cotidianos da comunidade de Monteiro/São 

Martinho. 
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A documentação de fatos e de registros históricos geram relações de crença e de 

confiança que servirá de sustentação para a vida cotidiana.  Ela revela um passado e 

assegura o caminho a percorrer, mesmo que seja o caminho contrário, de um fazer 

diferente,  estimulador para novas reinvenções e novos comportamentos.  A partir dos 

conceitos de Heller (2014), em sua obra "O cotidiano e a história",  fica claro que se 

torna imprescindível ao pesquisador  ir a campo perceber as mudanças, as subversões, 

as resistências do cotidiano da população estudada .  Para Heller (2014), a vida 

cotidiana é de todos.  É heterogênea e hierárquica. Heterogênea por diversos aspectos, 

sobretudo ao conteúdo e significação das nossas atividades.  E hierárquica porque se 

modifica de acordo com as diferentes estruturas econômicas e sociais.  Por causa da 

hierarquia o cotidiano não é imutável nem eterno. 

 

A vida cotidiana  não está 'fora' da história, mas “no „centro‟ do acontecer 

histórico: é a verdadeira „essência‟ da substância social. (...) Toda grande 

façanha histórica concreta torna-se particular e histórica precisamente graças 

a seu posterior efeito na cotidianidade. O que assimila a cotidianidade de sua 

época assimila também, com isso, o passado da humanidade, embora tal 

assimilação possa não se consciente, mas apenas „em-si‟.”(HELLER, 2014, 

p.34) 

 

De acordo com o pensamento de Heller (2014), a imitação faz parte do cotidiano.  Serve 

como referencial para dar continuidade às práticas e às configurações das atividades que 

são passadas por gerações.  Nesse sentido, o fotodocumentário se faz relevante ao ser 

capaz de representar, em suas imagens, ações que, por algum motivo, não poderão se 

reproduzir naturalmente.  Mas que poderá servir de referências para os que não 

conheceram ou viveram aquela realidade.   Josgrilberg (2014) acrescenta: 

 

O cotidiano é constituído dos movimentos humanos que não são 

sistematizados em normas, leis, instituições e outras articulações de poder 

sustentadas pelo cálculo, divisões ou qualquer estratégia que pretenda 

garantia a coesão social -sem haver juízo de valor, pois todo grupo social 

busca referências mais ou menos estáveis para lhe garantir a existência. 

(JOSGRILBER, 2014, p.93) 

 

Para o autor, pensar na cultura cotidiana é fundamentalmente pensar em espaço de 

refletir como os "indivíduos vivem, consomem, usam e reiventam as referências 

recebidas pelas diferentes organizações sociais" (JOSGRILBERG, 2014, p. 93) . 
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O fotodocumentário objeto de análise a seguir,  teve a preocupação de pensar o 

cotidiano da comunidade estudada  revelando através de imagens estáticas suas relações 

com os espaços  e os ambientes tanto coletivos  quanto privados;  nos retratos 

ambientados; nas atividades de lazer e brincadeiras infantis em áreas livres; nas 

conversas aos pés das árvores; nas práticas esportivas no campo construído em meio à 

mata;  na pesca realizada em lagoa formada em pedreira retirada pela Samarco na 

década de 80; no comércio informal de serviços como cortes de cabelo e manicure; na 

catagem de feijão, no compartilhamento de espaços utilitários como varal de roupas, nas 

práticas religiosas em espaços abertos, entre outras.   O espaço pensado como condição 

no recurso fotográfico que demarca o enquadramento através do olhar do fotógrafo e, 

posteriormente pelo olhar do espectador.  Cada fotografia é um recorte no tempo e no 

espaço que eternizam o momento e alimentam a memória.   

 

Pensar no cotidiano contemporâneo e suas  relações com os espaços e os ambientes.  O 

espaço pensado como condição no recurso fotográfico que demarca o enquadramento 

através do olhar do fotógrafo e, posteriormente pelo olhar do espectador.  Cada 

fotografia é um recorte no tempo e no espaço e representam um complexo processo de 

escolhas e subjetividades que, em nada tem de inocentes, desde o momento da captura 

da imagem ao registrar a cena até a visão e interpretação do leitor desse discurso visual. 

 

3.  Análise de ensaio fotodocumental para observação do cotidiano  na comunidade  

de Monteiro/São Martinho³, Anchieta, ES 

 

Entre 2012 a 2014, acompanhando o processo de desapropriação, o acordo feito entre os 

moradores e a Vale/SA e sabendo que a  mudança iria acontecer, foi feito por esta 

pesquisadora  uma extensa documentação fotográfica na comunidade de Monteiro até a 

efetiva desterritorialização. Os espaços coletivos, os ambientes privados, retratos 

ambientados, as atividades de lazer e brincadeiras infantis em áreas livres, as conversas 

aos pés das árvores, as práticas esportivas no campo construído em meio à mata, a pesca 

realizada em lagoa formada em pedreira retirada pela Samarco na década de 80,  o 

comércio informal de serviços como cortes de cabelo e manicure, a catagem de feijão,o 

compartilhamento de espaços utilitários como varal de roupas, nas práticas religiosas 

em espaços abertos, entre outras. Já em dezembro de 2016, ao completar pouco mais de 
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dois anos de moradia, novas fotos foram feitas documentando o processo que 

reterritorialização.  A partir do referencial fotográfico já feito anteriormente, foram 

observados o que mudou, o que permaneceu, o que deixou de existir nas atividades 

práticas cotidianas. 

 

  
Foto1: Monte Urubu (M, 2014)            Foto 2: Vista panorâmica  (SM, 2017) 

 

 

A foto 1 localiza, geograficamente, a comunidade de Monteiro que foi construída às 

margens do Monte Urubu. As 37 famílias nasceram, em sua maioria, cercadas pela Mata 

Atlântica. Na imagem, percebe-se a predominância da vegetação em torno de uma das 

residências. Na fotografia, identificam-se três fontes de luz: a residencial com tom 

amarelado, incidindo sobre a parede também de cor amarela, reavivando ainda mais a 

cor; a iluminação pública no poste proporciona um tom também amarelado, na 

vegetação ao lado direito da imagem; e a iluminação natural e azulada refletida pela lua 

que, mesmo entre nuvens, permite ser visualizado o contorno do Monte Urubu, à 

esquerda da foto.   

 

A foto 2, em visão panorâmica do conjunto habitacional construído pela Vale S/A, 

permite ver os telhados limpos e sem marcas de chuva, revelando o quão recente foi a 

obra.  As casas são identificadas pela numeração.  O fato de terem as ruas com as 

devidas identificações é relevante ser destacado.  Afinal, onde moravam antes o 

endereço era único para toda a comunidade, já que não havia divisões por ruas.  As 

correspondências tinham o endereço de Monteiro, Anchieta, ES, acompanhadas do 

remetente e deviam que ser retiradas na agência dos Correios.   

 

 

 

_________________________________ 

³ Para efeitos metodológicos, as fotografias feitas na fase I serão identificadas pela sigla M (bairro de Monteiro) e as 

referentes ao espaço atual de moradia serão identificadas por SM (bairro São Martinho). Elas virão acompanhadas do 

ano em que foram fotografadas. 
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Foto 3: Espaço de caminho público (M, 2013)     Foto 4: Espaço de caminho público (M, 2014)    

 

As fotografias 3 e 4 feitas no antigo bairro de Monteiro mostram que os espaços entre 

público e privado não são tão bem definidos nos arredores das casas.  Não há muros, 

calçadas ou cercas que delimitem espaços oficialmente regulamentados.  A ausência de 

calçamento facilita tanto a permanência da vegetação nativa quanto novos plantios.  A 

vegetação interfere nas áreas de sombras e na temperatura ambiente.  Nas vias de acesso 

entre as moradias, há circulação de pessoas e animais.  O cavalo representa aqui um dos 

meios de transporte que circulam na região.  As galinhas circulam, livremente, no 

espaço público e as roupas secam a céu aberto em frente à casa.   

 

Uma mostra da reconfiguração na estrutura das moradias do espaço público coletivo de 

vias de acesso e na delimitação dos espaços privados pode ser vista, comparando as 

fotos 1 e 2 com as fotos 3 e 4.  Na foto 2, identifica-se a predominância das mesmas 

cores em todas as casas. Na foto 4, há uma parede pintada de rosa, como nas demais 

residências em que existem revestimentos e cores diversas, de acordo com a escolha dos 

proprietários.  

 

  
    Foto 5: Montagem de varal de bambu (M, 2014).  Foto 6 : Sra. Ginalda cozinha feijão (M, 2014). 

 

      
                    Foto 7: Barbear ao ar livre (M, 2014). Foto 8: Tecendo rede de pesca (M, 2014). 
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A  sequência das fotos 5, 6, 7 e 8 indica a sociabilidade dos moradores em relação ao 

uso do espaço que quando construído espontaneamente, permite a uma vivência mais 

livre e que carrega em si a identidade do morador.   Na foto 6, por exemplo,  o sr. 

Valmir Victor monta seu varal de bambu na área ao lado de sua casa.  Mas, é importante 

destacar que sua casa não aparece na imagem por estar atrás da fotógrafa.  A casa que 

aparece ao fundo da imagem é a do vizinho, permitindo observar a ausência de qualquer 

recurso material que separe os espaços, como muros ou cercas. É comum encontrar o 

compartilhamento de utilitários, como um varal, por moradores próximos. 

 

Na foto 8, por exemplo, sra. Ginalda Victor faz uso de um fogareiro para cozinhar 

feijão.  Pode-se observar no plano de fundo da imagem, a frente da casa, o varal de 

roupas, o carro estacionado.  O que deve ser destacado nesta imagem é o fato de a casa 

dela estar do outro lado da via de passagem.  O carro é do vizinho e o varal é de outro 

vizinho.  Ela interage nesse espaço espontaneamente. E o fogareiro é também utilizado 

por outros moradores em outras oportunidades.  Hoje sra. Ginalda não pode mais 

cozinhar no fogão à lenha no quintal: “ tentei fazer um fogão aqui mas, a vizinhança 

reclamou porque a fumaça entra dentro de casa e ainda suja a roupa no varal.”  sra. 

Genilda complementa dizendo que está gostando da casa. “Antes morava numa casa de 

apenas dois cômodos. Agora a casa tem três quartos, sala, cozinha, banheiro, varanda de 

fundos e garagem.  Mas, a vida está mais difícil.  Porque meus três filhos pegavam 

caranguejo e guaiamum na região de Monteiro.  E isso gerava um dinheiro. Tinham 

também as roças próximas na região de Jabaquara.  Aqui na cidade não tem de onde 

tirar.  Já fizemos ficha em vários lugares mas, não temos oportunidade e conhecimento.” 

 

Da mesma forma, na foto 8, o sr. Alcenir de Almeida, conhecido como Nenem, como é 

conhecido, faz a barba - como de costume - em sua varanda, utilizando um espelho 

retrovisor de veículo automotivo pendurado na estaca, na exata fronteira entre a rua e 

sua casa, para se barbear livremente. Assim como na foto 9 que mostra a tecelagem da 

rede de pesca feita a céu aberto em que ele está posicionado em área pública. A 

fotografia é voltada mais para a ação que ele pratica do que, propriamente, para sua 

expressão. A rede ganha destaque no primeiro plano, ocupando a lateral esquerda da 
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imagem e na parte superior direita identifica-se o efeito do vento que movimenta parte 

da rede já pronta, emoldurando o protagonista da ação no centro da imagem.     

 

                  
Foto 10: Sra. Teresa em frente a sua casa (M, 2014)   Foto 11: Sra. Teresa em frente a sua casa (SM,  

2017)                   

 

 Sra. Teresa de Andrade Mendes tinha o hábito de sentar no banco de madeira 

construído em frente a sua casa (foto 10).  Observa-se grande árvore pelas sombras 

projetadas na parede e nas laterais ao redor.  A luz de poste faz com que a 

predominânica cromática seja amarelada.  Segundo informou  sra. Teresa, assim que foi 

morar no novo bairro,  buscou providenciar seu banco para sentar.  Mas desta vez,  do 

outro lado da rua, a fim de ficar posicionada de frente para às outras casas vizinhas 

(foto11). Como não há árvores para sombrear durante o dia e nem poste de iluminação 

direta sobre o banco, o horário de uso é o fim de tarde, momento mais fresco para se 

"tomar um ar".   O banco na foto 1 fica instalado no chão de terra batida, misturado às 

raizes que apontam  no solo.  Os pés do banco, na foto 2, ficam apoiados na calçada 

cimentada e bem próximo à cerca e à vegetação do terreno de trás. Ainda na imagem    

2, uma menina se depara diante da câmera fotográfica, desejando ser fotografada 

também.  De apenas 3 anos, nasceu em Monteiro e, só terá imagens da terra natal pelas 

fotografias ou vídeos que vier a ter acesso. 

 

 
Foto 12:  Sra. Teresa,  o muro e sua mãe (SM, 2016) 

 

Ainda sobre a moradora sra. Teresa, foi flagrado um momento (foto12) muito 

expressivo, ao buscar contato com a mãe que mora na casa atrás da sua. Acostumada a 

ver a casa da mãe exatamente em frente à sua no antigo bairro e manter comunicação 
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direta com ela, no novo espaço ela sobe na cadeira para tentar manter a mesma 

comunicação próxima de antes.   

 

Considerações finais 

 

Desde o século XIX, os fotodocumentários trazem, à luz do conhecimento, formas de 

vida e de comportamento humanos que tornam privilegiados aos que a eles têm acessos. 

Na condição de trabalhar com o homem comum,  fatos corriqueiros de sua rotina, o 

cotidiano de comunidades distantes ou esquecidas, faz com que os documentários sejam 

formas de resistências, em contraponto aos holofotes dos grandes meios de 

comunicação de massa.  Em diversos documentários, a intenção é exatamente mostrar a 

riqueza da diversidade cultural, a sabedoria criativa das diferentes formas de lidar com o 

cotidiano, a valorização do homem comum.  Ao apreender o tempo em determinado 

espaço, a  fotografia passa a ser estratégica na ampliação dos horizontes de 

conhecimento, na reflexão para abertura de novas perspectivas e  compreensões e sobre 

a complexidade do processo de imbricações territoriais entre formalidades institucionais 

e criatividades cotidianas. 
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