Leitura de imagem –

Rosângela Rennó

[Belo Horizonte, MG, 1962]

Círculos viciosos, 472 casamentos cubanos, 1995
Filmes fotográficos, parafusos, porcas e arruelas de metal e placas de plástico, 70 Ø x 9 cm (cada círculo)
Coleção Roger Wright, em comodato com a Pinacoteca do Estado de São Paulo. Foto: Isabella Matheus
Professor(a),

Sugerimos que, para a realização destas propostas, procure incentivar a
participação dos estudantes e ouvir suas respostas, considerando suas
opiniões e pontos de vista, e estimulando-os a refletirem sobre elas. Os
alunos trazem para a leitura de imagens de arte seu próprio repertório,
e, a partir dele, da escuta atenta entre os colegas e do diálogo sobre as
obras, esse processo de aproximação com a arte se enriquece.
Oriente esse percurso junto aos estudantes, acrescentando, quando
considerar pertinente, as informações contidas neste material e outras
que possam surgir de sua própria pesquisa, ampliando gradualmente a
complexidade de relações e reflexões na abordagem da obra.
Os caminhos aqui propostos indicam algumas possibilidades de aproximação com a obra que envolvem sua observação, contextualização
e interpretação, o que acontece sem ordem fixa e de forma articulada
no decorrer do processo.

Deixe que os estudantes investiguem visualmente a reprodução para
tentar identificar os materiais utilizados e como a obra foi construída, questionando os motivos de suas percepções e informando-os
aos poucos sobre materiais e técnicas utilizados. Os círculos são
feitos de um material incolor e transparente. Um olhar atento indica
que cada peça circular é composta por duas placas desse material, e
as tiras de material escuro parecem estar entre elas, como um “sanduíche”. É provável que seja difícil para os estudantes identificar
que essas tiras são negativos fotográficos, também chamados de
“filmes”, já que atualmente a fotografia analógica se tornou bastante rara. Mas questione se identificam o material e se já tiveram
contato com ele. Muitos podem ter tido contato com negativos de
fotografias familiares antigas ou talvez reconheçam de ter visto na
mídia. Observem que os pequenos pontos dourados são parafusos
e porcas. Vários deles são vistos lateralmente, unindo os negativos
entre si. Há também oito parafusos maiores vistos de frente, simetricamente dispostos próximos à borda dos círculos. Eles parecem unir
as duas placas, que são de plástico, e também segurar os negativos.
Chame a atenção para as dimensões de cada peça, que possuem
70 cm diâmetro e 9 cm de profundidade, ou seja, elas possuem um
volume, não são planas.
DICA!
Se possível, leve para os estudantes negativos fotográficos para
que compreendam melhor como é esse material, caso nunca
tenham tido contato com ele. Você pode também sugerir que
pesquisem em casa se possuem negativos de fotografias familiares
e que levem para mostrar aos colegas.
Caso não seja possível conhecer pessoalmente esse material, procure na internet fotos e vídeos nos quais possam ver como são e
sua utilização nas câmeras analógicas. Pode ser um bom momento
para um bate-papo sobre como as tecnologias digitais mudaram
nossa forma de fotografar e o acesso das pessoas a produção e
divulgação de imagens fotográficas.

Orientações e sugestões para a leitura de imagem
Procure criar um ambiente confortável com os estudantes para a leitura da imagem, de modo que se sintam à vontade para expor suas
impressões. Sugerimos que eles se sentem em roda, uma forma de
organização que coloca todos em nível de igualdade, vendo-se de
frente, facilitando a atenção ao outro.
Estimule um ambiente de respeito entre todos, mesmo que discordem
do ponto de vista uns dos outros. A troca, e até o embate de ideias,
faz parte de uma discussão saudável, o que não significa diminuir e
desconsiderar as opiniões divergentes. A leitura da imagem de arte é
aberta à interpretação, permite uma diversidade de respostas; não há
uma única verdade ou uma resposta certa. Também não se trata de
adivinhar o que os artistas quiseram dizer ou expressar, mas, a partir
da observação do que criaram, refletir sobre as diversas possibilidades
de sentido. Durante esse processo, é possível que os temas discutidos
se distanciem da obra analisada. Nessa situação, é importante orientar
os estudantes a voltarem a olhar a obra em questão e a continuarem
a troca de ideias sobre ela.
Sugerimos aqui um possível caminho para a leitura de imagem, com a
proposta de algumas questões. Não se trata de um roteiro fixo, portanto, fique à vontade para ampliar e criar outros caminhos e abordagens,
considerando as próprias respostas e ideias dos alunos durante o percurso. Você pode começar com questões como as seguintes:
Como é a obra que aparece na imagem?
Quais suas primeiras impressões sobre ela?
Nessa primeira aproximação à imagem, incentive para que os estudantes
observem a reprodução atentamente e relatem o que percebem nela,
as primeiras sensações e ideias que a obra lhes desperta. Sua composição pode, num primeiro momento, parecer um pouco confusa,
nesse acúmulo de linhas e formas que se desenham dentro dos círculos.
Para que os estudantes possam apreender a imagem em mais detalhes,
incentive que, individualmente ou em pequenos grupos, tomem a prancha em mãos, olhando a reprodução mais de perto. Sugira que, juntos,
levantem os principais elementos que compõem a obra.
É possível observar dois círculos de tamanhos idênticos, feitos de um
material transparente. No interior desses círculos, um material escuro
“desenha” linhas que se distribuem pelo espaço, criando formas curvas e circulares, afastando-se e tocando-se entre si e gerando caminhos
espiralados. Elas ocupam praticamente todo o espaço, sobrando apenas uma pequena margem nas bordas dos círculos. Uma observação
atenta deixa claro que esse desenho no espaço foi cuidadosamente
ordenado. Talvez percebam que essas linhas do interior dos círculos
são na verdade longas tiras, dobradas de modo que formem o desenho. Em alguns lugares, é possível ver sua face lateral, além das sombras
que projetam no fundo branco, que também indicam os pequenos
furos quadrados e lineares em suas bordas. Também é possível ver
pequenos pontos dourados em alguns lugares onde as tiras de material
escuro se encostam dentro dos círculos.
Essa obra se parece com algo que você já viu? O quê?
Quais ideias, sensações e memórias ela provoca? O que na obra
gera essas impressões?
Que sentidos você atribui ao fato dessa obra ser composta por
duas peças? As duas são iguais, ou há diferenças entre elas?
Provoque os estudantes a ampliarem suas percepções sobre a obra,
investigando mais a fundo o que ela os faz pensar, sentir ou lembrar,
sempre incentivando que explicitem o que na obra os faz ter determinada impressão. O estranhamento inicial sobre a imagem pode
ser aos poucos rompido ao se criarem associações com outras coisas
já conhecidas por eles. A obra tem uma aparência abstrata, com os
desenhos que se formam em cada círculo, mas esse padrão de linhas
curvas e circulares pode remeter a elementos que os estudantes costumam visualizar em seu cotidiano e que variam de acordo com suas
referências visuais. Um exemplo são as mandalas, símbolos de origem
indiana presentes em diferentes filosofias orientais, relacionados a
espiritualidade e meditação. Mandalas, no entanto, possuem desenhos simétricos, diferentemente dessa obra. Outras possibilidades são
elementos decorativos presentes em muitos objetos, como grades de
portas, portões e janelas, estampas de tecidos, rendas e bordados. A
obra também pode remeter à ideia de labirinto, especialmente pelas
tiras internas formarem espaços vazios entre elas. Observem que as
duas peças são muito parecidas, com o mesmo processo construtivo,
mas que os desenhos que se formam em cada uma não são idênticos.
Comente que a obra é composta pelas duas peças juntas, presas à
parede, e estimule-os a relatar como essa organização em dupla interfere na leitura. Seria diferente ver uma só peça como obra? O que a
noção de dupla os faz pensar?
Você identifica os materiais utilizados na criação dessa obra?
Quais podem ser?
Como parece que ela foi feita?

A artista Rosângela Rennó nomeou essa obra como Círculos viciosos, 472 casamentos cubanos. Você percebe relações entre o
título e a obra? Quais seriam?
Em que aspectos ela pode dialogar com a ideia de casamento?
Rosângela Rennó frequentemente se apropria de imagens e outros
materiais fotográficos para realizar suas obras. Em Círculos viciosos,
472 casamentos cubanos, ela utilizou negativos de fotografias de
casamentos que adquiriu em uma viagem que fez a Cuba, em
1994, para participar da 5ª Bienal de Havana. Vem daí a referência
ao país no título da obra, pois a artista utilizou negativos de 472
casamentos diferentes de uma grande coleção que recebeu ao visitar um estúdio fotográfico. Já a ideia de círculos viciosos, expressa
diretamente pela forma das obras, dispostas em círculos, pode ser
entendida como uma metáfora do casamento como instituição
social e ainda remeter ao caráter cíclico e repetitivo dos rituais e
das celebrações festivas. Pergunte aos estudantes o que entendem
da expressão “círculos viciosos”. Talvez eles tenham alguma ideia
sobre o que significa essa expressão, mas vocês podem consultar
juntos na internet definições sobre ela para compreender melhor
seu sentido e discutir sua relação com a obra. Uma definição que
pode ser encontrada é a seguinte:
Círculo vicioso: Sucessão de acontecimentos que se repete indefinidamente e que resulta em uma situação aparentemente sem
saída, com consequências normalmente negativas para quem se
vê dentro do processo (...)
[CÍRCULO VICIOSO. In: DICIO, Dicionário Online de Português. Porto: 7Graus,
2021. Disponível em: https://www.dicio.com.br/circulo-vicioso/. Acesso em:
12/08/2021.]

A obra pode, nesse sentido, ser compreendida como uma abordagem
crítica do casamento, da repetição constante de comportamentos sociais padronizados. A inserção dos indivíduos nesses “círculos viciosos”
ocorre muitas vezes de forma impensada e acrítica, se adequando aos
papéis sociais impostos por sua época e cultura. Especialmente, se considerado o ponto de vista das mulheres em uma sociedade patriarcal,
é possível pensar no casamento como um círculo vicioso que muitas
vezes se torna um limitador de potencialidades delas.
Vale contextualizar que, quando Rosângela Rennó realizou essa obra, o
divórcio no Brasil era permitido havia menos de 20 anos, desde 1977.
Ainda hoje, a dependência financeira é uma barreira que impede muitas mulheres de saírem de relacionamentos abusivos e denunciarem
seus agressores, por exemplo.1
As escolhas estéticas que a artista realizou ao criar a obra dialogam
formalmente com a ideia de círculo vicioso. O dois círculos que a
compõem podem remeter às alianças de casamento, símbolos da
união supostamente inquebrável entre um casal. O intrincado percurso realizado pelos negativos dentro de cada círculo, formando
padrões de linhas curvas e espiraladas, evoca a sensação de repetição
infinita, já que desenham uma espécie de labirinto sem começo nem
fim visíveis. A delicadeza dos desenhos, em padrões abstratos, também pode nos lembrar bordados, rendas e outros elementos visuais
tão presentes em cerimônias de casamento, como em vestidos de
noiva e arranjos decorativos. Tradicionalmente associados a noções
de nobreza e feminilidade, eles destacam a ideia amplamente aceita
de que o casamento é um dia único e especial, sobretudo para as
mulheres; um “dia de princesa”, em consonância com a visão patriarcal de que os principais papéis sociais de uma mulher são os de
esposa e, consequentemente, mãe.
Saber o título e o contexto da origem dos negativos utilizados
na obra altera sua percepção sobre ela? Como?
O que você imagina quando pensa em fotografias de casamento? Como imagina que são as imagens de casamento que estão
presentes nos negativos utilizados na obra?
Para que servem fotografias de casamento? Como elas costumam ser? O que elas costumam mostrar e o que não mostram?
1

Segundo reportagem do Jornal Nacional, uma em cada quatro mulheres agredidas não denunciam o companheiro por depender financeiramente dele. Fonte:
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/01/23/dependencia-financeira-obstaculo-para-mulheres-denunciarem-agressor.ghtml (Acesso em 10
ago. 2021)

Promova a discussão entre os estudantes sobre como o título pode
ampliar a percepção da obra, contextualizando-a e, muitas vezes,
modificando nossa percepção inicial sobre elas. Se a obra de Rosângela
Rennó não tivesse um título, ou se os negativos fossem de outras
situações que não casamentos, por exemplo, festas de aniversário, as
leituras possíveis sobre ela seriam outras. Estimule os estudantes a se
lembrarem de outras fotografias de casamento que já viram, refletindo
criticamente sobre o que as caracteriza. Talvez alguns imaginem que
as fotografias dos negativos são semelhantes às que já tenham visto
dos casamentos passados de seus familiares, como de pais, tios e avós.
Eles também podem se lembrar de registros fotográficos de casamentos atuais, que as pessoas muitas vezes divulgam na internet, em suas
redes sociais. Provoque-os a refletir sobre os padrões visuais das poses
geralmente repetidas, que procuram registrar essa data tão simbólica
enfatizando o amor e a felicidade dos noivos, e a alegria receptiva
de amigos e familiares que testemunham sua união. Fotógrafos de
casamento costumam seguir uma espécie de “roteiro” do registro da
cerimônia, que atualmente inclui desde a preparação até a festa. Ao
seguir esses padrões, é possível pensar que as fotografias se tornam
documentos imagéticos não exatamente daquilo que aconteceu, e
sim daquilo que se quis mostrar; uma construção idealizada do que
se espera que seja uma cerimônia de casamento e as reações dos
presentes ao evento.
DICA!
Uma das características das fotografias de casamento que despertaram o interesse de Rosângela Rennó são as repetições de padrões
compositivos e visuais, poses realizadas de forma quase idêntica
em muitas cerimônias de casamento diferentes. A partir da apropriação dos mesmos negativos adquiridos em Cuba, ela realizou
uma obra, que aborda essas repetições, chamada Cerimônia do
adeus (1997-2003). Na obra, a artista revelou e ampliou quarenta
fotografias desse arquivo cubano que representam um tipo de
fotografia muito comum nas últimas décadas do século XX: a dos
noivos deixando a cerimônia no banco traseiro de um carro, a
caminho da lua de mel, geralmente, vistos pela janela.
No site da artista, é possível visualizar várias imagens assim:
http://www.rosangelarenno.com.br/obras/exibir/18/1 (Acesso em
10 ago. 2021)
Se possível, visite o site com os estudantes para complementar as
discussões propostas aqui. No site, também é possível conhecer
várias outras obras de Rosângela Rennó e acessar mais informações
a seu respeito.

Proposta poética
Atualmente, a maioria dos jovens possui acesso à internet e às redes
sociais. Mesmo que não, eles possivelmente têm acesso a celulares
com câmera e fotografam o seu cotidiano com elas. O que essas fotografias, que compartilham com as pessoas, dizem sobre eles? O que
elas não mostram? Por que escolhem algumas para mostrar, e outras,
não? Quais padrões visuais se repetem nelas? Por que isso acontece?
Essas são algumas questões que podem orientar as reflexões na proposta poética, cujo objetivo é os estudantes selecionarem e analisarem
os padrões de representação presentes nas próprias fotografias e que
visualizam em seu cotidiano.
Etapas:
1. Peça para que cada estudante selecione cinco fotografias que eles
mesmos fizeram. Podem ser fotos que eles postaram em redes
sociais, ou que não teriam problema em compartilhar.
2. Forme grupos de cinco ou seis estudantes. Eles devem reunir as fotografias de todos do grupo. Caso tenham acesso à impressora, eles
podem imprimir e recortar cada foto. Se isso não for possível, podem
reuni-las em um computador, ou mesmo no celular de um deles.
3. Cada grupo deve então analisar as fotografias de seus integrantes,
procurando nelas padrões de representação, como poses que se
repetem, gestos, enquadramentos, uso de filtros etc. Cuide para
que realizem essa análise de forma respeitosa com os colegas,
reconhecendo suas individualidades, valorizando a diversidade
do grupo e evitando julgamentos depreciativos. A ideia é que
percebam como as fotografias que fazem muitas vezes carregam
elementos visuais, que refletem visões de mundo não só individuais
como coletivas, comportamentos e valores dos grupos nos quais
estão inseridos. Peça que anotem as ideias principais. Eles podem
organizar as fotos, agrupando-as em categorias que expressam
ideias similares.
4. Em seguida, cada grupo irá transformar suas fotografias em algo
que expresse aos colegas as ideias principais a que chegaram.
Eles podem usar todas as fotos do grupo ou selecionar somente
algumas. Para isso, podem usar as fotografias impressas, programas de computador ou aplicativos para celular, dependendo dos
recursos que tiverem disponíveis. Por exemplo, reunir as fotografias e criar um vídeo ou uma apresentação de slides, acrescentando textos, músicas etc.; criar um álbum com as fotografias
impressas com legendas; interferir sobre as fotografias com
desenhos, colagens, filtros, entre outras possibilidades. Lembre os
alunos que, assim como fez Rosângela Rennó, eles podem pensar
a forma geral dessa apresentação das fotos dialogando com as
suas ideias principais.
5. Por fim, organize um momento para que os grupos mostrem uns
aos outros o que fizeram; promova a observação e a discussão sobre
as impressões dos alunos. Você pode se basear nas questões propostas inicialmente e em outras que surjam da conversa. Conduza a
discussão para que eles abordem o que chama a atenção nas criações uns dos outros; o que elas possuem em comum; quais ideias
mais se destacam; como solucionaram visualmente o que queriam
expressar; além de questionar as escolhas, inclusive sobre aquelas
imagens que decidiram não mostrar.
Observação:
Na impossibilidade de realizar essa proposta utilizando câmeras e
fotografias dos próprios estudantes, você pode adaptá-la para o uso
de fotografias de outras fontes, com pesquisas de imagens na internet
ou em revistas, jornais e folhetos publicitários. Nesse caso, sugira aos
grupos diferentes temas que orientem a busca pelas imagens (festas,
férias, viagens, fotos de perfil em redes sociais etc.). A partir da coleta
de diferentes imagens, eles podem realizar o mesmo procedimento
proposto a partir da etapa 2.

Distribuição gratuita / Proibida a comercialização.

Esta prancha apresenta sugestões de leitura de imagem e de proposta
poética a partir da reprodução da obra Círculos viciosos, 472 casamentos cubanos, feita em 1995, pela artista brasileira Rosângela Rennó
(1962), pertencente à Coleção Roger Wright, em comodato com a
Pinacoteca de São Paulo.

Leitura de imagem –

Rosângela Rennó

[Belo Horizonte, MG, 1962]

Vera Cruz, 2000
Vídeo com som. Duração: 44 minutos
Doação da Associação Pinacoteca Arte e Cultura – APAC,
aquisição realizada por meio da Lei Rouanet – MinC, 2018 Foto: Isabella Matheus
Professor(a),

Orientações e sugestões para a leitura de obra
Procure criar um ambiente confortável com os estudantes para a leitura da imagem, de modo que se sintam à vontade para expor suas impressões. Sugerimos
que eles se sentem em roda, uma forma de organização que coloca todos em
nível de igualdade, vendo-se de frente, facilitando a atenção ao outro.
Estimule um ambiente de respeito entre todos, mesmo que discordem
do ponto de vista uns dos outros. O embate de ideias faz parte de uma
discussão saudável, o que não significa diminuir e desconsiderar as opiniões divergentes. A leitura da imagem de arte é aberta à interpretação,
permite uma diversidade de respostas; não há uma única verdade ou
uma resposta certa. Também não se trata de adivinhar o que os artistas
quiseram dizer ou expressar, mas, a partir da observação do que criaram,
refletir sobre as diversas possibilidades de sentido. Durante esse processo,
é possível que os temas discutidos se distanciem da obra analisada. Nessa
situação, é importante orientar os estudantes a voltarem a olhar a obra
em questão e a continuarem a troca de ideias sobre ela.
Sugerimos aqui um possível caminho para a leitura de imagem, com a
proposta de algumas questões. Não se trata de um roteiro fixo, portanto,
fique à vontade para ampliar e criar outros caminhos e abordagens, considerando as próprias respostas e ideias dos alunos durante o percurso.
Você pode começar com questões como as seguintes:
O que as duas imagens mostram? Como elas são?
O que você imagina ao ler as frases presentes nelas?
No primeiro momento, mostre as imagens aos estudantes sem lhes dar
nenhuma informação sobre o que estão vendo. Deixe que os alunos levantem hipóteses sobre do que elas se tratam. Pode chamar sua atenção o
fato de que as duas são retangulares, como telas de vídeo, e possuem, na
parte inferior, textos em preto, como se fossem legendas de um filme. Mas,
diferentemente de um filme, não são mostradas cenas com personagens
e acontecimentos; as legendas estão sobre um fundo branco amarelado,
como se as legendas não se referissem à imagem nenhuma.
Na primeira imagem, é possível ler a frase “São pardos… e estão todos
nus!”; e, na segunda, “Acho que são mais nossos amigos do que nós
somos deles…”. Pela sua estrutura, é possível apreender que quem enuncia
essas frases faz parte de um grupo (“nós”) e parece se referir a outro grupo
(“deles”). Provoque-os a refletir sobre o que essas frases os fazem imaginar.
A primeira frase apresenta uma exclamação que enfatiza a surpresa de quem
fala sobre o fato de que os integrantes do outro grupo estão nus.
Se o fundo em branco mostrasse um filme, o que você acha que
veria? Que sons teriam estas cenas? Quando e onde se passam?
Quem seriam os personagens que são descritos como pardos e
que estão nus?
Quem está falando sobre eles?
Estimule os estudantes a imaginar cenas para essas frases, como em um
filme. Durante um filme, os textos falados pelos personagens se complementam com sons e imagens. As ações se passam em tempos e lugares específicos, há personagens, figurinos, objetos, som ambiente e trilha sonora, entre
outros elementos que compõem aquilo que os criadores do filme pretendem
que o público compreenda sobre a história que se conta. Perceba se os alunos identificam os personagens pardos e nus como indígenas, e os que falam
como portugueses, localizando o acontecimento no tempo da chegada dos
portugueses ao Brasil. Mas não os induza a essa percepção; acolha todas
as possibilidades apontadas pelos estudantes e provoque-os a refletir sobre
elas, relacionando-as com o que os levou a imaginar as cenas nas frases lidas.
Nesse primeiro momento, é possível, por exemplo, surgirem ideias como
confronto de culturas, invasão espacial e outras que, embora não sejam o
foco da obra, propiciam discussões pertinentes sobre os primeiros contatos
dos portugueses com os habitantes do Brasil em 1500.

Brasil, de 1861, feita pelo pintor acadêmico Victor Meirelles (1832-1903),
da coleção do Museu Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro.
No site de Rosângela Rennó, a obra Vera Cruz é descrita da seguinte forma:
Projeto experimental fundamentado na ideia da “impossibilidade”
de um documentário sobre o descobrimento do Brasil. Baseado no
conteúdo da famosa carta escrita por Pero Vaz de Caminha, “Vera
Cruz” é a cópia em vídeo de um filme (im)possível. Da imagem que
foi subtraída, vemos apenas a “imagem da película”, desgastada pelos
500 anos de existência. O som foi também subtraído. O que restou do
relato, portanto, assumiu a forma de texto-legenda.
[Disponível em: http://www.rosangelarenno.com.br/obras/sobre/29 - Acesso 10
ago 2021]

Por que um documentário sobre a chegada dos portugueses ao
Brasil é uma impossibilidade?
Como Rosângela Rennó expressou a ideia de um documentário
impossível em sua obra?
Como é comum em sua obra, Rosângela Rennó se baseia na própria
história das linguagens visuais para criar esse trabalho. Tendo a fotografia, depois o cinema, surgido somente no século XIX, a existência de um
documentário realizado no momento da chegada dos portugueses, em
1500, é impossível. Questione os estudantes a respeito de suas impressões sobre as escolhas estéticas da artista, já que Rosângela expressa a
ideia da impossibilidade de um documentário ao deixar o vídeo com o
fundo em branco, sem imagens.
Que outros documentários seriam impossíveis? Por quê?
Como poderíamos documentar artisticamente os eventos citados?
Como seriam imagens, textos, personagens e narrativas desses
eventos?
Quem seriam os autores desses documentários? Todos seriam
ouvidos?
Provoque os estudantes a discutir essas questões, refletindo acerca de
outras situações históricas sobre as quais não existem narrativas documentais realizadas pelos seus participantes, ou que foram narradas apenas por uma parte deles. Estimule para que procurem lembrar e relatar
esses possíveis eventos. Um exemplo é o período da escravização de
africanos e afro-brasileiros entre o século XVI e XIX no Brasil. São raras as
manifestações que narram o ponto de vista dos escravizados no período,
visto que esses não tinham acesso a educação, livre expressão ou qualquer outro direito humano que hoje consideramos essenciais.

DICA!
A artista Rosângela Rennó disponibiliza parte de seus trabalhos na
plataforma Vimeo, lá é possível conhecer parte de sua produção
artística, inclusive um trecho da obra da obra Vera Cruz.
[Disponível em: https://vimeo.com/42299686 - Acesso 13 set 2021]

A artista criou esse vídeo, que foi o primeiro que fez em sua carreira, para
a Mostra do Redescobrimento: Brasil + 500, uma exposição que ocorreu
no ano 2000, em São Paulo, como uma forma de celebração crítica dos
500 anos desde o episódio que historicamente é considerado como a origem de nosso país: a chegada (descobrimento ou invasão, dependendo
do ponto de vista) dos portugueses ao Brasil.
As legendas do vídeo foram baseadas nas descrições que Pero Vaz de
Caminha (1450-1500), escrivão da armada de Pedro Álvares Cabral
(1467-1520), fez em carta ao rei de Portugal, D. Manoel I (1469-1521),
escrita em 1 de maio de 1500, ou seja, poucos dias depois do desembarque dos portugueses na região que hoje é Porto Seguro, na Bahia. A carta
é considerada o primeiro documento português sobre esse acontecimento; e, depois de alguns séculos esquecida, foi popularizada no século XIX,
tornando-se uma fonte para estudos históricos, literários; e, também,
servindo de referência para manifestações artísticas que buscaram representar esse momento histórico, como a famosa pintura Primeira missa no

Sabendo o contexto que a obra aborda, como você interpreta esta
frase, atribuída aos portugueses, “Acho que são mais nossos amigos do que nós somos deles…”?
Quais relações você faz entre ela e a história do Brasil?
Essa frase ainda faz sentido nos dias de hoje? Por quê?
Discuta com os estudantes os sentidos que eles atribuem à frase, incentivando-os a levar em consideração as relações de poder desiguais que se
estabeleceram entre indígenas e europeus. Sabemos que as interações
e as trocas pacíficas e amigáveis descritas por Pero Vaz de Caminha em
sua carta não refletem a realidade durante a colonização portuguesa,
que, assim como a espanhola, no restante da América do Sul, gerou um
histórico de exploração e genocídio dos povos indígenas. Muitos morreram em guerras, de doenças infecciosas trazidas pelos europeus, foram
escravizados ou tiveram suas terras roubadas. Além disso, as crenças, as
culturas e os modos de vida desses povos foram atacados pela visão de
mundo eurocêntrica. Estimule-os a refletir sobre como essa história não
ficou no passado, já que os povos indígenas ainda sofrem constantemente ataques a sua existência e seus territórios. São constantes suas lutas
pela demarcação de terras, contra invasores, como garimpeiros, grileiros
e madeireiros, e contra retrocessos na forma de projetos políticos que servem a interesses não-indígenas. Além disso, precisam continuadamente
combater as narrativas preconceituosas a seu respeito e muitas vezes lidar
com o descaso em relação a direitos que já lhes são garantidos. Apesar
de todo o histórico de opressão, hoje vemos muitos indígenas procurando estar presentes nas diferentes mídias, ocupando espaços públicos,
criando e divulgando as próprias narrativas sobre suas histórias e culturas,
desmistificando preconceitos e atuando pelos interesses de seus povos.
Se a obra de Rosângela Rennó enfatiza a ideia de um documentário impossível, com o ponto de vista de somente um dos grupos envolvidos no início
do processo de colonização, hoje, a quem interessar, é possível ver e ouvir
o ponto de vista dos próprios indígenas, na voz de líderes políticos e comunitários, artistas, jornalistas, cineastas, professores, escritores, entre outros.
DICA!
Para conhecer e aprofundar as reflexões sobre a realidade atual dos
povos indígenas do Brasil, você pode acessar com os estudantes sites
como os seguintes:
Povos indígenas do Brasil:
https://pib.socioambiental.org/pt/P%C3%A1gina_principal
Instituto Socioambiental:
https://www.socioambiental.org/pt-br
Canal da Mídia Índia:
https://www.youtube.com/channel/
UCew9kMUY2LKKtQdRwITfWXQ/videos
Articulação dos Povos Indígenas do Brasil:
https://apiboficial.org/?lang=en
Conselho Indigenista Missionário (CIMI):
https://cimi.org.br/
Rádio Yandé:
https://radioyande.com/ (Acessos 31 ago 2021)
As artes indígenas e as culturas de resistência. Conversa realizada
pela Pinacoteca, na ocasião da exposição Véxoa: Nós sabemos.
https://www.youtube.com/watch?v=ml7FMPXWwCo
Mulheres artistas indígenas: questões de gênero na produção e
reconhecimento. Conversa realizada pela Pinacoteca, na ocasião da
exposição Véxoa: Nós sabemos.
https://www.youtube.com/watch?v=MtuFcD2L9JE (Acessos 16 set 2021)

DICA!
Se possível, assista ao seguinte vídeo com os estudantes, no canal
da Associação Cultural Videobrasil:https://youtu.be/wVhuKLyNxUA
[Acesso 08 ago. 2021]
Nele, um depoimento da artista sobre a criação de Vera Cruz é
intercalado com alguns trechos da obra, o que permite que os estudantes compreendam melhor como Rosângela atua em seu processo
criativo, além de ouvirem o que ela tem a dizer sobre esse trabalho.
Caso consigam assistir ao vídeo, incorpore seus conteúdos às reflexões propostas aqui e às impressões dos estudantes sobre a obra.
Em Vera Cruz, em alguns momentos, é possível ver manchas e ranhuras,
como a aparência de filmes de película que se apagaram com o tempo. O
vídeo apresenta somente as falas dos portugueses na forma de legendas,
como se fossem diálogos entre eles, e sons do mar e do vento, que remetem a local e clima de sua chegada. O vídeo se organiza como um diário,
com a indicação das datas desde o dia em que os portugueses avistaram
terra, 21 de abril de 1500, até 1º de maio, dia que Pero Vaz escreveu
a carta. Nas falas das legendas, os portugueses dialogam expressando
suas percepções sobre a terra, a natureza exuberante, os animais, e seus
encontros com os indígenas, em que a comunicação se deu por gestos.
Abordam as trocas de objetos com eles, o espanto com a nudez dos
indígenas, com a comida e a bebida, os adereços e as pinturas corporais.
Também se referem à celebração da missa e à necessidade que julgam ter
de catequizar os indígenas, simbolizando a tomada dessa terra como cristã e portuguesa. Ao se analisar a carta de Pero Vaz de Caminha, é possível
encontrar trechos que deram origem aos diálogos criados por Rosângela
Rennó. As frases presentes nos dois frames do vídeo reproduzidos na
prancha podem ser identificadas em alguns trechos, como os seguintes:

Proposta poética
Leia para os estudantes, a seguir, trechos da fala de Rosângela Rennó de
uma entrevista de 2007, em que ela aborda a obra Vera Cruz:
Em Vera Cruz, há um texto muito bem apoiado num documento, que
deve ser o documento mais conhecido e importante do Brasil. Mas
a única coisa que a gente tem são esses relatos textuais. Eu gostei
justamente de trabalhar com tudo aquilo que não pôde ser documentado. Quando você lê a carta, o que você consegue imaginar
sobre a relação dos portugueses com os índios? Ali há muito poucos
elementos para isso. Você tem só a versão do português, não tem a
versão do outro lado. É a visão do colonizador.
[...] em Vera Cruz, as legendas existem para serem questionadas mesmo.
Aquele diálogo é fictício, criado a partir dos dados contidos na carta de
Pero Vaz de Caminha. Sabemos que o diálogo entre índios e portugueses não ocorreu. O trabalho apresenta, então, várias impossibilidades
[...]. Uma documentação impossível, um diálogo impossível. Há a fala do
português, mas não há a réplica, porque a réplica não foi entendida. O
outro é visto e julgado a partir de um único ponto de vista.
[...] Naquela época, o único relato possível era o textual, ou os
desenhos. Daí você tem que contar só com a versão de quem está
apresentando aquilo que você tem que acreditar que sejam os fatos.
[RENNÓ, Rosângela. Entrevista concedida a Paula Alzugaray. Associação Cultural Videobrasil, 2007. Disponível em: http://site.videobrasil.
org.br/dossier/textos/585941/1775397 Acesso 10 ago 2021].

A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos
e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Nem
fazem mais caso de encobrir ou deixa de encobrir suas vergonhas do
que de mostrar a cara. Acerca disso são de grande inocência. (p.3)
Nesse dia, enquanto ali andavam, dançaram e bailaram sempre com
os nossos, ao som de um tamboril nosso, como se fossem mais amigos nossos do que nós seus.(p. 11)

Estas imagens são dois frames de um vídeo criado pela artista
Rosângela Rennó chamado Vera Cruz, de 2000. O que você entende por esse nome?
Que relações estabelece entre o título do vídeo e as frases que leu?
Se necessário, explique aos estudantes que um frame, que também pode ser
chamado de “quadro”, é uma cena pausada de um filme. Neste material,
reproduzimos dois frames de um vídeo que, ao todo, possui 44 minutos de
duração, selecionados com o intuito de criar uma aproximação que permita
compreender sua proposta. O vídeo integral apresenta apenas textos em
forma de legendas (como as que vimos nos frames selecionados) e nenhuma
imagem. Questione o que os estudantes entendem por “Vera Cruz”, que foi
o nome com o qual os portugueses batizaram o Brasil em sua chegada, em
1500. O título do vídeo de Rosângela Rennó explicita que a obra trata desse
acontecimento histórico. Nesse sentido, fica evidente que aqueles descritos
como pardos e nus são os indígenas, e os que falam são os portugueses.

eles se dividem em 256 povos, com culturas e religiosidades próprias, falantes
de 150 línguas distintas3. Mas esse número pode ser maior, pois a categoria
“pardo” é autodeclarada e pode diversas vezes colocar no mesmo grupo
indígenas, mestiços e negros de pele clara; consequentemente, influencia as
políticas públicas voltadas para as diferentes populações.

[DE CAMINHA, Pero Vaz. A carta de Pero Vaz de Caminha. Pará: Universidade
da Amazônia/ Núcleo de educação à distância, s/d. Disponível em: http://www.
dominiopublico.gov.br/download/texto/ua000283.pdf Acesso 10 ago 2021]

Por que você acha que a artista resumiu a citação na frase “São
pardos...e estão todos nus!” e por que a frase foi escrita assim,
com uma exclamação?
Por que Pero Vaz de Caminha enfatizou os aspectos da aparência
dos corpos dos indígenas?
Converse com os estudantes sobre como essa descrição destaca as diferenças entre portugueses e indígenas a partir do ponto de vista dos europeus.
A cor da pele, a nudez e a ausência de vergonha com relação ao corpo
nu são elementos que chocam e surpreendem os portugueses. Esses, cristãos, enxergam na nudez o pecado que associam ao ato sexual. Para os
indígenas, no entanto, a nudez é natural, e os portugueses associam isso à
inocência dos indígenas, ou seja, à falta de pecado ou malícia.
Rosângela Rennó enfatiza essa percepção dos portugueses transformando
a descrição da carta em uma fala que denota surpresa. Converse com os
estudantes sobre como essa visão influenciou a noção dos europeus, a partir
da colonização, de que os indígenas, por não serem como eles, eram seres
inferiores que precisavam ser civilizados; e um dos processos pelos quais
deveriam passar era a conversão ao cristianismo, ou seja, a catequização.
Questione se percebem resquícios dessa mentalidade colonizadora nos dias
de hoje. Um exemplo são as missões religiosas cristãs que ainda ocorrem no
Brasil e em outros países com o intuito de converter povos indígenas, muitas
vezes, invadindo ilegalmente suas terras e desrespeitando suas crenças e
costumes originais1. Discuta também como a percepção dos indígenas como
“pardos” permanece, uma categorização que é hoje bastante questionada
por muitas vezes invisibilizar sua identidade2. O Censo de 2010 contabilizou
cerca de 896.917 indígenas no Brasil. Segundo o Instituto Socioambiental,
1

2

Na seguinte reportagem, é possível ler e assistir um vídeo sobre o assunto: https://temas.folha.uol.com.br/amazonia-sob-bolsonaro/novos-missionarios-da-amazonia/missionarios-vao-ao-vale-do-javari-atraidos-pelos-indios-isolados.
shtml [Acesso 15 ago 2021].
Fonte: https://brasil.mongabay.com/2021/06/nao-sou-pardo-sou-indigena-mobilizacao-indigena-para-autodeclaracao-no-censo-de-2022/[Acesso 15 ago 2021].

A partir dessa leitura, e considerando as reflexões anteriores sobre a obra
Vera Cruz, além de seus próprios conhecimentos históricos sobre o processo
de colonização no Brasil, proponha aos estudantes um exercício ficcional.
Nesse cenário fictício, seria possível enviar um aparelho leitor e tradutor para
o passado. Ele seria capaz de ler em qualquer língua e traduzir o texto oralmente para a língua de quem o receber. Os estudantes devem escrever uma
carta para ser enviada, por esse mecanismo, aos indígenas que encontraram
os portugueses em 1500. O que eles têm a dizer? Como podem alertar os
indígenas sobre as intenções dos portugueses? O que acham que pode ser
dito para que os acontecimentos futuros sejam diferentes?
Etapas:
1. Os estudantes devem escrever a carta individualmente. Estabeleça
um tempo para que a escrevam, lembrando-os de que eles detêm
conhecimentos históricos acumulados por mais de 500 anos que
podem compartilhar.
2. Diga para os estudantes formarem duplas ou trios, de modo que
troquem as cartas, e cada um leia a carta de um dos colegas.
3. Promova a discussão entre todos sobre as cartas, para que eles
possam ler trechos do que escreveram e também comentar suas
impressões sobre o que foi escrito pelos colegas. Estimule-os a refletir
e a dialogar sobre o que escreveram, sempre procurando desconstruir
estereótipos e preconceitos. Os estudantes acham que suas cartas, se,
de fato pudessem ser enviadas ao passado, teriam contribuído para
evitar o sofrimento dos povos indígenas durante a colonização? E
hoje, o que eles acreditam que podem fazer para contribuir com as
causas indígenas no presente e no futuro?
3

Fonte: https://pib.socioambiental.org/pt/Quem_s%C3%A3o[Acesso 15 ago 021].

Distribuição gratuita / Proibida a comercialização.

Esta prancha apresenta sugestões de leitura de imagem e de proposta
poética a partir da reprodução de dois frames da obra Vera Cruz, de
2000, um vídeo da artista Rosângela Rennó (1962), pertencente ao
Acervo da Pinacoteca.
Sugerimos que, para a realização dessas propostas, procure incentivar a
participação dos estudantes e ouvir suas respostas, considerando suas
opiniões e pontos de vista, e estimulando-os a refletirem sobre elas. Os
alunos trazem para a leitura de imagens de arte seu próprio repertório,
e, a partir dele, da escuta atenta entre os colegas e do diálogo sobre as
obras, esse processo de aproximação com a arte se enriquece.
Oriente esse percurso junto aos estudantes, acrescentando quando
considerar pertinentes as informações contidas neste material e outras
que possam surgir de sua própria pesquisa, ampliando gradualmente a
complexidade de relações e reflexões na abordagem da obra.
Os caminhos aqui propostos indicam algumas possibilidades de aproximação com a obra que envolvem sua observação, contextualização e
interpretação, o que acontece sem ordem fixa e de forma articulada no
decorrer do processo.

realização
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ROSÂNGELA RENNÓ
Pequena ecologia da imagem

Distribuição gratuita / Proibida a comercialização.

Caro(a) professor(a):
O material está organizado da seguinte maneira:

Este material de apoio à prática pedagógica foi elaborado
pelo Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca de São Paulo para
subsidiar os trabalhos dos docentes com a inserção qualificada
de conteúdos da arte, cultura e patrimônio no currículo da educação formal, utilizando imagens de obras de seu acervo e de exposições temporárias como recursos educativos em sala de aula.
Destina-se, em princípio, aos professores do ensino fundamental II e ensino médio, responsáveis pelo componente curricular Arte,
mas esperamos que professores de outras séries e componentes
também possam utilizá-lo, fazendo as adaptações necessárias às
especificidades de suas turmas e áreas. Este material foi elaborado
por ocasião da exposição temporária Rosângela Rennó: Pequena
ecologia da imagem, uma mostra panorâmica sobre a obra da artista brasileira Rosângela Rennó (1962), realizada na Estação Pinacoteca, com curadoria de Ana Maria Maia, entre 2 de outubro de
2021 e 7 de março de 2022. As duas imagens aqui reproduzidas
são obras da artista que fazem parte do acervo da Pinacoteca e
da coleção Roger Wright, em comodato com o museu. O vídeo
Vera Cruz (2000), além de participar desta exposição temporária,
também pode ser visto na exposição de longa duração do acervo da Pinacoteca inaugurada em 2020. Neste material, sugerimos
caminhos de investigação que o professor pode trilhar com seus
estudantes. Reforçamos o caráter instrumental das reproduções,
pois são referências que não substituem o contato direto com as
obras originais.
Os textos que acompanham as imagens convidam a conhecer
o trabalho dessa artista, a fruir suas obras, pensar e responder a
elas criativamente, refletindo sobre questões suscitadas por elas.
O conjunto pode ser utilizado como subsídio para preparar
uma visita ao museu e em particular à exposição temporária Rosângela Rennó: Pequena ecologia da imagem; como desdobramento e conclusão do contato direto com as obras da artista, após
a visita; pode, também, ser um instrumento de aproximação à suas
obras e à produção artística das últimas décadas do século XX e
início do XXI.
Esperamos que o professor explore este material muito além
das possibilidades aqui indicadas, integrando suas próprias ideias
às nossas sugestões e se apropriando dele como inspiração para
criar novos percursos educativos a percorrer com seus estudantes.

•
•
•
•
•
•
•

Orientações aos educadores – para trabalhar com imagens
de obras de arte em sala de aula.
Foco de interesse – opções que orientam o percurso educativo.
Contextos – breves comentários sobre temas de interesse
para o uso educativo das imagens.
Biografia - algumas informações sobre a vida e trajetória da
artista.
Glossário – definições de termos utilizados (sublinhados no
texto).
Bibliografia – textos consultados e/ou recomendados para
aprofundar a reflexão.
Reprodução das obras e propostas educativas – pranchas
com reproduções das obras Círculos viciosos, 472 casamentos cubanos (1995), e Vera Cruz (2000), de Rosângela Rennó,
que trazem no verso as respectivas propostas educativas com
leitura de imagem e também propostas poéticas.

Orientações aos educadores
LEITURA DE IMAGEM é a estratégia utilizada pelo professor
para propor um diálogo entre alunos a partir da observação da
imagem, explorando seus significados e os aspectos técnicos,
formais e contextuais. Informações e conteúdos sobre a arte, os
processos de produção, autores e épocas podem ser conhecimentos importantes para ampliar e estimular a percepção, interpretação, análise e crítica das obras, desde que não tomem o
lugar do ato de olhar com curiosidade para uma obra como algo
desconhecido, a ser descoberto.
PROPOSTAS POÉTICAS são atividades lúdico-plásticas que visam concretizar, tornando vivenciais, os conteúdos tratados na
leitura de imagem.
Além de visuais, as atividades podem também ser musicais,
corporais ou verbais. Propõem uma investigação com os mesmos
focos de interesse tratados em âmbito perceptivo e cognitivo, incentivando os alunos a conhecer, analisar, perceber e interpretar os
trabalhos que realizarem no percurso.
1

Desde os anos 1980, a fotografia tem sido o principal eixo
do trabalho da artista. Mas Rosângela Rennó é comumente descrita pela crítica de arte como “uma fotógrafa que quase não
fotografa”. Essa percepção sobre sua produção se dá pelo fato
de que a artista parte, na maioria das vezes, da apropriação de
imagens de terceiros para elaborar seus trabalhos, não só como
expressões bidimensionais, mas também na forma de objetos,
instalações e vídeos.

O mundo de hoje oferece aos estudantes grande quantidade
de imagens. Eles estão acostumados a vê-las, a manipulá-las, mas
não a pensar criticamente sobre elas. Os percursos educativos aqui
propostos buscam estimular os alunos a refletir de modo criativo
sobre o que veem. A leitura da imagem é um ponto de partida
para estabelecer um diálogo: o mais importante é partilhar com
os alunos o prazer de descobrir significados ao interagir com o
universo da Arte. Para despertar realmente o interesse, é necessário perceberem que os conteúdos explorados podem adquirir para
eles sentido próprio e que essas descobertas podem ter repercussões práticas na vida presente e futura.
Propomos que os processos sejam sempre dialógicos. Um diálogo costuma ter acordos e desacordos, mas se baseia na compreensão de que é preciso saber escutar o outro e poder expressar-se.
Assim, é fundamental garantir que todos tenham a possibilidade
de apresentar ideias e compartilhá-las num ambiente de respeito
mútuo, dialogando de maneira prazerosa e consciente. Expor aos
alunos uma imagem para leitura implica conduzir uma observação
na qual eles mesmos possam investigá-la, percebê-la e analisá-la.
As questões formuladas para orientar a leitura da imagem admitem
como corretas respostas diversas. A cada resposta, incentive a referência à imagem da obra da qual partiu a leitura, reconduzindo o
olhar de todos ao objeto de análise. Lembre-se de que cabe ao professor valorizar cada interpretação atribuída à imagem, favorecer o
diálogo e o compartilhamento de opiniões entre os alunos e articular a integração dos diversos significados percebidos, de modo a
aprofundar a capacidade de fruir e compreender as imagens.
Evite ler os créditos da obra (título, tamanho, técnica) antes
de proceder à leitura com os alunos: expor prematuramente esses
dados pode inibir a investigação. O contexto histórico da obra, o
artista, período ou estilo artístico devem ser considerados como
estímulo para novas discussões, elementos para articular a interpretação dos alunos, e não como dados a ser memorizados.
Procure aproveitar as possibilidades geradas a partir da leitura das
imagens para realizar propostas conjuntas com professores de outras
disciplinas. A Arte é uma área de conhecimento com conteúdos próprios e habilidades específicas: o trabalho com Arte inclui aspectos relativos a recreação, equilíbrio psíquico, expressão criativa e desenvolvimento de habilidades motoras, mas deve ir além disso. É preciso ter
clareza quanto aos objetivos de cada atividade proposta e estabelecer
critérios de avaliação de processos e resultados que sejam claros para
os alunos. Contamos com a capacidade de mediação e a criatividade
do professor para transformar os percursos educativos segundo as
especificidades da turma, de modo a permitir um contato significativo
com a Arte. As estratégias de mediação aqui apresentadas são inter-relacionadas e não precisam acontecer necessariamente na ordem
em que aparecem no texto.
A partir da experiência com este material, incentivamos o professor a pesquisar outros artistas da mesma época ou que trabalhem
com questões, técnicas e temas semelhantes aos das obras aqui estudadas, buscando estabelecer relações com elas como inspiração
para criar novos percursos educativos.
Você pode começar sua pesquisa pelo próprio acervo da Pinacoteca!

DICA!
Ao abordar a obra de Rosângela Rennó, apresente e discuta
com os estudantes o conceito de apropriação na arte. Trata-se
da ação de usar imagens, objetos ou materiais pré-existentes,
realizados em outros contextos, artísticos ou não, para a criação de novas obras de arte. Esses elementos apropriados têm,
dessa forma, seus usos e sentidos originais evocados ou ressignificados na manifestação artística. Ao se apropriar de algum
elemento de outra obra de arte, por exemplo, uma reprodução
de uma pintura, o artista gera, assim, um diálogo com aquela
pintura em particular e com a própria história da arte. A apropriação envolve uma atitude conceitual, ou seja, em que o valor
atribuído à obra de arte reside mais nos sentidos atribuídos a ela
do que em seus aspectos materiais ou processos de construção.
Pergunte se os estudantes se lembram de obras que já viram que
fazem uso da apropriação como um recurso artístico. Se considerar pertinente, mostre a eles ou façam juntos uma pesquisa
na internet sobre obras com essas características. Uma manifestação artística em que é comum a utilização de elementos
apropriados de outros contextos é a instalação, por exemplo.
É frequente na produção de Rosângela Rennó sua interferência nas imagens, materiais e objetos dos quais se apropria. Este
processo muitas vezes envolve catalogar, rearranjar e sobrepor
imagens, textos e objetos, e também procedimentos próprios do
trabalho fotográfico, como modificar luz e contraste, usar negativos e positivos da imagem, ou fazer recortes em fotografias
destacando certos elementos visuais. Suas obras adquirem, assim, um caráter conceitual, destacando questões que extrapolam
sua materialidade, como a reflexão acerca da natureza das imagens, sua captação da realidade por meio da fotografia e seus
valores que se transformam com o tempo na vida em sociedade.
Foi no final dos anos 1980 que Rosângela Rennó começou
a inserir a apropriação de fotografias em sua produção, inicialmente com o uso de imagens de álbuns de sua própria família.
É o caso, por exemplo, da série Pequena ecologia da imagem,
de 1988, que dá título à exposição panorâmica realizada pela
Pinacoteca. Nesta série já está presente outra característica marcante de sua obra: o uso da linguagem verbal como elemento
constituinte de seu pensamento estético. Em toda a produção
de Rennó, é frequente o uso do texto, seja na elaboração de
títulos que complementem seu pensamento visual, muitas vezes
com referências a outras manifestações culturais, seja na própria composição do trabalho. No caso de Pequena ecologia da
imagem, a cada fotografia que a artista coletou e manipulou de
um acervo pessoal, muitas das quais captadas pelo seu próprio
pai em reuniões familiares, é acrescentada uma legenda escrita
à mão. Dessa forma, ela interpreta poeticamente essas imagens
outrora banais, registros de ações cotidianas ou ritualísticas da
convivência familiar.
Para o crítico de arte e curador Paulo Herkenhoff, “sob a organização formal das obras e instalações de Rennó corre o subtexto
– talvez a trama principal de sua obra – que é o retrato crítico da
fotografia” (1996, p.115). Segundo o mesmo autor, “é possível
afirmar que Rennó ressignifica os usos sociais da fotografia (...).
Sua arte reitera reflexões críticas sobre o dispositivo social, psíquico e cultural da fotografia” (2008, p.1-2). Ainda que obras como
as da série Pequena ecologia da imagem pareçam tratar de uma
memória pessoal e afetiva, elas revelam padrões de representação
da fotografia amadora que fazem parte do imaginário de toda
a sociedade ou, ao menos, das classes sociais que detêm acesso
aos seus meios de produção e reprodução. Afinal, fotografias de
viagens de férias, de casamentos, batizados, formaturas e festas
de aniversário tornaram-se formas de registro presentes com frequência nos álbuns de fotos de muitas famílias a partir da popularização da fotografia no século XX, como o uso de câmeras
cada vez mais portáteis e facilmente manipuláveis. Constituíram-se assim como um elemento não só de memória familiar, mas
que desempenha um papel fundamental na construção coletiva
de expectativas sobre a vida dos indivíduos em sociedade.
O interesse de Rosângela Rennó por essas imagens também
se estende ao colecionismo de fotografias muitas vezes anônimas, deslocadas de sua origem ao serem descartadas, e que servem de base para a criação de diferentes obras suas. Faz parte
de seu processo de trabalho a pesquisa e aquisição de fotografias

Foco de Interesse
Propor um percurso educativo implica escolher um caminho
entre os muitos possíveis. Esperamos que, além do que sugerimos
aqui, você busque outras trilhas para trabalhar com essas imagens,
e que também as registre para poder compartilhá-las com outros
professores e refletir sobre sua própria prática educativa. Novas
pistas para iniciar seus trajetos podem ser encontradas nas indicações bibliográficas.
Destacamos como foco de interesse neste material as indagações que a obra de Rosângela Rennó desperta sobre os papéis da
imagem, em especial a fotográfica, na sociedade contemporânea.
Rosângela Rennó:
entre o visível e o invisível, o dito e o não dito
Como o contato constante com imagens na sociedade contemporânea influencia nossa percepção da realidade, o que
vemos e como vemos? Quais histórias estas imagens contam e
quais deixam de contar? Quais ideias e comportamentos elas tornam visíveis e reforçam e quais escondem ou condenam? Como
explicitam as estruturas de poder que configuram nossa organização social? Estas são algumas questões que a obra de Rosângela Rennó pode suscitar, em especial a partir do uso que ela
faz de imagens fotográficas, de seus mecanismos de produção
e reprodução e dos discursos em torno delas. E elas se tornam
especialmente pertinentes se pensarmos nas inúmeras imagens
que inundam nosso cotidiano no século XXI, com as tecnologias
digitais e as redes sociais.
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em lugares como feiras, sebos e mercados de pulgas, além de pequenos estúdios fotográficos, espaços onde é possível encontrar
imagens e objetos que perderam com o tempo o valor simbólico
e financeiro que um dia possam ter tido, ou que foram mesmo
descartados por serem considerados defeituosos, como fotografias fora de foco. A obra Círculos viciosos, 472 casamentos cubanos, de 1995, reproduzida em uma das pranchas deste material
de apoio à prática pedagógica, é um exemplo de trabalho com
essa característica. São utilizados na sua composição negativos
fotográficos de 472 casamentos realizados em Cuba. Quarenta
fotografias da mesma coleção também foram utilizadas e manipuladas pela artista para a criação da instalação Cerimônia do
Adeus (1997-2003). Segundo a artista:

Eu diria que a obra de Rennó constitui uma espécie de
“Arquivo vivo”. Arquivo como fonte de resgate da memória,
para a construção da história e como estratégia de combate
à amnésia.
(...) Por trás da aparente obsessão de colecionar e arquivar, revela-se a presença constante que é, em última análise,
o fio condutor de toda a sua trajetória: a narrativa.” (2007)
[Disponível em: http://site.videobrasil.org.br/dossier/textos/
585941/1775401 Acesso: 16 ago 2021]
Imemorial, assim como diversas outras obras suas, explicita
contradições e precariedades da vida social e das dinâmicas de
poder brasileiras a partir da ressignificação de imagens criadas
originalmente com outros propósitos. Se Brasília foi projetada e
construída como um monumento ao progresso e à modernidade, a obra de Rennó expõe as fragilidades desta narrativa oficial,
como que ecoando o “monumento de papel crepom e prata”
(1967) cantado por Caetano Veloso na música Tropicália.
Para o curador estadunidense Dan Cameron, “de modo realmente profundo, Rennó está interessada nas sobras da cultura
– naquilo que foi deixado de lado durante o processo de resolver-se o que tem valor” (1995, p. 02). Estas “sobras” refletem não
só o que tem ou não valor para a sociedade enquanto produção
cultural. A artista teve acesso, em 1995, a milhares de negativos
fotográficos de vidro do acervo do Museu Penitenciário Paulista,
localizado na Penitenciária do Estado de São Paulo, no complexo
do Carandiru. Esses registros, iniciados em 1915 pelo setor de
Psiquiatria e Criminologia, tinham a função de recensear a população carcerária masculina. Em sua intervenção sobre essas imagens, Rosângela Rennó se apropria de fotografias que mostram
em detalhes partes dos corpos dos presos com tatuagens, sem
mostrar seus rostos. A um mesmo tempo em que as imagens
sem rosto evocam a invisibilidade social desses homens, inseridos
massivamente no sistema, as marcas que escolheram carregar
no corpo na forma de tatuagens são índices de sua afirmação de
uma identidade individual.
Foi também na década de 1990 que Rosângela Rennó começou a formar uma coleção à qual nomeou Arquivo Universal,
composta não de imagens, mas de trechos de textos jornalísticos que fazem referências, em algum momento, a fotografias.
Essa coleção é um projeto ao qual a artista tem se dedicado desde então e que lhe serve em diversos momentos de base para
a criação de suas obras. Um exemplo é a instalação Hipocampo
(1995-1998), composta somente por textos do Arquivo universal pintados sobre as paredes com tinta fosforescente, que só
podem ser visualizados quando a luz se apaga. A evocação de
uma imagem ausente também é o eixo central da obra Vera
Cruz (2000), primeiro vídeo realizado pela artista, reproduzido
com dois frames em uma das pranchas deste material. Trata-se
de um vídeo que contém somente legendas de diálogos fictícios entre os portugueses em sua chegada ao Brasil, em 1500,
baseados na conhecida carta de Pero Vaz de Caminha enviada
ao rei de Portugal. Não se ouvem suas falas nem se veem suas
imagens, substituídas por sons do mar e do vento e por um
fundo claro cujas manchas e ranhuras remetem a um filme antigo de película que se perdeu com o tempo. A obra explicita a
impossibilidade de fidelidade histórica de um documento que
revela apenas um ponto de vista sobre nosso passado colonial.
A busca constante de Rosângela Rennó por materiais que
lhe sirvam de base para suas criações vale também para os
aparelhos de produção e reprodução de imagens em desuso.
Câmeras fotográficas, lanternas mágicas, projetores de slides,
entre outros, são frequentemente incorporados em diferentes obras. São exemplos trabalhos como Realismo fantástico
(lanternas), de 1991, a série Lanterna Mágica, de 2012, Hercule e Hippolyte #2, de 2019, entre outras. A transição entre
a fotografia analógica e a fotografia digital, que se tornou
uma realidade ao longo da carreira da artista, e que acarretou mudanças profundas na forma de se fazer e se pensar
a representação da imagem em nossa sociedade, é também
uma importante questão em seu trabalho. Ao se apropriar e
recuperar imagens e materiais analógicos em seus trabalhos,
a artista revisita constantemente, de forma crítica e poética, a
própria história da fotografia. Na série A última foto, de 20061,
ela buscou marcar e eternizar essa história de técnicas, equipamentos e olhares convidando 43 fotógrafos profissionais
para um trabalho colaborativo. Segundo a artista:

“O que me levou a fazer a série Cerimônia do adeus foi
minha própria lembrança das documentações de casais de noivos, ao sair da igreja. Muitos álbuns familiares tinham uma
fotografia dos noivos dentro do carro, como a última imagem
da cerimônia. Meu pai, por exemplo, fotografou uma das minhas tias dentro do carro agitando a mão ao dizer adeus pela
janela em meados da década de 1950 e usei essa imagem pela
primeira vez em 1988.
(...) Quando fui a Cuba pela primeira vez, em 1994, para
participar da 5a Bienal de Havana, visitei um estúdio fotográfico
e recebi quilos de negativos de séries de retratos de casamento.
Todo o ritual foi documentado exatamente da mesma maneira - na frente do espelho, no sofá, o casal que assina o livro,
o adeus dentro do carro. A repetição das poses me surpreendeu muito e eu decidi fazer uma série de retratos de casais
dentro do carro, que eu finalmente apresentei na seguinte Bienal de Havana, em 1997.”
[Disponível em: http://www.rosangelarenno.com.br/obras/sobre/18 Acesso: 07 ago 2021]
O mesmo material de base serviu para que Rosângela Rennó
criasse duas obras com características distintas. Enquanto em
Cerimônia do Adeus é possível ver as imagens dos casamentos
com clareza, em Círculos viciosos, 472 casamentos cubanos, os
negativos assumem uma característica quase abstrata. A ideia de
repetição, no entanto, está presente em ambas. A temática do
casamento reaparece também em outras obras mais recentes da
artista, como nas séries Bodas de Porcelana e Nuptias, ambas de
2017, em que a artista aborda a cerimônia levantando outros
aspectos, decorrentes das mudanças culturais e comportamentais ocorridas nas últimas décadas, relacionadas à instituição do
matrimônio, papéis de gênero e sexualidade.

DICA!

Site da artista: http://www.rosangelarenno.com.br/
Rosângela Rennó mantém atualizado um site sobre sua trajetória, com informações, fotografias, vídeos e referências bibliográficas. Você pode visitar o site com os estudantes para
conhecer algumas obras da artista citadas neste material ou
presentes na exposição temporária na Estação Pinacoteca,
assim como muitas outras realizadas por ela desde o início de
sua carreira. Na aba “bibliografia”, é possível também baixar
vários textos sobre seu trabalho.
Outra fonte também constante de imagens para a produção
de Rosângela Rennó são arquivos de coleções institucionais, públicas e privadas, que a artista começou a inserir em seu trabalho principalmente na década de 1990, trazendo à tona questões
sociais, econômicas, históricas e políticas vinculadas ao papel da
fotografia nas relações de poder.
A série Imemorial, de 1994, é um exemplo, pois foi realizada
a partir da apropriação de imagens do Arquivo Público do Distrito
Federal. A artista encontrou, em um armazém, malas com mais
de 15.000 arquivos da companhia de construção do governo
Novacap, referentes aos trabalhadores que ajudaram a construir
Brasília, inaugurada em 1960. Deste imenso arquivo, foram
selecionadas e ampliadas para a instalação 50 fotografias em
3 x 4 cm de trabalhadores que morreram no processo de construção da capital federal e foram enterrados sob suas fundações.
Nos arquivos da empresa, consta que foram dispensados por motivo de morte. É uma obra que evoca reflexões sobre memória,
esquecimento e apagamentos históricos, temas recorrentes na
produção de Rosângela Rennó em toda sua trajetória artística.
Para a curadora e pesquisadora Daniela Bousso:

“Convidei 43 fotógrafos profissionais para fotografar o
Cristo Redentor usando câmeras mecânicas de diversos formatos, das câmeras de chapa 9x12cm, do início do século

“O assunto “esquecimento e amnésia” tem sido um foco
privilegiado de discussão no campo da arte a partir do advento da globalização no planeta. O uso de jogos que alternam
o ficcional e o real produz o que atualmente chamamos de
“modo documental” na arte (...).
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Uma das obras deste projeto, “Zé Lobato Rolleiflex (do projeto ‘A
última foto’)”, integra o acervo da Pinacoteca desde 2010, adquirida
pela Associação dos Amigos da Pinacoteca do Estado.

compartilharem nas redes sociais várias fotos todos os dias, das
coisas mais banais às mais significativas que ocorrem em suas
vidas, com câmeras presentes na maioria dos celulares fabricados atualmente. No decorrer da história das linguagens visuais,
entretanto, podemos considerar que a fotografia é uma forma
de criação muito recente. Basta lembrar que existem registros
de desenhos e esculturas realizadas por seres humanos com
milhares de anos de idade, enquanto que a fotografia surgiu há
pouco menos de 200 anos, em meados do século XIX. E não é
exagero dizer que sua invenção foi uma das mais significativas
dos últimos séculos, pois impactou profundamente na forma
como percebemos e interagimos com o mundo. São essas novas relações sociais e culturais, transformadas pela presença da
fotografia, que alimentam o trabalho de Rosângela Rennó.
O princípio da câmara escura já era conhecido e utilizado
por cientistas e artistas havia alguns séculos. Foi no século XIX,
no entanto, que alguns inventores, como os franceses Joseph
Nicéphore Niépce (1765 - 1833) e Louis Daguerre (1787 - 1851)
e o inglês Henry Fox Talbot (1800 - 1877), chegaram a soluções
para fixar quimicamente a imagem captada pela câmara escura
de forma permanente. A Niépce, é atribuída a captação da primeira imagem fotográfica de duração indefinida, em 1826, que
existe até hoje. Em 1834, Fox Talbot criou um material precursor
dos negativos fotográficos, que permitiriam a reprodução das
fotografias. Daguerre, incorporando descobertas de Niépce, foi
responsável por criar, em 1849, a daguerreotipia, a primeira forma de fotografia comercializada em larga escala, embora ainda
cara, lenta e pouco acessível, em que a imagem era captada com
detalhes em uma placa rígida e espelhada.
Esses são alguns dos nomes mais conhecidos de cientistas
que trabalharam para criar e aperfeiçoar as técnicas fotográficas, mas é possível dizer que a fotografia foi uma invenção
coletiva que contou com a contribuição de muitas pessoas, algumas delas trabalhando sem contato com as outras. É o caso
do francês Hercule Florence (1804 - 1879), que vivia no Brasil na mesma época, e a quem hoje é atribuída a realização
de experimentos fotográficos independentes e com resultados
similares, inclusive no uso do termo photographie (que pode
ser traduzido por “desenho da luz”), em 1834. Desde então, a
fotografia aperfeiçoou-se constantemente, com o desenvolvimento de materiais e equipamentos que permitiram o aumento
de sua popularização, como as câmeras portáteis, e reprodutibilidade, como os negativos fotográficos. Vale lembrar que a
invenção do cinema, na década de 1890, só foi possível ao se
colocar imagens fotográficas captadas muito rapidamente em
sequência, gerando a sensação de movimento.
Todas essas transformações na criação de imagens impactaram diretamente as artes visuais. A arte ocidental, que havia passado os últimos séculos preocupada em imitar com perfeição a
realidade, viu-se confrontada com uma técnica que era capaz de
“tomar o seu lugar” nessa tarefa de forma muito mais rápida e
eficaz. Na prática, isso permitiu que os artistas se abrissem a novas
experimentações, inclusive aproveitando-se de novas formas de
ver propiciadas pela fotografia, como a possibilidade de “congelar” a imagem de um movimento. O surgimento da fotografia terá
um importante impacto na arte, principalmente na pintura daquela época. E, ainda que alguns fotógrafos tenham procurado imitar
os padrões de representação da arte tradicional, como a criação de
cenas narrativas na forma de tableaux vivants, a fotografia assumiu, de forma geral, o papel de registrar visualmente a realidade.
Ao longo do século XX, cada vez mais acessível e popular, a fotografia passou a fazer parte constante do imaginário das pessoas,
seja por meio dos veículos de mídia, em imagens captadas por fotógrafos profissionais, seja de forma amadora, principalmente nos
registros de momentos importantes da vida, como rituais e celebrações. Além disso, retratos padronizados, como as fotografias em
3x4 cm, tornaram-se cada vez mais uma forma de documentação e
controle do indivíduo dentro dos sistemas de governo, na emissão
de carteiras de identidades, de trabalho, passaportes etc. No campo
das artes, especialmente a partir dos movimentos da Arte moderna,
artistas também começam a explorar diferentes possibilidades de
criação com a fotografia para além da imagem documental. São alguns exemplos as experimentações técnicas do estadunidense Man
Ray (1890-1976) e do brasileiro Geraldo de Barros (1923-1998),
as fotomontagens da alemã Grete Stern (1904-1999), as colagens
com fotografias apropriadas de livros e revistas da também alemã
Hannah Höch (1889-1978), entre outros. Paralelamente, a fotografia de caráter mais documental e realista desenvolve características
próprias e, por sua qualidade estética, aos poucos, muitas passam
a também ser consideradas como arte, adentrando, mais para o
fim do século XX, as coleções de museus, como os trabalhos do
fotógrafo francês Henri Cartier-Bresson (1908-2004), do húngaro-brasileiro Thomaz Farkas (1924-2011) e da suíço-brasileira Claudia
Andujar (1931), por exemplo.

XX, até as câmeras reflex, para filme 35mm, da década de
80, que colecionei ao longo dos últimos 15 anos. As câmeras, usadas pela última vez, foram lacradas. As fotos foram
editadas por mim e seus autores. O projeto A última foto
é constituído por 43 dípticos, compostos pelas câmeras e a
última foto registrada por elas.”
[Disponível em: http://www.rosangelarenno.com.br/obras/sobre/21]
Essa preferência pelo analógico, seus dispositivos e características singulares das imagens que criam, no entanto, não impede que a artista também explore o ambiente e equipamentos
digitais em alguns projetos, como a possibilidade de se trabalhar
em rede. Em 2017, ela realizou, a partir de contatos pelas redes
sociais, a exposição colaborativa #rioutópico [em construção],
que ocupou entre dezembro de 2017 e março de 2018 o Museu
de Arte do Rio, no Rio de Janeiro. A exposição tinha o intuito
de explorar e registrar visualmente lugares da capital fluminense
que estão fora do circuito tradicional turístico do Centro e Zona
Sul, trazendo a visão dos próprios moradores sobre os lugares
onde vivem. A artista inicialmente selecionou no mapa da cidade
50 locais com “nomes utópicos”, ou seja, que remetem a situações utópicas como Cidade de Deus, Parque Alegria, Encantado
e Final Feliz. O projeto envolveu uma convocatória para que qualquer pessoa frequentadora dessas comunidades as fotografasse
e enviasse para o museu. Na exposição, foram colocadas sobre
um grande mapa da cidade, ampliado pelo chão e paredes, as
fotografias tiradas pelos jovens participantes, agrupadas sobre
sua localidade e com indicação de autoria, além de textos sobre cada local. Após a abertura, um grupo de cinco fotógrafos
de diferentes partes da cidade também visitou essas localidades,
procurando conhecer e fotografar seus moradores. A mostra foi
inaugurada com 350 fotos, e o mapa foi aumentando até seu
encerramento, com 1.009 imagens, conforme eram recebidas e
selecionadas ao longo de sua duração.
Na série Good Apples/Bad Apples (Maçãs boas/maçãs ruins),
de 2019, a artista usou a pesquisa e apropriação de fotografias
encontradas na internet como base para a criação do trabalho.
Nela, Rosângela Rennó aborda as relações entre construção histórica, memória e imagem e suas transformações com o tempo
a partir da ideia do monumento público. Ela buscou registros
fotográficos, em diferentes países da antiga União Soviética, de
estátuas do líder revolucionário Lênin (1870- 1924), divididas em
três tipos: as esculturas que ainda permanecem em pé; as que
foram destruídas com o fim da URSS, como símbolo do fim do regime; e as que tiveram seu papel ressignificado como, por exemplo, esculturas retiradas do espaço público e levadas a museus.
Nas molduras, com cores diferentes para cada categoria, a artista
registrou à mão os endereços na internet de onde retirou cada
fotografia. Sobre as fotos, inseriu informações sobre os locais,
artistas e histórico de modificações de cada escultura.
Nestas três últimas obras citadas - A última foto, #rioutópico [em construção] e Good Apples/Bad Apples - é significativo
também o papel das relações que as pessoas estabelecem com
o espaço urbano, interesse que a artista atribui à sua formação
inicial como arquiteta. Além disso, são obras em que o papel da
autoria individual da artista se dissolve, visto que se tratam de
trabalhos colaborativos que só existem por meio da incorporação
do olhar e registros visuais de outras pessoas.
Independentemente das técnicas, materiais e procedimentos
utilizados por Rosângela Rennó ao longo destes mais de 30 anos
de carreira, quem observa o conjunto de sua obra percebe que
seu pensamento estético é orientado pela reflexão sobre a existência das imagens, seus sistemas de produção, circulação, visibilidade e desaparecimento. Em texto já citado, de 1996, ainda na
primeira década de carreira de Rosângela Rennó, o crítico Paulo
Herkenhoff escreveu sobre sua obra: “Se passássemos ou se voltássemos a viver de novo num mundo sem fotografia, talvez nos
parecesse estar vivendo uma cegueira do mundo.” (1996). Passados mais de 20 anos desde sua escrita, e considerando todas
as transformações na natureza da criação de imagens ocorridas
neste tempo, talvez seja possível tomar esta frase como uma síntese do que a obra de Rosângela Rennó parece querer provocar:
não uma cegueira do mundo, mas a visão daquilo que se encontra entre e além das imagens.

Contextos: arte, fotografia
e um mundo de imagens
Desde a virada do século XX para o XXI, com o surgimento e
popularização das tecnologias digitais de produção e reprodução da imagem, a fotografia tornou-se cada vez mais presente
em nosso cotidiano. Hoje, é natural para as pessoas realizarem e
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Glossário

Na Arte contemporânea, com diferentes meios de reprodução
de imagens cada vez mais acessíveis, a imagem fotográfica se
torna amplamente presente, principalmente a partir da década de 1960. Isso ocorre não só por meio do olhar do artista
enquanto fotógrafo, mas pela apropriação de imagens fotográficas de terceiros inseridas em manifestações de diferentes
mídias. Uma infinidade de imagens, que se tornaram parte da
vida cotidiana das últimas décadas do século XX, passa a ser
também matéria da arte, em uma tendência de não separação
entre arte e vida. É neste contexto de apropriação e experimentações que se encontra a obra de Rosângela Rennó. Em seu
caso, o uso de imagens criadas por terceiros se relaciona não só
ao sentido daquilo que a imagem possa representar, mas à sua
própria natureza enquanto fotografia. Sua produção estabelece
diálogos críticos com toda a história da fotografia, de forma
expandida, investigando imagem, técnica, materialidade e sistemas simbólicos que a envolvem. Interessada principalmente
por imagens e objetos descartados, que perderam seus valores
originais, ao se apropriar deles, a artista reinventa seus sentidos
e estabelece novos questionamentos sobre as relações entre
arte, vida e fotografia.

Arte contemporânea – expressão que se refere a tendências artísticas surgidas por volta da metade do século XX, principalmente
a partir da década de 1960, que provocaram rompimentos com as
concepções modernas de arte. Algumas de suas principais características são a exploração de novos suportes e materiais além dos
tradicionais, incluindo novas mídias e tecnologias; a interação entre arte e público; a integração entre linguagens artísticas, gerando
novos tipos de manifestações, muitas delas efêmeras; a exploração
do espaço expositivo tradicional como parte da obra, ou o uso de
espaços não convencionais; entre outras.
Arte moderna – expressão que envolve vários movimentos artísticos surgidos na Europa na passagem do século XIX para o XX, que
promoveram rupturas com o que se compreendia por arte até então
no Ocidente. Um dos rompimentos mais importantes foi com a concepção de que a arte deve imitar a aparência da realidade, seguindo
regras de criação previamente estabelecidas. Artistas passam a considerar que a arte é autônoma, podendo expressar outras ideias e
sentimentos que não a representação fiel da realidade, o que resulta
no surgimento de movimentos artísticos com características distintas.
Câmara escura – É um aparelho ótico que está na base da invenção da fotografia analógica. Ao se fazer um orifício em uma
das superfícies de uma caixa totalmente escura e fechada, a luz
exterior projeta na superfície oposta e interna a imagem invertida
do que está do lado de fora. A fotografia surgiu ao se posicionar
um material fotossensível na superfície interna onde se projeta a
luz, de forma a registrar a imagem captada.
Comodato – Contrato pelo qual é realizado um empréstimo com
a obrigação de devolução em data combinada. No caso dos museus, geralmente, é quando uma coleção particular é emprestada
ao museu, normalmente, tendo como contrapartida o cuidado e
a conservação da coleção.
Eurocêntrica - Que coloca a cultura europeia no centro, ou seja,
que parte dos valores europeus ou ocidentais para interpretar o
mundo e a realidade.
Fotografia analógica – Se refere à fotografia que envolve aparelhos e processos fotomecânicos e químicos para a captura das
imagens. Este tipo de fotografia é diferente do digital, mais comum na atualidade, e mantém processos similares desde a invenção da fotografia no século XIX. O processo principal se dá na
superfície que captura a imagem, dentro da câmera, coberta de
materiais fotossensíveis, ou seja, sensíveis à luz, em muitos casos
derivados da prata. O mais comum é o filme fotográfico.
Fotografia digital – Se refere à fotografia que utiliza várias tecnologias digitais e matemáticas para captura e reprodução de imagens.
Está vinculada às câmeras com sensores digitais, mas também pode
incluir processamentos posteriores em editores digitais de imagens
realizados em algum tipo de aparelho eletrônico, como computadores, tablets etc. As câmeras digitais não utilizam filmes, já que as
imagens são gravadas digitalmente dentro da memória do aparelho.
Frames – um frame, ou quadro, é uma imagem fixa de um produto audiovisual. Quando se pausa um filme ou vídeo, a imagem
que se vê é um frame.
Genocídio – Do grego genos (tribo, raça) e do latim cidium (matar), é o extermínio deliberado e sistemático, total ou parcial, de
uma população por diferenças religiosas, étnicas, nacionais ou raciais. O termo foi utilizado pela primeira vez pelo jurista polonês de
origem judaica Raphael Lemkin (1900-1959), em 1943, contribuindo para a criação de leis internacionais contra esse tipo de crime.
Intermídia – termo cunhado pelo artista inglês Dick Higgins
(1938–1998), na década de 1960, para se referir a manifestações
artísticas de características interdisciplinares, que ocorrem na intersecção entre diferentes meios de expressão. Muitas destas
manifestações acabam por adquirir com o tempo nomenclaturas
próprias, como por exemplo a performance e a poesia visual.
Lanternas mágicas – precursora dos projetores modernos, a lanterna mágica é um aparelho que amplia imagens translúcidas
pintadas em vidro com o uso de lentes, uma câmara escura e
uma fonte de luz artificial, projetando-as sobre uma superfície
branca em um ambiente escuro.
Negativos fotográficos – Consistem em tiras plásticas que contêm as imagens capturadas pelas câmeras analógicas nos filmes
fotográficos. Os negativos são o resultado do processamento
químico do filme. No formato mais comum, as imagens são pequenas, medindo 36mmx24mm, e aparecem dispostas em tiras,
com as imagens uma do lado da outra em sequência. Levam o
nome de “negativos”, porque as imagens estão invertidas desde
o ponto de vista da cor, assim como luz e sombra. Isto é necessário para o processo seguinte, que é realizado para passar as
imagens do negativo para o papel fotográfico final.

Biografia
Rosângela Rennó nasceu em Belo Horizonte - MG, em 1962.
Na década de 1980, na mesma cidade, estudou Arquitetura na
Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), onde se formou em 1986, e Artes Plásticas pela Escola Guignard, formando-se em 1987. Nesse período, começou
a participar de exposições, recebendo os primeiros prêmios em
salões de arte, como no XIII Salão de Artes Plásticas de Ribeirão
Preto, em 1988. No final desta década, realizou seus primeiros
trabalhos apropriando-se de fotografias. Inicialmente utilizava
fotografias de álbuns de sua própria família, como na série Pequena ecologia da Imagem (1988), posteriormente expandindo
suas escolhas para imagens captadas por anônimos. Em 1989,
mudou-se para o Rio de Janeiro, onde vive ainda hoje. De 1991 a
1993, integrou o Visorama, grupo de estudos sobre arte contemporânea. Em 1997, concluiu o doutorado em Artes pela Escola
de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (USP).
Ainda que a fotografia seja o ponto central de seu trabalho,
desde o início, sua obra se caracteriza por uma abordagem intermídia, que ultrapassa a imagem bidimensional na forma de objetos, instalações e vídeos, incorporando também constantemente
a linguagem verbal. Além disso, Rosângela Rennó raramente cria
as próprias imagens fotográficas, sendo a apropriação de fotografias de terceiros uma das características mais marcantes de
sua trajetória artística. Muitos de seus trabalhos se organizam
em séries, sendo desenvolvidas e retomadas ao longo dos anos.
Na década de 1990, sua produção se abre cada vez mais às
relações da fotografia com questões sociais, políticas e identitárias, trazendo à tona reflexões sobre memória, poder e esquecimento, especialmente a partir da apropriação de fotografias de
arquivos públicos.
Durante seus mais de trinta anos de produção, a artista
tem participado com frequência de exposições individuais e
coletivas no Brasil e no exterior, além de ter recebido premiações e bolsas como a da Fundação Vitae de Arte, São Paulo
(1998), Bolsa Guggenheim, de Nova York (1999), e o Prêmio
Mário Pedrosa, da Associação Brasileira de Críticos de Arte
- ABCA (2008). Em 2000, apresentou o vídeo Vera Cruz na
Brasil + 500: Mostra do Redescobrimento. Em 2010, participou da 29ª Bienal de São Paulo, com a instalação Menos Valia
(leilão), uma obra que questiona os valores do mercado de
arte. A artista realizou um leilão, na própria Bienal, de todas
as peças que criou para a instalação exposta, cujos lances iniciais eram somente a soma do preço pago pelas fotografias e
equipamentos dos quais se apropriou mais o que pagou para
sua montagem. Em 2015, foi curadora da exposição Foto Cine
Clube Bandeirante: do arquivo à rede, no Museu de Arte de
São Paulo (MASP). Em 2017, realizou a exposição colaborativa
#rioutópico [em construção], no Museu de Arte do Rio, no Rio
de Janeiro. A exposição panorâmica Rosângela Rennó: Pequena ecologia da imagem, realizada pela Pinacoteca entre 2021
e 2022, reúne desde obras de seus primeiros anos de carreira,
como a que dá título à mostra, até alguns trabalhos inéditos,
exibidos pela primeira vez na Estação Pinacoteca.

DICA!

No espaço virtual Museu para Todos você pode acessar algumas cronologias e comparar os eventos da vida da artista com
os da arte mundial e do Brasil:
http://museu.pinacoteca.org.br/textos-educativos/outras-referencias/ (Acesso 31 ago 2021)
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Sites:
Projetores de slides – aparelhos projetores elétricos compostos
por lente, lâmpada e uma bandeja redonda, chamada de “carrossel”, onde são colocados os slides em sequência, que são pequenas películas de acetato sobre as quais se imprimem textos e
imagens. Os slides são ampliados e projetados pelo aparelho, e
ao se clicar em um botão, o carrossel gira passando de um slide
a outro, o que permite projetar imagens e textos em sequência.
Recensear – ação de listar ou enumerar uma população, determinando, por exemplo, o número de habitantes de uma localidade, especificando por categorias como idade, sexo, estado
civil, renda etc.
Tableaux vivants – Plural de tableau vivant, expressão em francês que significa “pintura viva”. Trata-se de uma forma de representação em que atores executam uma cena “congelada” como
se fosse uma pintura.

http://www.rosangelarenno.com.br/
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10376/rosangela-renno
http://site.videobrasil.org.br/dossier/dossier/585941
https://ims.com.br/exposicao/rio-utopico/
https://masp.org.br/exposicoes/foto-cine-clube-bandeirante-do-arquivo-a-rede
https://www.tecmundo.com.br/fotografia-e-design/
60982-175-anos-fotografia-conheca-historia-dessa-forma-arte.htm
(Acesso a todos em 16 ago 2021)
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apoio de mídia

Jogo: Diálogos visuais
Proposta:
8. As cartas com palavras são “coringas”. Sempre que um
diálogo de fotografias se esgotar, por exemplo, quando já repetiram a sequência várias vezes, ou quando a
próxima pessoa a fotografar não estiver conseguindo
estabelecer um diálogo com a imagem anterior, esta
pessoa ou outro membro do grupo pode escolher e
divulgar para o grupo uma nova palavra, abrindo assim um novo fio de diálogos visuais.
9. O jogo termina quando se esgotar o tempo estabelecido.

Como as fotografias que criamos reproduzem padrões
visuais de outras fotografias que já vimos? Isso ocorre de
forma proposital ou involuntária?
Neste jogo, o desafio é criar diálogos visuais entre fotografias a partir de imagens ou palavras, gerando um fio de
diálogos visuais com a contribuição de todos os estudantes.

Objetivos:
- Estimular o olhar e a potencialidade de criação visual
dos estudantes por meio da fotografia.
- Incentivar o trabalho colaborativo.

Regras:

Materiais:

• Eles podem fotografar qualquer coisa, mas não podem
fazer selfies. Podem, no entanto, fotografar outras pessoas e pedir que elas posem para as fotos, inclusive os
próprios colegas.

Celulares com câmeras e aplicativos de mensagens
com internet.
Observação: na impossibilidade de usar celulares com
internet, o jogo pode ser realizado somente com o uso de
um celular ou câmera digital por grupo. Se não tiverem
celulares ou câmeras suficientes, pode ser adaptado para
o uso de imagens recortadas de jornais ou revistas. Neste
último caso, em vez de os estudantes fotografarem, eles
irão escolher imagens pré-existentes.

• Caso realizem o jogo em um tempo mais extenso
como, por exemplo, durante uma semana, todos os
membros devem postar pelo menos três fotos cada, ou
seja, é preciso que realizem pelo menos três rodadas,
mas não há um limite máximo.
• A ordem de quem deve fotografar a cada vez também
pode ser sorteada entre eles, ou podem fazer de forma
aleatória, mas uma mesma pessoa só pode postar uma
nova foto depois que todos os membros do grupo tenham postado.

Modo de jogar:
1. Forme grupos de cinco ou seis estudantes cada. Cada
grupo deve criar um grupo em um aplicativo de mensagens com todos os seus membros.
2. Estabeleça um tempo para a duração do jogo, que pode
ser realizado rapidamente na própria escola ou durante
um tempo maior como, por exemplo, no decorrer de
uma semana. O primeiro caso é mais adequado se não
houver internet disponível, assim os alunos podem trabalhar todos juntos usando um só aparelho por grupo.
3. Faça uma foto das cartas com palavras, como as que
estão aqui ao lado, ou as escreva em cartas digitais, e as
distribua para todos os grupos. Elas foram elaboradas a
partir de ideias presentes na obra de Rosângela Rennó.
4. Se for realizar o jogo em aula, peça que os estudantes
saiam da sala e caminhem pelos diferentes espaços da
escola, procurando lugares para fotografar. Se for realizar o jogo fora do horário de aula, com um tempo
mais extenso, eles podem fotografar em diferentes lugares do seu cotidiano.
5. Cada grupo deve começar escolhendo ou sorteando
entre si uma palavra. Eles podem postar a palavra no
começo da conversa no aplicativo. Caso não estejam
usando o aplicativo, podem mostrar a palavra a todos.
6. A partir disso, um primeiro membro do grupo, que
pode ser sorteado, irá fazer uma foto inspirada pela
palavra e postar no grupo.
7. Em seguida, os outros membros do grupo irão, individualmente, fotografar e postar a imagem na conversa do
aplicativo. A partir da primeira foto, o foco é criar diálogos com a imagem anterior, ou seja, cada um irá fazer
uma foto nova que dialogue com a que o colega postou
antes. Esse diálogo pode ser baseado em elementos visuais, como cores, formas, luz e sombra, enquadramento etc, ou com temas sugeridos pela imagem.

Observação: Se estiverem realizando o jogo somente
com um aparelho (celular ou câmera) por grupo, sem o
uso do aplicativo com internet, devem simplesmente olhar
a foto feita pelo colega anterior no próprio aparelho e tirar
uma nova fotografia que dialogue com ela.
Ao final, reúna novamente os estudantes para que observem os diálogos visuais criados pelos diferentes grupos.
Converse sobre o que acharam mais divertido ou desafiador
no jogo e os motivos para isso. Houve momentos em que o
diálogo visual fluiu mais e outros em que “travou”? Entre as
cartas coringas com palavras, algumas foram mais estimulantes do que outras? Quais foram as suas impressões sobre os
diálogos criados pelos colegas? Percebem se algum tipo de
fotografia apareceu mais? Por que acham que isso ocorreu?

Proposta de desdobramento:
Esse mesmo jogo pode ser realizado com imagens apropriadas, feitas por outras pessoas. Isso pode ser realizado
como uma nova versão do jogo, ou caso não tenham acesso
a celulares, câmeras ou internet. Os alunos podem utilizar
qualquer tipo de fotografia impressa: fotos familiares; recortes de revistas, folhetos e jornais; imagens fotocopiadas
ou impressas da internet. Uma forma de realizar o jogo ao
longo de um tempo mais extenso é criar espaços na parede
da sala que sejam complementados aos poucos pelas imagens, com cada aluno trazendo uma imagem por semana,
por exemplo. Você, professor(a), pode ficar responsável por
inserir as palavras quando considerar conveniente.
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Distribuição gratuita / Proibida a comercialização.
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