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RESUMO 

 

O presente artigo busca descrever o trabalho de fotografia artística, sobre o Festival 

Alimenta Dança (FALD) em Manaus, Amazonas, através do projeto Macaco Nú, que busca 

denunciar o homem como seu próprio extintor. Com o desígnio de valorizar as produções 

independentes e as intervenções urbanas como forma de interação singular e impactante 

com os públicos, por meio de críticas à uma sociedade inconsequente. Fundamentada nas 

técnicas fotográficas aprendidas na oficinas de audiovisual proporcionadas pelo Programa 

de Educação Tutorial de Comunicação Social (PETCOM), a fotografia do projeto Macaco 

Nú,. A fotografia é enquadrada contra a luz do sol como forma de contraste da natureza 

com o seu fruto destruidor, em uma tentativa de apelo.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Festival Alimenta Dança; Macaco Nú; Crítica.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A fotografia aqui apresentada corresponde ao primeiro dia, 19 de setembro de 2013, 

do Festival Alimenta Dança (FALD)
 5

 e mais precisamente da apresentação do grupo 

baiano Macaco Nú
6
.  

                                                 
1 Trabalho submetido ao XXI Prêmio Expocom 2014, na Categoria Produção Transdisciplinar, modalidade Fotografia 

Artística. 
2 Aluna líder do grupo e estudante do 3º. Semestre do Curso de Comunicação Social - Relações Públicas e voluntária do 

Programa de Educação Tutorial de Comunicação Social (PETCOM UFAM), email: thsbnts@live.com  
3
 Estudante do 3º. Semestre do Curso de Comunicação Social – Relações Públicas e voluntária no Programa de Educação 

Tutorial de Comunicação Social (PETCOM UFAM), email: tata_kruta@hotmail.com   
4
 Orientadora do trabalho. Professora do Curso de Jornalismo e tutora do Programa de Educação Tutorial de Comunicação  

Social (PETCOM), email: iclayfreitas@hotmail.com  
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O FALD foi um evento de produção independente realizado em quatro dias, 

idealizado e organizado por Damares D’Arc, Denni Sales, Francis Madson e Francisco 

Rider. A descrição do evento propõe “um festival como alimento para os sentidos e o 

pensamento”, em que todos os dias do evento receberam o nome de algum alimento da 

culinária regional, reunindo diferentes performances, apresentações e discussões 

envolvendo não somente dança, mas música e cinema.  

A primeira apresentação do FALD ocorreu na praça Heliodoro Balbi, no centro da 

cidade de Manaus (AM), com intervenção urbana do projeto Macacú Cu. Formado pelas 

bailarinas baianas Milianie Lage Matos e Mab Cardoso, junto com os artistas amazonenses 

Ana Carolina de Souza e Odacy de Oliveira, o projeto tem como objetivo, além da 

integração de diferentes culturas, criticar o ser humano contemporâneo pelo seu descaso e 

inconsequência em relação à natureza e a si mesmo. 

O Festival e os artistas que fizeram parte dessa composição utilizaram a arte e 

alguns elementos regionais, com intuito de gerar reflexão e crítica, rompendo com os meios 

típicos de informação e estabelecendo novas formas de interação, que prendem a atenção. 

Incitando e consolidando ideias de preservação e valorização de bens naturais 

simultaneamente à identidade cultural de cada região. 

A cobertura do Festival foi uma proposta da professora tutora do Programa de 

Educação Tutorial de Comunicação Social (PETCOM) e orientadora deste trabalho, Ítala 

Clay de Oliveira Freitas, para a publicação de matérias sobre o evento no blog do programa. 

Os alunos responsáveis pela cobertura foram instruídos a captar o máximo de informações 

possíveis, sendo a fotografia o melhor instrumento para registrar momentos de forma 

simples e simbólica, além da eficiência para captar expressões, que é algo fundamental na 

arte. A fotografia se ocupa principalmente de temas, fatos e acontecimentos específicos, ela 

se interessa pelos aspectos sensíveis da realidade e pela sua interpretação. 

 

2 OBJETIVO 

 

Ao registrar esta fotografia, o principal foco foi documentar o festival e transmitir a 

mensagem proposta pelo projeto Macaco Nú. A fotografia relacionada ao FALD tem 

caráter descritivo e procura estimular a capacidade crítica e interpretativa de um público 

que não está habituado a esse tipo de interação cultural e artística. O conhecimento artístico 

                                                                                                                                                     
5
 As matérias podem ser visualizadas em: http://petcomufam.com.br/tag/festival-alimenta-danca  

6
 As matérias podem ser visualizadas em: http://petcomufam.com.br/tag/festival-alimenta-danca  

http://petcomufam.com.br/tag/festival-alimenta-danca
http://petcomufam.com.br/tag/festival-alimenta-danca
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da grande maioria dos manauaras se mantém limitado, e qualquer forma de enriquecimento 

é bem vinda, ainda mais justaposto à críticas e meios de conservação. Nota-se uma atenção 

especial da sociedade para esse tipo de evento, o principal desafio é a própria falta de 

mobilidade e disposição de recursos para a produção destes, sendo a maioria produções 

independentes. 

 

3 JUSTIFICATIVA 

 

3.1 JUSTIFICATIVA DO USO DA FOTOGRAFIA  

 

Uma obra fotográfica e os seus mecanismos que possibilitam o processo de 

construção da representação, a partir de uma determinada intensão, a torna um poderoso 

instrumento para a veiculação de ideias, principalmente pela sua natureza polissêmica 

permitindo uma leitura diversificada dependendo de quem está sob sua interpretação através 

de um jogo de combinações simbólicas, seja de contestação e de crítica, poético e 

metafórico ou ambos todos juntos.  

“A realidade da fotografia reside nas múltiplas interpretações, nas 

diferentes “leituras” que cada receptor dela faz num dado momento; 

tratamos pois, de uma expressão peculiar que suscita inúmeras 

interpretações.” (KOSSOY, 2002, p.38)  

 

A fotografia foi escolhida pelo contexto a qual pertence, no caso, o Festival 

Alimenta Dança (FALD) e o que ele significa. A opção por retratar o Macaco Nú foi devido 

ao seu poder de denúncia de forma atípica e interessante, fomentando nas mentes dos que 

assistiram a apresentação ideias de consciência ambiental e cultural.  

“Fotos que nos convidam a tomar consciência do que vemos, de como 

vemos e de como essas imagens disparam e moldam as nossas emoções e 

o nosso entendimento do mundo.” (COTTON, 2010, p. 192)  

 

Na sociedade contemporânea, a velocidade da informação e a sua acessibilidade a 

torna mais fugaz, diminuindo o seu poder de impacto. Contudo, qualquer artifício que fixe 

ideias na sociedade é aceitável e deve ser valorizado, principalmente quando são ideias 

diversas partindo de um mesmo contexto. Nesse caso, a fotografia cumpre o papel de 

registrar esse festival e concomitantemente incitar interpretações e questionamentos, além 

do seu valor propriamente representativo. Sendo a fotografia uma ferramenta destinada a 

provocar no observador um diálogo interno e uma atitude contemplativa. 
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O primeiro elemento a chamar atenção na fotografia são os balões verdes em 

movimento, os quais durante a apresentação do projeto Macaco Nú, a bailarina Mab 

Cardoso cortava as cordas que seguravam os balões a medida em que “morria” com o 

aumento da poluição. A bailarina exercia o papel do mundo poluído, e os balões 

funcionavam como uma espécie de metáfora para o meio ambiente “preso por um fio” e na 

proporção em que esse mal aumentasse, a natureza se perderia parcialmente até não restar 

nada e o ato de cortar as próprias cordas, representava o ser humano como seu maior 

destruidor. 

A posição da bailarina contra o sol, resulta em uma silhueta marcada por luz enquanto todo 

o resto se mantém escuro, retirando a possibilidade de atenção que não seja para a cor 

verde. A iluminação do sol tem como proposta contrastar com a ideia de que o ser humano 

precisa se conscientizar e tomar outros tipos de atitudes para que um dia não perca a 

vitalidade do existir, como após a noite surge o sol representando um “novo dia”, a 

iluminação valorizando apenas a cor verde dos balões presos pelo que seria a “poluição”, 

representa a esperança de uma “nova consciência”. 

“Quando você vê tudo o que é possível exprimir através da fotografia, 

descobre tudo o que não pode ficar por mais tempo no horizonte da 

representação”. (DUBOIS, 2006, p. 31).  

 

Observar o mundo e as suas peculiaridades através da arte, é obter conclusões 

íntimas para cada um, uma vez que os olhares não são os mesmos. Fazendo assim com que 

a mente receba e fixe melhor de forma particular, tornando mais acessível a conscientização 

sobre determinado assunto. A fotografia e o conceito tem esse papel, construir e expor 

realidades alternativas, além de proporcionar a cada ser humano um olhar pessoal porém 

com a mesma finalidade.  

“A fotografia faz uma ponte entre a vida e a sociedade, ao registrar as 

motivações e a subjetividade de seus realizadores.” (COTTON, 2010, 189) 

 

3.2 JUSTIFICATIVA DO USO DA FOTOGRAFIA ARTÍSTICA  

 

A arte conceitual usou a fotografia contemporânea como forma de transmissão de 

ideias ou atos artísticos, através de um fotoconceitualismo que representa essa vitalidade 

intelectual e a ambiguidade, como documento e evidência de arte. 

“(...) A fotografia artística contemporânea, como dispositivo para 

documentar uma performance, uma estratégia ou um acontecimento, e 

também como obra de arte legível em si mesma. A fotografia é a um 
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tempo um modo prático de fixar a observação, e também o meio pelo qual 

entra em vigor esse jogo entre registros visuais.” (COTTON, 2010, p. 39)  

 

A questão cultural é fundamental para que se transmita algo da melhor forma 

possível para uma determinada sociedade. Antes de qualquer apresentação do projeto 

Macaco Nú, as bailarinas se instalam na cidade por 20 dias no processo artístico chamado 

“imersão criativa”, onde vivem a realidade do lugar nutrindo os conceitos a partir das 

experiências da cidade, por meio das quais se contextualizam com a cultura local, seu ritmo, 

as relações intersubjetivas, sociopolíticas, e sua história. 

“O macaco pelado que tornou-se macaco culto e, consequentemente, o 

maior destruidor de sua própria casa.” (MORRIS, 1967) 

 

Junto aos dançarinos do lugar iniciam uma nova coreografia e uma nova forma de 

denunciar a  realidade onde não é permitido nenhuma influência exterior aquela cultura. 

Nota-se cada vez mais a necessidade de provar ao homem a finitude dos recursos 

existenciais e principalmente de que ele é o seu próprio problema a ser solucionado. Trazer 

o homem ao estado de reflexão e conscientização não é fácil em um mundo fora do 

controle, a arte cumpre o papel de ser um mecanismo capaz dessa solução.  

“O Terceiro Mundo já explodiu e o lixo está contaminando o universo! 

Salve a boçalidade do submundo!” (BANDIDO DA LUZ VERMELHA, 

Cinema Marginal, 1968) 

 

A intervenção urbana é um tipo de arte que vem crescendo nas sociedades como 

forma de atingir a massa de maneira à, realmente, implantar ideias e pensamentos. Registrar 

essas intervenções é ampliar o alcance desse movimento e dessas informações, por ser a 

fotografia uma das formas mais simples e ilustrativa de representação capaz de chegar à 

todos de forma rápida e independente de classe social, possibilitando através dos registros 

dessas intervenções diferentes olhares e interpretações sobre um determinado tema. 

Assim como a arte, a fotografia também não limita-se ao único papel da 

representação, mas o da transmissão de uma mensagem que ultrapassa o hiperbólico, o 

sentimental e o subjetivo. Fazendo assim, com que a fotografia sobre o Macaco Nú esteja 

cumprindo o seu real papel. 

 

4 MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS 

 

Para a realização do produto, inserido na cobertura do Festival Alimenta Dança 

(FALD), foram adotados os seguintes procedimentos metodológicos:  
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- Participação em uma oficina sobre imagem e som; 

- Reuniões presenciais com os integrantes da equipe; 

- Comunicação online sobre a cobertura do evento; 

- Captação das imagens; 

- Leituras sobre fotografia. 

A fotografia foi feita contra a luz do sol, fazendo sombra na maior parte do 

enquadramento para manter a atenção no verde dos balões, que são o verdadeiro sentido da 

fotografia junto à silhueta da bailarina.  

Para dar a sensação de movimento aos balões foi usada a técnica chamada 

“LightPainting” onde se diminui o ISO (pois o ambiente era externo e possuía muita 

iluminação) e aumenta velocidade do obturador da câmera a fim de tornar a captura da 

imagem mais lenta. Geralmente a técnica LightPainting é feita em um ambiente com pouco 

iluminação e com o uso de alguma luz artificial para o efeito de “escrita com luz”, no caso 

dessa fotografia, a técnica foi experimental em que a luz artificial foi o próprio balão pela 

sua cor em destaque devido a posição da câmera estar contra a luz ambiente não 

valorizando nenhuma outra cor e o movimento foi feito através da própria ventilação do 

lugar, que possibilitou a captura do movimento dos balões em diferentes pontos da foto mas 

de forma sensível e controlada, resultando em uma sombra colorida ao redor dos balões que 

dão uma sensação de “movimento tridimensional”. Para o resto permanecer estático foi 

preciso prender a câmera no tripé e deixar a bailarina estática, ou seja, uma junção de 

técnica e a própria arte da natureza pintando a fotografia. 

“A câmera fotográfica é uma extensão da sua visão e da maneira como 

você enxerga o mundo.” (MACEDO, 2013, p. 14)  

 

Foram feitas outras fotografias até chegar ao resultado final, tomando cuidado para 

que não houvesse poluição visual e para que não se perdesse o foco e o objetivo da 

fotografia. Foi utilizada a iluminação ambiente de um fim de tarde em que a luz do sol está 

perdendo a força para que houvesse mais sombra onde não devia ter destaque e manter a 

representação e o conceito em harmonia. 

 

4.1 CÂMERA 

• Fabricante: NIKON  

• Modelo: D3100 

• Escala de número f: f/11  
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• Tempo de exposição: 1/640 s  

• ISO: 1250  

• Distância focal: 26mm  

• Abertura máxima: 4.2  

• Modelo de medição: Padrão 

• Modo do flash: Sem flash  

• Distância focal de 39 mm 

4.2 IMAGEM  

• Tirada em: quinta-feira, 19 de setembro de 2013 

• Dimensões: 3273 x 2182 

• Largura: 3273 pixels  

• Altura: 2182 pixels 

• Resolução horizontal: 72 dpi  

• Resolução vertical: 72 dpi  

• Intensidade de bits: 24  

• Unidade de resolução: 2 

• Representação de cores: sRGB  

• Bits/pixel compactados: 4 

• Tamanho do arquivo: 2,04 MB  

5 DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU PROCESSO  

A escolha do nome da fotografia, “Verdes Tempos e o Silêncio”, se deu a partir da 

relação do homem com a natureza e ação do tempo no meio em que está inserido através 

das suas interferências, junto ao silêncio do descaso social em relação ao meio ambiente. 

Para atingir o melhor resultado, o auxílio de oficina de audiovisual foi  fundamental 

para adquirir o conhecimento necessário e aplicar as técnicas fotográficas relacionadas aos 

elementos da câmera, tais como ISO, obturador, diafragma, lentes e etc.  

Foi solicitado aos alunos que fazem parte do Programa de Educação Tutorial de 

Comunicação Social (PETCOM), que cobrissem o Festival Alimenta Dança (FALD) para o 

blog
7
, cada um ficou livre para atuar onde tem maior interesse. 

                                                 
7
 O blog pode ser visualizado em: http://petcomufam.com.br 

http://petcomufam.com.br/
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A escolha dos ângulos, da iluminação, do enquadramento, temática e etc. ficaram a 

cargo da aluna responsável por fotografar o evento. Consequentemente a fotografia possui o 

olhar de quem a fez. Não limitando-se ao trabalho de fotografar, a equipe responsável pela 

cobertura, precisava saber tudo sobre o festival, como as propostas, a programação e o 

conceito. 

A escolha da fotografia sobre o Macaco Nú se deu pelo próprio objetivo do projeto, 

transmitir além da arte noções de consciência cultural e ambiental, pelo processo criativo do 

projeto em cada cidade onde o grupo se apresenta, por ter sido a maior intervenção urbana 

do FALD e por ser do interesse de todos os seres humanos. 

 

6 CONSIDERAÇÕES  

 

A fotografia conseguiu cumprir com o seu objetivo de representar um evento 

importante nas sociedades, carregar o seu conceito e atingir o público de forma a despertar 

ideias e pensamentos. 

Usar da fotografia como expressão artística e como meio para atingir grandes 

públicos por um objetivo é fundamental no séc. XXI onde perdeu-se o valor simbólico e a 

concretude das informações, acontecimentos e noções da própria sociedade. As formas de 

arte para transmitir mensagens sempre devem manter a frente, pela liberdade, pelo 

intimismo, pela sensibilidade e pela singularidade.  

O olhar que se desenvolve com a prática da fotografia que vai além da representação 

histórica, é o olhar necessário para ver a realidade por outra perspectiva e observar melhor 

os detalhes, as características, os acontecimentos e o sentidos. Outro ponto importante se 

tratando de fotografia é o estado de reflexão proporcionado pela atividade, em que leva o 

ser humano a pensar e a ter opinião. 

Foram feitas 185 fotos no total do FALD, todas capturando momentos, expressões e 

sentidos. Sendo essa, indicada em reunião, como a melhor fotografia do FALD, o que 

significou uma boa recepção da equipe do PETCOM. A fotografia é parte principal da 

cobertura de um evento pelo seu papel representativo e de registro, no caso, também 

funcionou como instrumento de comunicação ao chamar a atenção do público alvo para a 

leitura da matéria. 
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7 APÊNDICE 

 

 

(Verdes tempos e o silêncio, 19 de setembro de 2013) 
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