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Estar presente

         Neste ano complexo de pandemia, de isolamento social, de restrições e de trabalho online, o ato
de “estar presente” se tornou uma das coisas mais importantes. Estar presente é estar vivo. A noção
de estar presente, mesmo que virtualmente, une-se ao lema de estar presente no agora. Sem planos
futuros, já que o futuro se tornou ainda mais incerto, e sem nostalgia do passado, já que este se foi e
nada voltará a ser como antes.

     Neste livro, trago os ensaios dos estudantes de artes – do Bacharelado Interdisciplinar em Artes do
IHAC/UFBA – e seus olhares presentes, suas formas de estarem vivos em tempos difíceis. Os temas
abordados são variados. São uma mistura das preocupações contemporâneas nesse período de
isolamento: racismo, gênero, cultura indígena, identidade, pandemia, isolamento, ecologia e contato
com a natureza. Tudo se mistura num pot-pourri de inquietações artísticas e pessoais.

         O foto-livro Olhares Presentes é uma forma de presentear, de ofertar um pouco de nosso olhar.
O acompanhamento destes ensaios foi um trabalho singular e online. Sem ver o rosto e a expressão
corporal dos estudantes, tive que criticar, mostrar caminhos e guiar um pouco no escuro, perante
uma tela preta. O resultado – fruto desse processo complicado – foi surpreendente e apresento aqui,
neste livro, para vocês. O presente aqui se faz presente.

Karla Brunet
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Do que é feita a presença?

     A vida anda ritmada por constantes agoras, tudo é pra já, os dias estão enfileirados
em pequenas cabines que correm em poucos segundos, e já foi, você passou e me
contou a sua estória, e eu passei escorrendo pelas mãos a sua presença, mas quando
estamos juntas/juntos/ juntes de fato?

 
Hoje

                   Não é      /    é                    
                 Amanhã 

     É   / Não é     
Hoje

      Fechar os olhos e sentir o vento que agita seus cabelos de manhã cedo é uma
questão de tempo, e sempre dizem que não há tempo para perder, assim como é raro
notar as formigas que caminham enfileiradas em uma parede fazendo ampliar a
imensidão de presenças que nos cercam, pois as horas são cheias de simultâneos
momentos simples a nossa volta. Foi preciso procurar na parte de dentro algo que
remonte a presença, para assim reconhecer no íntimo do silêncio a voz desses eus que
habita em cada ser.  O mundo é pra já (e eu estou sendo repetitiva), e não é para hoje, é
para amanhã e depois, mas quando vamos ter tempo para o presente? 

       A presença faz parar as horas, é o grande afago dos segundos corridos de vazios
complexos, e como estamos sentindo falta de abraços, talvez seja por isso que  os dias 

Izabela Alcantara
Notas sobre a presença
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estão passando tão rápidos e as memórias desses momentos fogem tão depressa, ao mesmo
instante em que elas nos pegam pela saudade em pontuais momentos, como o sol que bate
intensamente na pele enquanto o mar anuncia o verão, ou a sensação de sair em grupo por uma rua
cheia de gente procurando as festas pelo ouvido, as pessoas e as suas gargalhadas altas, e os olhares
de perto, tudo deixou um vazio. A presença faz falta, o tempo tem corrido infinito e o que existiu
antes parece que foi há dez anos atrás.

        E por falar nisso, o tempo tem a capacidade de dançar para trás e para frente, em espirais
infinitas e responde hoje o que será perguntado amanhã, sem rodeios, o tempo ensina, não só
quando ele passa, mas, também quando ele volta. O que você mais deseja para quando a tempo
voltar?

Tempo para                                               
O tempo                                                                   

Volta                                    
  Há tempo

Para o                           
                         Tempo       

voltar?
 

         Tivemos que reaprender a estar presentes através das telas, o vidro em toda a sua capacidade
de revelar os mistérios, ouvimos, rimos e choramos ao telefone, aprendemos, nos conhecemos e
conversamos on-line, fomos essas videocriaturas em universos particulares que se abriram em
conexões infinitas.

Como se saboreia o                                                             
                                                               agora olhando para o teto?                                                                                         

como é que faz para                       
                                 a mente silenciar?
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Como andar
                                 como criar?

    Como fazer
                                                 acontecer de longe?

 
      Fotografar também faz parar as horas, o olhar feito de presença busca faminto pelo momento que
só existe no agora, essa pausa de milésimos que eterniza o instante em um estado parado de
memórias, é a escrita da luz sendo a alquimia do retorno marcado pela poética do olhar.    
                  
        A fotografia é um estado de espirito, você imprime o que as vezes nem mesmo sabe sobre você,
é a direção para onde se olha, de que lugar está olhando, que corpo que olha, é subjetiva e altamente
complexa, é a tradução do tempo de cada um agindo como a marcação do agora. Muitas vezes uma
declaração de autoamor em notas sobre a presença.

  Do que é feita a sua presença?  
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Amanda Rangel
Sobre Olhares

     Como monitora da turma diurna de HACA44 - Laboratórios de Criação e Práticas artísticas da
professora Karla na Universidade Federal da Bahia, pude perceber nas produções e discussões dos
encontros, singularidades em cada aluno, que foram se evidenciando no decorrer do semestre. Num
ano pandêmico, de isolamento, toda experiência foi a distância, cada um em sua casa. Apesar disso, a
vivência trouxe muitas alegrias, sendo um ponto de luz no meio do caos.

        Estar em casa durante esse período, em isolamento, me fez olhar mais para mim, para o que
sinto, como enxergo a vida e como ela me afeta, me fazendo perceber que durante muito tempo
estive fora de mim. Contudo, através da convivência como monitora, mesmo a distância, pude
perceber que todos, em sua maneira, passaram por esse momento de autoconhecimento, seja
tentando coisas novas, ou se aprimorando em tudo que já sabiam fazer. Visões de mundo diferentes
mas transformadas a sua maneira.

     Neste livro, organizado com muito carinho, pude perceber visões de amor, solidão, solitude,
autoconhecimento e críticas sociais, tudo baseado em como esses jovens vivenciam e "olham" para o
mundo presente. 
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Aline Alves
Dengo Aqui

Eu, desejosa de preencher a minha casa com o afeto dos meus - esses que
inspiram amor, cuidado e resistência - decido receber amigos e familiares para
ocupar o espaço do meu sofá. Com isso, entre trocas, desabafos e risos, o
convite para registrar uns abraços. Um ensaio, um experimento, os
inesperados momentos de reflexões sobre afeto com intencionalidade e
consciência. 

Pode entrar, tem dengo aqui no sofá.
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Emanuele Rosa Santiago
Corpo Singular

Neste ensaio, busquei retratar a singularidade de cada corpo e a beleza de
todas as nossas partes. Trazer e exaltar a nossa beleza. Únicas, completas e
incríveis em nossa versão.
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Flávia Lôbo Ferreira Tourinho
Um passeio dentro

Um sentimento que paralisa, com tantos nós envoltos, que "se põem os pés
pelas mãos". A procura pela luz é inusitada. O vazio interior se torna mais
visível à medida que ela entra. 
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Flora Benedito
Auto Companhia

Auto Companhia segue o dia a dia de convívio do eu consigo próprio. Tenta
revelar momentos íntimos em que, fazendo atividades mundanas, passamos
tempo sozinhos, na companhia apenas de nossa consciência e todo o universo
de questionamentos que somos nela. Estrelado por Helena Benedito em um
dia de sua vida

37



38



39



40



41





Gabriela Francisco Assis
O que elas gostam

Todos temos uma história com o que gostamos, e pelo qual sentimos prazer
em fazer. Me chama atenção o olhar apaixonado das pessoas vendo sentido e
liberdade naquilo que fazem. Busquei captar os sorrisos mais sinceros e fiquei
bem satisfeita em fazer parte de momentos em que elas estão alegres.
Então fotografei Ju, em seu cotidiano como blogueira de moda e ela contou
sua história trabalhando com isso, foi sensacional. 
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Quis destacar Mari e seu cabelo, que chama bastante atenção e uma das
partes de si que ela mais gosta.
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Tarsila ama música, mesmo não fazendo nada relacionado a isso, é uma
paixão quase secreta.  Ela sorri exatamente desse jeito quanto toca!
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Jean Lucas da Cruz Teixeira
SEMENTE: A dança de um corpo só

A dança do corpo, o corpo da natureza, a natureza da dança. 
“Uma semente parece uma matéria sólidas e sem vida, mas com o tempo o
movimento atua sobre ela e frutos são gerados, esses movimentos
desabrocham com energia e se misturam com a natureza da dança.”
Esse projeto cênico e performático, traduz como vejo a dança, uma espécie
metafórica da natureza do corpo, por isso, quis trazer o ambiente natural em
paralelo com o corpo e suas extensões energéticas.
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Jéssica Oliveira de Almeida
Afetados pelo afeto

Ser uma mulher negra me faz, infelizmente, vivenciar diversas facetas do
racismo, uma delas é a solidão. Sendo a que nunca aparece em locais de
destaque, a que é excluída em rodas de amigos, a eleita mais feia da turma e a
última da fila para receber afeto. Nesse ensaio busquei ir além das marcas do
racismo e ser afetada pelo afeto. Transcender os mais lindos sentimentos
com alguém que, assim como eu, também entende sobre a solidão da pessoa
negra, mostrando que nós somos o nosso próprio "comercial de margarina".
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Nós também amamos e falamos de amor. Também sorrimos em uma tarde
ensolarada, ou entre músicas, como em Talismã da cantora Iza, que diz tanto sobre
nós. Também somos fortes como nossas raízes. Por isso, por mais que o coração
aperte a cada "tchau" sem saber se nos veremos de novo, se o sistema levará
cruelmente um de nós, ignorando tudo que citei anteriormente, sempre pensaremos
num amanhã melhor, com um sorriso no rosto.
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É sobre amor, amar, amar você, amar nossos traços, resistir e lutar. Negros se amando
é um ato político. Se ame e ame os seus, orgulhem-se da pessoa que enfrenta
diversas batalhas ao seu lado e nunca deixem de acreditar que seu amor é válido.
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Júlia Zu
Corpo-convergência

Corpo-convergência surge da ideia do corpo como principal lugar de
atravessamentos. É o ponto de convergência que une, simultaneamente, o
passado, presente e futuro, num ato de construção e transmutação perene
que dá origem ao ser.

67



68



69





Letícia Cezar
Cinesia: O que me move

Nesse ensaio mostro meus familiares e eu, são as pessoas que me mantém
em movimento e que fazem com que eu continue em busca de algo para o
futuro, são aqueles que são importantes para a minha existência. Assim, os
fotografei e posteriormente fiz intervenções gráficas, relacionando-os a
músicas que, em algumas ocasiões eu escolhi e em outras eles mesmos
escolheram, e que têm um significado afetivo ou até mesmo diz algo sobre
eles. Ao fotografá-los e ao compor as imagens fui relembrando as
características que os fazem ser quem são e o porquê de eu os querer a
minha volta. Dessa forma, quis retratar o quão indispensáveis são para mim.
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Lourdes Santos
Mundanus

Termo em latim que originou a palavra mundana, mundanus, é adjetivo
daquilo que pertence ao mundo. 
2020 foi um ano que transformou o que existia por aqui em todos os
aspectos, mudou formas de pensar, de agir, de viver, trouxe dores, levou
amores, emoções e aprendizados difíceis de esquecer. Mostrou que não existe
nada mais mundano que passar por aqui e sentir.
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Luisa Calmon
Entre nós

Entre nós resgata memórias produzidas durante as últimas décadas na casa
de veraneio da minha avó, na Ilha de Itaparica. Coleciono muitas vivências
naquele espaço – ainda na barriga da minha mãe, foi para lá a minha primeira
viagem. Através de um mergulho neste universo, interpreto a casa como
personagem de uma história duradoura e, ao mesmo tempo, efêmera, que
encerrou seu ciclo em 2016, quando foi vendida. Em uma abordagem
ritualística, pretendo articular sobre o processo de deixar ir;  o gradual
esquecimento deste espaço de refúgio para a família e como essa lacuna
reverbera em mim. 
Agradecimentos especiais a Duda Gedeon, Clara Matos e Paula Mussi por
terem me ajudado a realizar o projeto.
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Escolhi tirar essas fotos porque acho todo o processo contínuo de
autoconhecimento, autoaceitação e autocuidado muito poético e complexo,
por estar em eterna mudança. É libertador se tratar com carinho e entender a
necessidade de colocar como prioridade o seu estado mental e físico. 
Num contexto de rotinas extremamente corridas, "produtivas", lógicas e frias,
entender seus limites e saber se dar um tempo para descansar é essencial. A
ansiedade está sempre iminente e onipresente para a maioria das pessoas,
com tantos exemplos inalcançáveis e até irreais de sucesso para se comparar
é difícil notar o próprio valor, notar as próprias vitórias e prezar o seu caminho.
Esqueçamo-nos que Amar é prezar o que é, e esquecer o que poderia ser. 
O peso do mundo é enorme, "viver é um soco no estômago" como diria Clarice
Lispector, mas fica um pouquinho menos difícil com esses exercícios de
AFETOS, notar e nutrir pequenas felicidades da vida quando se desacelera.

Matheus Morais Barreto
Afetos
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Milena Tanajura Jones
Afeto entre pessoas negras

O ensaio visa capturar no olhar o sincero do sentimento na amizade entre
pessoas negras. Realizado no centro histórico, espaço de resistência de
Salvador, essas fotos são mais uma forma de valorizar o que nos foi negado, o
afeto.
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Thalles Ferreira
Emoções na Quarentena

Mediante ao tempo que estamos vivendo, a necessidade de usar a máscara
para proteger a si e ao outro, nos tirou a visibilidade dos rostos por inteiro.
Com isso, nos adaptamos a poder interpretar sentimentos apenas com a parte
superior da face, ou seja, apenas com o olhar. E o olhar já diz tudo!
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Alexandra Suzarte
breguÉço

    Nas poucas saídas no período pandêmico, geralmente por pequenos
trechos rua-padaria, pude observar uma série de objetos pela rua.
Quebrados, enferrujados, fragmentados que, dependendo do olhar, destoam
ou completam o entorno, contam ou omitem histórias. Bregueço, palavra
muito usada por mainha, que não estima muito o acúmulo de coisas velhas,
refere-se à objetos esquecidos, perdidos, que no momentos presente permea
vaga ou nenhuma memória. Mas, outrora, o que significava antes de ser
bregueço? Que histórias está por trás desses objetos?
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Anna Catharina Garcia
(in)justiças de Têmis

        Esse ensaio é de uma estudante de direito pela Faculdade Baiana de
Direito e também do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades pela
Universidade Federal da Bahia. Todas as imagens tem o easter egg da
representação de crimes que me chocaram, muitos durante a infância e que
me influenciaram nas minhas escolhas profissionais. Precisamos estar sempre
atentos, como a sensibilidade da faixa de Têmis.

       Como tenho me sentido cada vez que aprendo mais sobre direito e
principalmente direito penal processual e material, totalmente dentro da caverna, uma
legislação que só ve as sombras do mundo real.
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        Pensei muito sobre essa foto. Quis homenagear Marielle Franco mas também
Mariana Ferrer, o valor probatório da palavra de mulheres é constantemente
desvalorizado quando comparado com dois fatores: homens e dinheiro. Perceba nas
demais fotos como apesar da barbaridade dos crimes a justiça não se realiza, e são os
fatores supracitados as semelhanças entre os réus.
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     O escândalo de João de Deus pra mim foi chocante, até porque eu pessoalmente
cheguei a ir a Abadiana antes de tudo ser divulgado. Apesar das CENTENAS de
denúncias e a condenação de mais de 40 anos, João atualmente cumpre prisão
domiciliar.
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  Minha rosa floresceu bem no meio do furo da tela do meu apartamento. Uma lembrança que
tive de um crime bárbaro contra uma criança de 5 anos, onde hoje os culpados já cumprem
regime semi aberto.

      Para mim um dos crimes mais bárbaros da historia do Brasil que serve para enfraquecer o
discurso necessário da ressocialização do ex condenado. Afinal, Bruno ainda cumpre pena em
regime semi aberto pelo assassinato torpe de Eliza Samúdio, mas mesmo assim atua como
posição de ídolo como goleiro do Rio Branco.
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        Mais um dos crimes relacionado a mulheres que vi ainda na infância e até hoje
não consigo entender o que se passou, é até irônico ver a Têmis presa por Afrodite.
Mizael Bispo está desde agosto de 2020 em prisão domiciliar, apesar de ter sido
condenado a quase 23 anos pelo assassinato frio de Mércia Nakashima.
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Caroline Ferreira
Músico em quarentena

         Neste ensaio, busquei trazer um pouco da sensibilidade do músico
diante da quarentena e um pouco dos novos métodos alternativos para
continuarem trabalhando e levando sua arte para o mundo mesmo que em
tempos de crise.
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Doralice Oliveira
Objetos da pandemia

Mudamos a rotina. 
Eles estão aqui! Ali! 

Cobrem nossa boca, as mãos o nariz. 
E o tempo passa.

Fiquem atentos aos olhares!
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Eloá Silva
The Lonely and Black Doll

        Com base no título da série The Lonely Doll, do fotógrafo Dare Wright
iniciada em 1957, e partindo de dados de um estudo realizado pela ONG
Avante   (Bahia)  que revela que apenas 6% das  bonecas produzidas são
negras , The Lonely and Black Doll (2020) pretende abordar assuntos como
representatividade, genocídio,  feminicidio , racismo, solidão da mulher e da
criança negra e violência policial no Brasil.

Ao produzir bonecas, 
As grandes marcas
Preterem as pretas 

Ao escolher qual comprar, 
Os consumidores

Preterem as pretas
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No casting e nas fotos publicitárias
A minoria é preta

No mercado matrimonial, 
Minoria preta
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Para a escolha conjugal,
Minoria preta

129



No livro didático infantil 
Não há crianças pretas
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E no banco de imagens, busco "mulher",
E não encontro uma preta

Campanha de combate ao covid
É pra lavar a mão

Não tem propaganda 
Com um par de mãos pretas

Falam mal do cabelo 
Da menina preta
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A maioria dos corpos de crianças abusados
São de meninas pretas

O corpo hipersexualizado
É o da mulher preta

Criança excluída na postagem da escola
Uma menina preta

Nos índices de violência contra a mulher
A maioria é preta
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Índices de feminicídio 
Mais mulher preta

Duas crianças mortas no Rio
Tiros de Fuzil

Atingem a cabeça 
De duas bonecas pretas
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Mulheres do Ontem,

do Hoje e do Amanhã
Eyde Paixão

    Através de pesquisas sobre a árvore genealógica da Família Paixão ficou
evidente a tradição de matriarcas; mulheres que sustentavam e educavam
seus filhos sozinhas. Este ensaio foi pensado para tentar retratar tal marca
com fotos de algumas das muitas mulheres da família, de gerações distintas. A
proposta destaca os diversos fenótipos e a afetividade entre elas. O local do
ensaio - o Parque do Abaeté, foi escolhido por ter sido protagonista na história
de trabalho da grandiosa matriarca Maria Merces da Paixão, essa sustentou
seus quinze filhos lavando roupa de ganho nas águas da Lagoa do Abaeté.
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Filipe Duarte
Entranhas

         Esse ensaio surge da percepção da existência de uma realidade
dicotômica, uma dualidade presente nas cidades atuais que se baseia no
conflito entre natureza e urbanidade. Refletindo sobre os processos
urbanísticos e a "evolução" das cidades, o verde se perde frente ao progresso
e acaba se apropriando das entranhas dessa cidade urbanizada para
conseguir sobreviver. 
   Essas fotos são uma reflexão sobre o ser/estar nessa sociedade
contemporânea.
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Gabriele Sacramento
Brincadeira de criança

   Minha ideia de tirar essa fotos surgiu através de algumas lembranças da infância,
quando a maior preocupação era se ia poder sair para rua para brincar ou não.
Apesar de tiradas em um contexto completamente diferente, onde o máximo que as
crianças podem ir é nas portas de suas casas, a brincadeira não deixa de existir e as
crianças estão aí sempre mostrando que elas tem esse poder de reinvenção que
talvez ainda seja maior que o nosso.
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Georgia Santos
Preterida

    Através dessas fotos resolvi trazer a poesia de Matheus Kawan
(@escuteopoeta) para falar sobre as minhas vivências amorosas enquanto
mulher preta. A hipersexualização das mulheres pretas é uma problemática
que se perpetua na sociedade e adoece as relações afetivas
.- Não há como ter esperança de encontrar um novo amor se nunca somos
escolhidas para ser amadas.
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Jennifer Reis
Memória de Maria

Maria do Carmo dos Reis, ou como costumo chamar, minha vó Maria.
Minha vó Maria sofreu por anos em um casamento violento e abusivo.
Minha vó Maria pratica o budismo há mais de 30 anos e mantém uma forte fé
desde então.
Minha vó Maria adora as suas plantas e a novela das 8.
Minha vó Maria já se curou de câncer no intestino e no fígado.
Minha vó Maria adora receber visitas para o café da tarde. 
Minha vó Maria faz de tudo para ver a família unida e feliz.
Minha vó Maria é a pessoa mais alegre e a mulher mais forte que eu conheço.
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Lara Lua
recortes

         As fotos que estão sendo exibidas nesse ensaio são a junção de recortes
das partes que mais me chamam a atenção nas fotos, seja pela estética, pela
iluminação, pela textura e/ou pelo movimento... Reuni não só os fragmentos,
mas também os registros de superfícies em estados diferentes, com texturas e
movimento. Não diria que esse ensaio resume um dia na praia, pois se trata
dos detalhes que eu reparo e que sinto vontade de fragmentar a fim de
evidenciar.
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Maiane Nery
SÓS

          O ensaio "SÒS" foi pensado para passar através das imagens um
processo de melancolia ou um estado de solitude. As imagens foram divididas
num primeiro momento entre espaços vazios e espaços preenchidos com
sobreposição , numa segunda parte sapatos que se estragaram sem os pés de
seus donos e plantas mortas.
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Robert Fiais
Hábitos

        Acabei escolhendo fotografar meus filhotes de jabuti por que ganhei elas
no começo da pandemia, e pra mim é curioso observar os seus hábitos. São
animais matinais, saem da toca por cerca de 1 à 2 horas por dia durante as
manhãs, para comer, beber, caminhar e tomar sol. Então consegui em alguns
minutos registrar essas ações de forma linear, tanto que na ultima foto, elas
estão indo em direção ao escuro, para sair no outro dia e repetir tudo de
novo.
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Samara Said
caos/eros

          "O erótico é um lugar entre a incipiente consciência de nosso próprio ser
e o caos de nossos sentimentos mais fortes. É um senso íntimo de satisfação
[...]
        A própria palavra erótico vem do grego eros, a personificação do amor em
todos seus aspectos – nascido do Caos, e personificando o poder criativo e a
harmonia.
     Aquelas expressões físicas, emocionais e psíquicas do que há de mais
profundo e forte e farto dentro de cada uma de nós."
           O corpo como indissociável do sentir, ser e expressar.
           Audre Lorde traz o erótico como poder no sentir. no gozo; físico,
emocional ou psíquico. a expansão da experiência de existir em sabedoria
intrínseca. Eu vejo o corpo como esse amontoado de poeira galáctica
representando universalmente o conceito físico de existir, o limite palpável do
externo com o interno.
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Hilma Passos
Recontar

     Enquanto monitora na disciplina HACA44 - Laboratório de Criação e
Práticas Artísticas, em que os alunos contribuíram com suas fotos na
construção deste livro, vi a oportunidade de trazer por meio deste ensaio um
dos assuntos abordados durante as aulas, raça.
       É necessário recontar a nossa história, do nosso povo, o povo negro. A
nossa história resiste e existe nas memórias, e para que não se apague, nós
precisamos recontá-la a cada dia.
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