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RESUMO

Esse trabalho se alicerça nas memórias de Almerita Feliciana de Oliveira,

também conhecida como Preta, minha avó. É o memorial descritivo e analítico do

documentário Almerita, que narra a história da época em que ela atuava como

fotógrafa viajante pelo extremo sul da Bahia na década de 1970. Nele eu apresento

e relato os processos de desenvolvimento do filme, desde a pré-produção, com a

etapa de pesquisa, seguida da produção, a parte da realização das filmagens, até a

pós-produção, com as fases de montagem e edição. Para fundamentar a análise do

contexto social, político e econômico em que minha avó, enquanto mulher negra,

mãe e esposa fotografava, são abordados pela perspectiva histórica e relacionados

com a trajetória de Almerita assuntos como: a fotografia na Bahia e no Brasil; as

mulheres negras do Brasil; o Estado da Bahia; e as relações de raça, classe e

gênero no cenário pesquisado. Com base nesse material, o argumento e o roteiro

foram estruturados com o objetivo de investigar, através dos relatos de Almerita,

como ela e meu avô Benjamim estavam inseridos na cultura fotográfica baiana e

como minha avó transgrediu por meio da fotografia os limites impostos para as

mulheres negras naquela época.

Palavras-chave: Bahia; Fotografia; Monóculos; Memórias; Mulher negra.
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A. PRÉ-PRODUÇÃO

Foi em uma conversa por telefone entre mãe e filha que tudo começou. Minha

mãe, lá de Brasília, me contava sobre o seu dia corrido de trabalho enquanto eu, cá

de Salvador, compartilhava como estava o andamento das diversas tarefas da

faculdade, até que ela me perguntou:

— Você já fez algum trabalho sobre a sua avó?

Uma luz acendeu na minha mente e uma nova caixinha de ideias surgiu. Na

época, eu estava em mais da metade do curso de Produção em Comunicação e

Cultura, portanto, me aproximava da disciplina de TCC. Já estava decidida. Senti um

alívio pela descoberta do tema, apesar de saber que dali em diante seria muito

trabalho  com vários desafios envolvidos.

É uma honra poder pesquisar sobre a vida da minha avó, mulher, negra, de

Jequié da Bahia, fotógrafa, sincera, e tantas outras características marcantes...

Ainda assim, a mais marcante de todas: minha avó. Mãe do meu pai, dos meus tios,

das minhas tias. Mulher que me incentivou para a comunicação e agora, anos

depois dela ter sido fotógrafa, estou com uma câmera para registrar as memórias e

histórias que ela ainda guarda muito vívidas em seu olhar e na sua fala.

Desse modo, com a missão dada, comecei a explorar essa ideia. Foi no

semestre 2019.2 que eu cursei a disciplina COM116 - Elaboração de Projeto em

Comunicação, com a professora Annamaria Jatobá Palácios, que me orientou de

forma primorosa e me ajudou a desvendar de que forma eu iria prosseguir com a

pesquisa sobre a vida de Almerita, minha avó. A seguir está o primeiro registro

escrito das minhas intenções e indagações.

I. Pesquisa

Introdução

No dia 17 de junho de 1942 nascia no chamado Ouro, zona rural de Jequié no

Estado da Bahia, Almerita Feliciana de Oliveira, desde pequena conhecida como

Preta, minha avó. Filha primogênita de Elpídio Alcântara de Oliveira e Maria

Feliciana de Oliveira (conhecida como Senhora), ela foi nascida e criada até os 8
8



anos no local que passou a se chamar Fazenda Serra do Ouro, quando se mudou

para a Fazenda Rio do Cedro. Alguns anos mais tarde, já aos 14 anos de idade, seu

pai adquiriu uma terra em Curindiba, próximo ao povoado de Vereda (BA), onde

passaram a residir e trabalhar. A família da minha avó era formada por ela e seus

sete irmãos. Almerita e Menininha residem na Bahia enquanto Carlito e Humberto

residem no Pará; Antonio, Edmundo, Nega e Nalva estão falecidos.

Alguns anos mais tarde, na Vereda, Almerita conheceu o fotógrafo Benjamim

Gonçalves Franco, com quem viveu junto durante 30 anos, amasiados, como diria

ela. Benjamim nasceu em 22 de dezembro de 1924 na cidade de Pedra Azul,

município localizado no nordeste de Minas Gerais, na região do Vale do Rio

Jequitinhonha. Quando conheceu minha avó ele já havia sido casado e tinha oito

filhos, razão pela qual ele não quis se casar novamente no papel, conforme relata

minha avó. Ela já tinha um filho, meu tio Luís Carlos Alcântara de Oliveira, cujo pai é

sobrinho de Elpídio, daí o mesmo sobrenome. Meus avós têm quatro filhos, todos

vivos: são meu tio Albertino, minhas tias Vera Lúcia e Jucirlene, e meu pai Everaldo.

9



Figura 1 - Da esquerda para a direita: Meu avô Benjamim, ao centro tio Albertino e à direita minha avó

Almerita estão na cozinha da casa da família, em Medeiros Neto, em fevereiro de 1995.

A fotografia chegou na nossa família pela necessidade de renda para criar os

filhos e, suponho, pela identificação dos meus avós com a área - aspecto que, para

mim, é essencial explorar. Almerita conta que começou a aprender o ofício ao

acompanhar e ajudar meu avô na fotografia e, em pouco tempo, já sabia fotografar e

revelar as fotos para o monóculo.  Ela afirma que gostava muito e se acostumou:

— Criei meus filhos com dinheiro de fotografia. Eu mesma tirava e revelava as

fotos.

Naquela época, após a Segunda Guerra Mundial, a industrialização crescente

favoreceu a produção de equipamentos fotográficos, que consequentemente

possibilitou o acesso de cada vez mais pessoas ao ramo. Duas delas foram Almerita

e Benjamim. Ao mesmo tempo, a procura pelas fotografias aumentava pela

necessidade dos retratos para os documentos oficiais de identificação. E meus avós

embarcaram nessa jornada pelo mundo das câmeras, lentes e imagens. Então, se

configuraram na cidade como profissionais importantes pelos serviços que

ofereciam.

Figura 2 - Almerita Feliciana de Oliveira e eu na varanda da casa da família, em Medeiros Neto, em

junho de 2000. Minha avó até hoje ama ver o movimento da rua,
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Lembro que ainda na minha infância ela contava muito sobre as viagens que

fazia pelo interior. Muitas vezes sozinha, a cavalo. Essas imagens, verbalizadas em

muitos dos seus contos de causo e registradas na minha memória, ainda me

intrigam e me trazem risadas. Depois que passou a praticar de forma autônoma,

Almerita se aventurou na labuta itinerante para registrar todo tipo de evento como

velórios, casamentos, batizados, missas, aniversários e principalmente retratos 3x4

para documentos. Minha avó relata que ela e meu avô eram os únicos fotógrafos do

povoado naquela época. O estúdio mais próximo ficava a quase 30 quilômetros dali,

em Medeiros Neto.

Apesar da minha avó se afastar da fotografia anos mais tarde, fenômeno ao

qual também pretendo empreender investigação, a cultura fotográfica permanece

em seus descendentes. Meu pai, Everaldo Oliveira Franco, é artista gráfico por

profissão. Porém, nunca deixou de revelar sua paixão pela fotografia. Foi ele que

sempre me incentivou para as artes e para a tecnologia; na maioria das vezes,

acredito eu, sem saber disso. Lembro que quando eu era criança os cliques sempre

estiveram presentes, principalmente nos momentos em família. Sinto que os

registros, a possibilidade de guardar as recordações em forma de papel, são muito

valorizados pelo meu pai. Até hoje guardo caixas de fotos que foram reveladas antes

e depois do meu nascimento, e tenho certeza que ele tem grande responsabilidade

por elas existirem.

Não posso deixar de pensar sobre o contexto social, econômico, político e

cultural da época. A Bahia do século XX tinha suas próprias características, muito

relacionadas com a sua posição internacionalmente: afinal, foi o solo baiano que os

colonizadores europeus transformaram em um dos principais pontos de rota para

tráfico de pessoas escravizadas por eles. Certamente o fator histórico da

colonização deixou marcadores profundos para a sociedade brasileira e resíduos

coloniais perversos que se modificam ao longo do tempo. Em 1888, a Lei Áurea

determinou a abolição da escravatura: mas será que ela foi mesmo abolida? E o que

mudou de lá até aqui para as mulheres negras? Logo, me interesso por relacionar a

trajetória de Almerita com a de outras mulheres negras da mesma época e tentar

compreender como se davam as relações de classe, raça e gênero nesse contexto.
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Portanto, pretendo partir principalmente da memória da minha avó e poder

contar com outras vivências e visões pessoais para a construção do enredo e

narrativa do filme documentário Almerita. Entre as pessoas com que irei dialogar e

que convidarei a contribuir, além da personagem principal, estão meu pai Everaldo;

meu tio Luís, que tem memória pela família inteira e, por ser o filho mais velho, tem

lembranças importantes; todos os filhos da minha avó: tio Albertino, tia Vera e tia

Juça; minha tia-avó Ninha, residente em Vereda até os dias de hoje, pois ela

conhece as pessoas mais antigas de lá, aos quais eu também quero escutar; e por

fim, porém não menos importante, também é relevante ouvir meus tios-avôs Carlito e

Humberto.

Objetivos Gerais

1) Realizar documentário;

2) Compreender como se estabeleciam as relações de raça, classe e gênero no

campo profissional, artístico e acadêmico da fotografia baiana no final do séc.

XX;

3) Analisar de quais formas Almerita transgrediu no campo profissional, social,

econômico e político em relação à realidade do corpo social em que vivia, nas

últimas décadas do século XX;

4) Descobrir de quais maneiras minha avó me influenciou para o campo da

comunicação e da fotografia.

Objetivos Específicos

1) Investigar a trajetória de vida como fotógrafa da Almerita Feliciana de Oliveira;

2) Analisar como Almerita estava inserida na cultura fotográfica da Bahia no

período em que atuou;

3) Pesquisar sobre o seu processo de formação escolar, profissional e

identitária;

4) Relacionar as experiências de Almerita com experiências vividas por outras

mulheres negras da Bahia do século XX relacionando raça, classe e gênero;

5) Aprofundar estudos sobre a atuação do meu avô Benjamim como fotógrafo.
12



Justificativa

Me debruçar sobre as memórias da minha avó para me aprofundar na

descoberta sobre a fotografia baiana, brasileira e latino-americana tem se tornado,

cada vez mais, meu compromisso. A partir do momento epifânico em que minha

mãe me perguntou se eu já havia feito um trabalho sobre a minha avó para a

faculdade: uma luz brilhou.

Essa pesquisa brota da memória ancestral. Sua razão de ser foi semeada

pelas que vieram antes de mim. Ela nasce no despertar da necessidade de

(re)conhecimento do passado, para suprir a urgência da compreensão do presente e

emergente necessidade da construção de caminhos descolonizados a percorrer: na

academia, no mercado de trabalho, nas artes e na vida.

Ainda sem saber que na verdade eu sempre soube de onde veio essa

vocação, enveredei para a fotografia e o audiovisual desde o início da faculdade. E

foi semestres depois, acertadamente indagada pela minha mãe, Josenice Souza,

que a minha relação com a fotografia, com as artes e com a produção científica se

ressignificou mais uma vez, quando despertei para o fato de que as artes estão

presentes em mim desde muito antes - e que eu consiga me lembrar, desde a minha

avó.

É lamentável e clara a escassez de registros e reconhecimentos sobre o

trabalho e produção intelectual das mulheres, negras e negros e trabalhadores

brasileiros. Não encontrar meus pares ao me aprofundar nos estudos da

comunicação e da fotografia é uma revolta que tento constantemente transformar

em ação para a modificação desse panorama. Por isso, pretendo colaborar para o

campo da comunicação e fotografia ao registrar na escrita e no audiovisual a

atuação da fotógrafa Almerita Feliciana de Oliveira, mulher, negra, baiana, mãe e

avó que exerceu na área durante as décadas finais do século XX.

Objetivo analisar de quais maneiras Almerita transgrediu no campo

profissional, social, econômico e político em relação à realidade do corpo social em

que vivia e relacionar sua experiência com a de outras fotógrafas e fotógrafos da

época. Com essa investigação busco cooperar para o acesso à memória social,

13



familiar, da história das mulheres negras do Brasil e dos estudos sobre a fotografia

na Bahia.

Referencial Teórico

Beatriz Nascimento traduz meus sentimentos enquanto mulher, negra,

bissexual e periférica ao afirmar, em 1989, no início do filme Orí (Raquel Gerber,

1989) que “quando cheguei na universidade, a coisa que mais me chocava era o

eterno estudo sobre o escravo, como se nós só tivéssemos existido dentro da nação

como mão de obra escrava, pra fazenda e pra mineração”. Esse choque permanece.

E ele transmuta dentro de mim como a fênix que se transforma em brilho, fogo e

energia para empreender a tentativa de amefricanizar, como diria Lélia Gonzales, a

produção intelectual que me disponho a desenvolver. Minha escrita é política, pois

Na verdade, tudo que eu escrevo [...] é profundamente marcado pela
condição de mulher negra. Não há como me desvencilhar disso [...] Dizem
que o que marca a autoria negra é o ponto de vista do texto. No entanto, o
ponto de vista não é matéria espontânea. Há um sujeito autoral responsável
por esse ponto de vista. O sujeito que vive em uma sociedade racista,
classista e machista. E essa herança histórica sempre está presente na
minha escrita. (Conceição Evaristo)1

Partindo desse lugar de neta, filha, mulher, negra, bissexual, periférica e

fotógrafa, enquanto acadêmica empreenderei meus esforços em pesquisar o que faz

parte de mim para compreender o que se passa ao meu redor. A área que me

escolheu foi a fotografia - tanto estática quanto em movimento. E escolhi contar a

história da minha avó por meio de um filme documentário para registrar essa história

através do audiovisual e construir a narrativa de forma a “manter uma relação de

grande proximidade com a realidade, respeitando um determinado conjunto de

convenções: registro in loco, não direção de atores, uso de cenários naturais,

imagens de arquivo etc” (MELO, 2002, p. 25). Almerita é um filme baseado nos

relatos orais da minha avó e dos familiares com “um tratamento criativo que afirma

uma crença de que os objetos, estado de coisas ou acontecimentos específicos

ocorreram ou existiram no mundo real retratado (LUDVIGSSON, 2003, p. 65 apud
1 Disponível em:

<https://revistaforum.com.br/cultura/conceicao-evaristo-tudo-que-eu-escrevo-e-profundamente-marca
do-pela-condicao-de-mulher-negra/>. Acesso em 28 nov. 2019.
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ROSENSTONE, 2010, p. 111). Portanto, os relatos e as memórias são tratados

como diferentes visões e versões dessa realidade em investigação.

Sobre o documentário, sabe-se que tem vários estilos possíveis dentro do

gênero cinematográfico. No livro Introdução ao Documentário, Bill Nichols (2005)

afirma que existem seis categorias do filme documentário: poético, expositivo,

observativo, participativo, reflexivo e performático. O que quero se aproxima mais do

performático ou subjetivo e do poético, pois é uma realização carregada de afeto e

de desejo em conhecer minha ancestralidade, saber de onde eu e os talentos que

estão em mim vieram. “A dimensão documental do modo poético de representação

origina-se, em boa medida, do grau em que os filmes modernistas se baseiam no

mundo histórico como fonte” (ibid, 2005, p. 139). Porém, apesar da história ser sua

principal “matéria-prima, [...] transformam-na de maneiras diferentes.” (ibid, 2005, p.

140). A composição dos fatos a serem revelados no filme não é, necessariamente,

cronológica, sistemática e meramente expositiva; mas uma viagem entre os

acontecimentos do período, as memórias da minha avó e as memórias de sua

família.

O modo poético é particularmente hábil em possibilitar formas alternativas
de conhecimento para transferir informações diretamente, dar
prosseguimento a um argumento ou ponto de vista específico ou apresentar
proposições sobre problemas que necessitam solução. Esse modo enfatiza
mais o estado de ânimo, o tom e o afeto do que as demonstrações de
conhecimento ou ações persuasivas. (NICHOLS, 2005, p. 138)

Dessa forma, apesar de seguir algumas convenções do filme documentário,

não quis me prender a uma construção narrativa pré-determinada e engessada, pelo

contrário. Precisei imergir no imaginário da minha avó, Almerita, para descobrir de

quais formas os episódios da realidade seriam sequenciados e cruzados com

características sociais, políticas e econômicas da época. O modo performático ou

subjetivo se assemelha em alguns aspectos com o modo poético. Nesse tipo de

documentário o conhecimento também é questionado e nele pode ser “descrito

como algo concreto e material, baseado nas especificidades da experiência pessoal,

na tradição da poesia, da literatura e da retórica” (NICHOLS, 2005, p. 169) pois ele

“tenta demonstrar como o conhecimento material propicia o acesso a uma

compreensão dos processos mais gerais em funcionamento na sociedade.” (ibid,

2005, p. 169)
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Na forma como pensei de compartilhar a história da minha avó pelo

documentário, “a sensibilidade do cineasta busca estimular a nossa. Envolvemo-nos

em sua representação do mundo histórico, mas fazemos isso de maneira indireta,

por intermédio da carga afetiva aplicada ao filme e que o cineasta procura tomar

nossa.” (ibid, 2005, p. 171) Portanto, foi um longo processo gradativo de

desenvolvimento do roteiro desse projeto audiovisual. Foi apenas durante as fases

de filmagem, edição e montagem que estive mais apta a determinar essas

perspectivas, pois segundo Cristina Teixeira Vieira de Melo

o percurso para a produção do documentário supõe uma liberdade que
dificilmente se encontra em qualquer outro gênero. Um documentário é
construído ao longo do processo de sua produção. Mesmo existindo um
roteiro, o formato final somente se define com as filmagens, a edição e a
montagem.  (MELO, 2002, p. 26)

Além das características de forma, me preocupei profundamente com o

conteúdo a ser criado, articulado e apresentado em tela. Afinal, toda a história que

quero conhecer mais e relatar é rodeada por contextos pertencentes ao tempo e

espaço dos seus acontecimentos. Por isso, investiguei sobre a história da Bahia do

século XX com Antonio Risério em Uma História da Cidade da Bahia (2004) e como

as mulheres negras estavam inseridas nessa sociedade - com Schuma Schumaher

em Mulheres Negras do Brasil (2007); também foi necessário compreender o que é

fotografia e qual a história da fotografia na Bahia, principalmente no século XX, por

meio do capítulo escrito por Maria Guimarães Sampaio no livro A fotografia na Bahia

(1839-2006).

Segundo Valter Gomes Santos de Oliveira defende em sua tese de

doutorado, os brasileiros conheceram a fotografia por meio da daguerreotipia, ao

qual “o primeiro instrumento de Daguerre que atingiu o continente americano

ocorreu em terras baianas, em 13 de dezembro de 1839, trazido pelo abade Louis

Compte, um dos integrantes do navio-escola francês L’Orientale.” (OLIVEIRA, 2014,

p. 28) A cidade da Bahia é quem primeiro recebe fotógrafos com seus

equipamentos, porém

de alguma forma, a fotografia esteve sempre presente no interior do Estado,
primeiro com “photographos” viajantes e, aos poucos, com os estabelecidos.
Diferentemente da capital, onde os pioneiros foram os estrangeiros, parece
que os fotógrafos assentados no interior a divulgar a novidade o fizeram em
sua terra natal. (SAMPAIO, 2006, p. 65)
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Minha avó conta que fotografava por povoados do extremo sul baiano

próximos à Vereda, como Ibirajá, Piau, Prata, Jaquetô e fazendas adjacentes. Ela

relata que se transportava a cavalo, muitas vezes sozinha, para realizar o serviço da

fotografia nos mais diversos eventos como em casamentos, aniversários, batizados,

velórios e para tirar retratos de defuntos, modalidade que ela confessa que muitas

vezes sentiu medo. Essa história da minha avó Almerita vai de encontro com a

realidade relatada e exposta no documentário Câmera Viajante (2007) com direção

de Joe Pimentel. Ele narra o cotidiano de cinco fotógrafos ambulantes, como são

chamados por transitarem em diferentes localizações tirando retratos das pessoas.

O fotógrafo ambulante Dedé da Neuza conta uma história parecida com a da minha

avó de que “quando eu tava viajando por Juazeiro eu passava o dia todinho batendo

foto de defunto, que eu ficava às vezes era com medo”, trecho que se destaca

quando ele fala da procura de retratos de pessoas falecidas na cidade de Juazeiro

do Norte, no Ceará, e a diferença para outros locais que não tem tanta procura

desse serviço. “O retrato pós-morte foi e ainda continua sendo uma prática presente

na cultura fotográfica na Bahia.” (OLIVEIRA, 2014, p. 214). Fato de muita relevância

para essa pesquisa, por ter sido vivido pela Almerita.
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Figura 3 - Retrato do meu pai Everaldo Oliveira Franco quando bebê, em 1973. Fotografia de

autoria do meu avô Benjamim Gonçalves Franco.

A partir dessa investigação também envidei entender como minha avó

Almerita e meu avô Benjamim estavam inseridos no mercado profissional da

fotografia baiana no período em que atuaram, que preliminarmente presumo ser

entre as décadas de 1950 a 1970. Segundo Almerita, meu avô trazia os

equipamentos de São Paulo, cidade onde residia a sua ex-esposa e os filhos. Tal

informação me faz pensar que isso tem a ver com a crescente “presença da

fotografia no dia-a-dia paulistano no período que tem início no pós-guerra e

prolonga-se pela década seguinte” (CAMARGO; MENDES, 1992, p. 76) com o

acréscimo de que “as viagens para a Bahia representavam, entre outras coisas, uma

oportunidade de acesso às novidades do mundo moderno” (OLIVEIRA, 2014, p. 29).

Ou seja: enquanto a importância de São Paulo estava na disponibilidade dos

equipamentos de última geração, a importância da Bahia estava em ser pioneira no

campo, por ter sido o primeiro território brasileiro a receber um equipamento

fotográfico. Quiçá foi na cidade da Bahia, atual Salvador (RISÉRIO, 2004), onde

foram produzidos os primeiros daguerreótipos. Tal suposição está embasada no fato

de que quando Compte decide embarcar rumo a terras exóticas na companhia de

jovens e sábios para fazer exercícios de observação (SAMPAIO, 2006, p. 13) “o

navio escola L’Orientale não apenas “toca” o porto da Bahia. O navio-escola fica na

Bahia antes do dia 13 até 17 de dezembro, quando parte para o Rio de Janeiro.

Quem, em sã consciência há de crer que não foram feitos daguerreótipos na Bahia?”

(ibid, 2006, p. 13). Valter Gomes Santos de Oliveira reforça que, “embora não tenha

sido encontrado nenhum daguerreótipo daquela estadia na Bahia, há quem

considere a possibilidade de sua existência” (2014, p. 28).

A cultura fotográfica que emergia no Brasil inteiro virou uma possibilidade de

renda para meus avós sustentarem a casa no interior da Bahia, num período em que

os primeiros fotógrafos começaram a prestar seus serviços nas cidades,
contribuindo também para a ampliação dos grupos de consumidores. Como
ocorreu nas grandes cidades do país na época, a produção, circulação e o
consumo de fotografias nos sertões baianos contribuíram para o
desenvolvimento de uma cultura fotográfica no Brasil. (OLIVEIRA, 2014, p.
16)
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O trabalho que o meu avô realizava desde antes de conhecer minha avó

acabou por encantá-la e ela seguiu seus passos; o costume da fotografia e seus

consumidores se espalharam pelo Estado da Bahia. “Com o estabelecimento de

fotógrafos nas cidades dos sertões, mais famílias, inclusive de setores populares,

passaram também a incorporar fotografias entre suas práticas culturais” (OLIVEIRA,

2014, p. 193). Fato que ratifica a afirmação de Almerita quando ela fala da alta

procura dos serviços pelos mais variados públicos e para registrar diferentes

acontecimentos, comemorações e retratos. Ela relata que, em épocas de eleição,

por exemplo, a procura pelos serviços fotográficos era grande por conta do título de

eleitor.

Como lembrou Ana Maria Mauad (1990), o profissional da fotografia
tornou-se uma necessidade na sociedade contemporânea. Desde o século
XIX, já despontava como importante profissão atuando para vários setores.
Com o advento dos novecentos, principalmente após 1914, quando o uso
da fotografia tornou-se obrigação em documentos de identificação pessoal
aqui no Brasil, a oferta de serviços fotográficos esteve cada vez mais
presente nas cidades brasileiras. (OLIVEIRA, 2014, p. 60)

Apesar de ter aprendido rápido a fotografar para o monóculo, minha

avó conta que ela não aprendeu a revelar as fotos na máquina. Como Almerita

passou a trabalhar sozinha frequentemente, quando meu avô não estava, ela

solicitava a revelação no atelier fotográfico mais próximo de Vereda, localizado em

Medeiros Neto, do fotógrafo José Recs, que era conhecido na região por tirar fotos

3x4 e revelar na hora. Ela também cita os fotógrafos João Miranda, Dete (padrinho

do tio Albertino) e Davina, todos contemporâneos a ela.

Nada impedia minha avó de seguir trabalhando. Enfrentava o medo e o perigo

de andar sozinha à noite a cavalo e com coisas de valor. Ia para onde for que a

chamassem para um serviço. Minha avó sempre foi destemida mesmo. E de fato ela

se orgulha ao afirmar que sustentou os filhos durante vários anos com a renda da

fotografia.

Apesar disso, viver da renda do ofício como fotógrafo representava um
grande desafio aos profissionais pioneiros radicados. É preciso considerar
que não havia ali um grande público consumidor. Por mais que fosse uma
novidade cobiçada socialmente, a fotografia, como bem de consumo, ainda
estava restrita às camadas altas e médias no Brasil. [...] Dificilmente um
fotógrafo exercia apenas esta profissão. (OLIVEIRA, 2014, p. 62)
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Minha avó, por exemplo, também vendia jóias para complementar a receita.

Diz que o motivo para escolher esse produto é pelo ouro ser de fácil transporte, o

que imagino ser crucial para uma pessoa conseguir se locomover no lombo de um

animal, fotografar e ainda realizar vendas de produtos. Tal circunstância me faz

refletir sobre quais eram os papéis exercidos pelas mulheres negras na sociedade

baiana do século XX. Será que era comum encontrar mulheres negras na Bahia

exercendo a fotografia como profissão e vivendo apenas dessa atividade? Qual era

o papel dessas mulheres na formação da cultura local? Afinal,
No “Atlântico negro” as definições de cultura sempre estiveram afastadas do
singular. Diante da riqueza de agentes, contextos e processos sociais, falar
em cultura significa pluralizar seus significados e enfoques. As
manifestações artísticas brasileiras são provas cabais dessa diversidade
inerente aos modos de fazer a cultura, ou melhor, as “culturas”
afro-descendentes. Em diferentes cenários dessa recriação, a mulher é
provedora, orientadora dos destinos e guardiã da ancestralidade através da
transmissão que se dá em casa, na família, nas escolas e nos terreiros.
(SCHUMAHER; BRAZIL, 2007, p. 381)

Essas características não diferem da realidade da minha avó. Ela foi e é

guardiã e transmite por meio da sua história de vida influências e conhecimento para

toda a família. Apesar de, muito provavelmente, nem ter ciência disso, Almerita é

responsável por difundir a cultura fotográfica que ela vivenciou com os filhos e os

netos.

Nessa pesquisa, abordo a cultura como um modo integral de vida (WILLIAMS,

1979). E como pode ter se estabelecido uma cultura fotográfica na Bahia? Para

responder, explorei o conceito de cultura fotográfica de Maria Inez Turazzi (1998)

para descobrir suas características e como foram e são constituídas na sociedade

brasileira. A autora também afirma que a fotografia é importante para a formação

das identidades. E o que seriam as identidades? Segundo Nestor García Canclini

(1997) “identidade é uma construção que se narra”; porém, ela não se constrói

sozinha, por meio da autossuficiência, mas por uma co-produção:

As identidade nacionais e locais só podem persistir na medida em que a
situemos numa comunicação multicontextual. A identidade, dinamizada por
esse processo, não será apenas uma narrativa ritualizada, a repetição
monótona pretendida pelos fundamentalismos. Ao se tornar um relato que
reconstruímos incessantemente, que reconstruímos com os outros, a
identidade se torna também uma co-produção (CANCLINI, 1997, p. 149)
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Portanto, apenas o que me restou foi embarcar nessa aventura e me

aprofundar nesse mar de histórias ainda desconhecidas da minha família dentro do

oceano da fotografia baiana. Os caminhos percorridos foram diversos e cheios de

curvas, bifurcações e adjacências. O interesse central que impulsiona essa pesquisa

é entender como foi essa trajetória da fotógrafa Almerita pelo interior da Bahia e

porque ela foi interrompida - e tive que fazer uma parada obrigatória na vida do meu

avô, também fotógrafo, Benjamim, para conseguir compreender melhor o todo.

Delimitação da Questão

Atualmente, minha avó tem 80 anos de idade. Meu avô faleceu alguns meses

depois do meu nascimento, em 14 de abril de 1998. Até aqui pude perceber como o

universo que busquei explorar é vasto e cheio de possibilidades. Porém, o que mais

me chama atenção desde o início é a atuação da minha avó como fotógrafa. Ainda

assim, as possibilidades de pesquisa são imensas. Dessa forma, o recorte que

busco fazer é na participação da minha avó enquanto fotógrafa viajante na época

em que atuou pelas cidades e povoados do extremo sul baiano. No processo de

coleta de dados e escrita do trabalho, fica evidente a influência e participação do

meu avô Benjamim no envolvimento da minha avó com a fotografia. Ela sempre

deixa explícito que meu avô, afinal de contas, era fotógrafo de profissão desde antes

de se conhecerem e seguiu pela carreira mesmo depois da minha avó parar de

fotografar.

Minha avó relata que em uma dessas viagens que fazia a cavalo ela caiu e

quebrou a perna. Depois disso, nunca mais voltou a fotografar. Isso coincide com a

mudança para Medeiros Neto, onde ela passou a exercer funções administrativas e

de vendas na banca da família na feira. Tal fato me intriga profundamente. O que

pode ter levado Almerita a desistir da fotografia, ofício de que tanto gostava? E por

que meu avô continuou? Como as duas trajetórias se relacionam naquele contexto

da época? Será que algo que ocorreu ou que ela percebeu desestimulou Almerita a

ponto dela desistir da profissão? São indagações que alimentaram essa

investigação.

Apesar de ter sido uma trajetória interrompida, é incontestável a importância

da fotógrafa Almerita tendo em vista o contexto daquele tempo. Ao apurar e fazer
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um levantamento dos fotógrafos que exerceram a profissão no mesmo período

suposto de atuação da minha avó - entre os anos 1960 e 1970 - os nomes são

majoritariamente masculinos. É raríssimo o registro da atuação das mulheres

fotógrafas no interior do estado - e na capital - nos anos desde o surgimento da

fotografia no Brasil. O que se tem averiguado é a existência de uma cultura

fotográfica muito forte na Bahia e a forte presença de fotógrafos viajantes e

ambulantes pelo interior que são naturais da região. É o caso da minha avó.

Apesar de ainda ser um mistério onde está o acervo de fotografias da minha

avó para provar por meio de arquivos suas atividades, é fundamental legitimar o que

ela conta a partir da sua memória, ao qual também atravessa o coletivo: a família,

principalmente os filhos, e os conhecidos. Conforme Almerita narra, ela sustentou os

filhos com dinheiro da fotografia. Esse fato desperta a reflexão para pensar sobre

qual era a fonte de renda comum para as mulheres negras na Bahia naquele tempo?

Suspeito que uma delas seja o labor para o qual passou a se dedicar quando parou

de fotografar: as vendas no quiosque de feira.

O acesso aos equipamentos fotográficos era restrito a uma determinada

classe de pessoas. Pude perceber que, de fato, os fotógrafos que têm registro de

suas passagens pelas cidades da Bahia realizando serviços fotográficos,

principalmente na capital, eram estrangeiros - em sua maioria europeus - ou da elite

brasileira e majoritariamente homens. Essa informação pode ser atestada ao

verificar, no livro A fotografia na Bahia (1839-2006), o Mapa de Fotógrafos nos

períodos do século XIX ao final do século XX.

Evidentemente, é possível e essencial identificar as correlações entre a

trajetória da minha avó com a de outras mulheres negras da Bahia contemporâneas

a ela, assim como considerar de que forma outros fotógrafos e fotógrafas da época

se relacionavam com a história de vida da Almerita. É importante avaliar como foi

construída a identidade individual e coletiva da minha avó e como o acesso à

fotografia possibilitou oportunidades e escolhas de caminhos a seguir para ganhar

dinheiro e sobreviver.

Portanto, busco evidenciar de que formas Almerita Feliciana de Oliveira, mais

conhecida como Almerita, minha avó, transgrediu por meio da fotografia os limites

sociais, econômicos e culturais impostos para as mulheres negras na Bahia do final

do século XX. O registro e reconhecimento da nossa contribuição em todas as
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áreas, em especial na fotografia, têm que ser realizados, pois nossos passos vêm de

longe, como diz Jurema Werneck. As mulheres existem e resistem na fotografia

baiana e brasileira.

“Irmãs, o povo preto nunca será livre a

menos que as mulheres pretas participem de

cada aspecto da nossa luta, em todos os

níveis da nossa luta.”

Assata Shakur

II. Roteiro

Dois anos após a escrita do projeto de pesquisa e um ano após o início da

pandemia de Covid-19, que postergou a possibilidade da realização do filme em

2020, enfim me matriculei em COM117 - Desenvolvimento Orientado de Projeto com

o professor Marcelo Ribeiro, no semestre letivo de 2021.2, período que também

cursei a disciplina COM326 - Argumento e Roteiro com a professora Gabriela

Marques Gonçalves. Ela facilitou e conduziu de forma esplêndida as etapas para a

escrita do roteiro a seguir.

1. Para que?
Essa é a história de Almerita Feliciana de Oliveira, minha avó, que hoje aos

80 anos relembra sua época de juventude e compartilha suas memórias sobre uma

época em que se aventurou na profissão de fotógrafa. Baiana, natural de Jequié,

Almerita se mudou ainda adolescente com a sua família para o extremo sul da

Bahia, onde vive até hoje. Foi em Vereda que ela conheceu Benjamin, meu avô,

quem a introduziu no universo da fotografia.

Almerita começou a fotografar trabalhando junto com Benjamin e, quando

aprendeu, seguiu no exercício da profissão que sustentou sua família durante alguns

anos. Minha avó viajava a cavalo de um povoado para outro para registrar

casamentos, aniversários, velórios e retratos para documentos. Em uma das suas

viagens ela sofreu um grave acidente ao cair do cavalo e precisou ficar em repouso

durante um longo período. Então, por conta da limitação física, ela começou a
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trabalhar com a administração da banca na feira e, infelizmente, nunca mais voltou a

fotografar.

O documentário busca, sobretudo, investigar a trajetória de vida de Almerita,

explorar suas memórias e recordar sua história a partir de suas perspectivas e de

seus familiares. Em uma época onde poucos negros, e menos ainda mulheres

negras, tinham acesso a bens de valor, é interessante pesquisar quais foram os

fatores que contribuíram para Almerita adentrar e permanecer no ramo, assim como

quais foram as causas para a interrupção da sua trajetória como fotógrafa.

Para mim, pessoalmente, contar essa história significa não deixá-la morrer.

Para honrar a minha família, as minhas e os meus ancestrais eu preciso

conhecê-los, entendê-los, admirá-los. É uma necessidade tentar entender como

chegamos até aqui e alimentar essa estrada; guardar essa história, compartilhá-la

para espalhar sementes. Também há o interesse em descobrir de quais maneiras

minha avó me influenciou para a comunicação e a fotografia.

2. Qual é o conflito?
O ponto chave que pretendo destrinchar na história é o encontro de Almerita

com a fotografia. Traçar quais fatores levaram Almerita ao mundo da fotografia, tanto

em relação à sua história, quanto em relação à sua personalidade. Investigar como

surgiu esse interesse pela área: será que o acaso de conhecer Benjamin, fotógrafo,

foi a única coisa que influenciou Almerita a se aventurar com a fotografia?

3. Qual é o binômio?
Passado x presente; Fotografia x Almerita

4. Qual é o fio condutor?
O fio condutor da história será a relação de Almerita com a fotografia.

5. Proposta Metafórica
A história será desenvolvida a partir dos relatos e da visão de Almerita,

portanto, não necessariamente será construída em ordem cronológica; a ordem

psicológica em que ela apresentará os fatos será respeitada e utilizada para contar a

sua história. A partir do relato de Almerita haverá a tentativa de expor, através das
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imagens, de forma subjetiva e abstrata, seus sentimentos em relação aos fatos

ocorridos em sua jornada, principalmente como fotógrafa. Os sentimentos e

emoções de Almerita guiarão a narrativa do filme.

6. Qual é o ponto de vista que vamos assumir no documentário?
A história será desenvolvida a partir da visão de Almerita. Quais são suas

memórias sobre aquele tempo de sua vida? Quais emoções surgem ao relembrar

essa parte do seu passado?

7. Qual é o superobjetivo?
Através da história de Almerita pensar o contexto da época em que ela vivia e

como ela, mulher negra, estava inserida nele. Em que aspectos sua realidade se

diferenciava em relação a outras mulheres negras daquele período?

8. Qual é o conflito geral e o interno?
O conflito geral é o próprio contexto em que Almerita está inserida e como ela

transgrediu, por meio da fotografia, os limites impostos para as mulheres negras

naquela época, por volta de 1970. O conflito interno se dá pela própria história de

vida de Almerita e sua trajetória como fotógrafa.

9. Estrutura narrativa
Para destrinchar o conflito principal, o filme vai traçar a história de Almerita a

partir da perspectiva dela. Algumas perguntas que vão orientar esse caminho são:

Onde Almerita nasceu? Onde ela cresceu? Como foi sua infância e adolescência?

Como ela conheceu Benjamin, meu avô? Ela já conhecia a fotografia antes de

conhecê-lo? E como ela desenvolveu interesse pela fotografia?

Com algumas respostas e uma parte do caminho já percorrido, outras

perguntas surgem para dar continuidade à história: Para além de quanto tempo

durou o exercício da atividade, como foi para ela essa labuta e aventura com a

fotografia? O que ela mais gostou? E o que menos gostou? Do que ela mais teve

medo? Ela alguma vez teve medo? O que a impulsionou a continuar sozinha no

trabalho, para além de ser um meio de sustento pros seus filhos? E por que ela

parou de fotografar, o que aconteceu?
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De agora em diante, quando a história chega ao fim, fazemos o caminho de

volta para o início. Não para o início da história de Almerita, mas para o início de

seus sonhos. Quais eram seus sonhos e planos? O que ela realizou? O que ela

deixou de querer, ou de poder, realizar? Será que ela se reconheceu e inspirou o

sonho de outras pessoas?

Situação inicial: Resumo da vida de Almerita: onde nasceu, onde cresceu,

estudou, sua família.

1º ponto de giro: Almerita conheceu a fotografia através de Benjamin, com

quem viveu até a partida dele

Desenvolvimento do conflito: Como foi o processo de aprendizado com a

fotografia.

2º ponto de giro: No ponto mais alto como profissional da fotografia, Almerita

viajava de uma cidade para outra fotografando na região

Clímax: No meio desse caminho, Almerita sofre um grave acidente que a

deixou imobilizada.

Desenlace final: Por conta de ter ficado muito tempo em recuperação,

Almerita se dedicou a outro ofício e parou de fotografar.

Final: Porém, anos mais tarde, ela tem um reencontro com a fotografia por

meio de sua neta.

10. Sinopse
Almerita, também conhecida como Preta, aos 80 anos relembra a época em

que viajou pelo interior do extremo sul da Bahia fotografando pessoas e eventos,

ofício que aprendeu com seu marido, Benjamin, e que garantiu seu sustento e de

sua família por alguns anos, até que um trágico acontecimento interrompeu sua

jornada como fotógrafa.

11. Storyline
Fotógrafa viajante nos anos 70, Almerita relembra suas viagens pelo interior

do extremo sul da Bahia fotografando pessoas e eventos para sustentar os filhos.
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12. Proposta fotográfica
Na tentativa de mergulhar no mundo de Almerita, as imagens se dividiram em:

mostrar o espaço, as cidades e o percurso entre elas; mostrar a personagem

principal, Almerita, e os personagens que contribuiram para narrar essa história; e as

imagens de arquivo, e/ou o processo investigativo na tentativa de encontrá-las.

As imagens do espaço localizam onde se passa o filme: no extremo sul da

Bahia, tanto onde Almerita reside atualmente, em Medeiros Neto, quanto onde ela

atuou na época em que fotografava. Planos abertos e gerais, com longa duração,

servem para identificar o lugar onde Almerita viajou fotografando: na cidade de

Vereda e nos povoados ao redor, locais interioranos e com suas características

próprias, onde o tempo e o espaço são percebidos e vivenciados de maneira única.

Para as entrevistas, a utilização de planos fechados, close-up e detalhe são

para aproximar, criar intimidade e empatia pela personagem principal, Almerita. Seus

olhos, sua boca, seus gestos são evidenciados pela câmera.

Algumas das poucas imagens de arquivo foram inseridas na montagem e

edição do filme.

13. Proposta sonora
Investigar quais sons permeiam a história de Almerita e os espaços onde ela

aconteceu. Utilizar os sons do ambiente interiorano, onde pouco ou quase nada

quase nunca acontece, para além das pessoas, dos animais e da natureza; os sons

da fotografia e as vozes que narram a história, principalmente a voz de Almerita.

14. Cronograma de execução

● Agosto a dezembro de 2019: pesquisa bibliográfica e biográfica;

elaboração do projeto de pesquisa;

● Agosto a novembro de 2021: escrita; pré-produção

● Dezembro 2021: Visita ao local de filmagem; pesquisa em campo;

investigação sobre os materiais de arquivo de Almerita e da família

● Janeiro a Fevereiro 2022: Coleta e separação de arquivos e

documentos

● Março 2022: Filmagem

● Abril 2022: Decupagem e montagem
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● Maio 2022: Edição e finalização

● Junho 2022: Entrega do filme

B. PRODUÇÃO

Para a filmagem, solicitei os seguintes equipamentos no Laboratório de

Audiovisual da FACOM (LabAv): 1 câmera Canon T6i; 2 baterias; 1 lente 40mm; 1

lente 16-35 mm; 1 lente 55-250mm; 1 tripé; 1 gravador Tascam; 1 microfone lapela;

1 microfone shotgun com cachorrão; cabos e cartões de memória. Também utilizei

uma lente 18-55 mm do Laboratório de Fotografia da UFBA (Labfoto) e uma

segunda câmera do meu primo Nathan Franco, uma Canon T3i com a lente 50mm.

No dia 19 de março 2022, em um sábado, embarquei rumo a Teixeira de

Freitas/BA. Depois de mais de 20 horas de viagem, encontrei com meu pai na noite

de domingo e seguimos na estrada por mais uma hora para a casa de Almerita,

minha avó, em Medeiros Neto/BA. Segunda-feira foi o dia de observação da

dinâmica da casa e preparação da personagem. O clima não era de total animação

pois a ausência do meu tio se fazia fortemente presente, seu desaparecimento ainda

estava muito recente. Albertino Oliveira Franco, que participaria como entrevistado

no filme, faleceu no dia 05 de janeiro de 2022.

Dia 1 - Interna

As gravações iniciaram na tarde de terça-feira, dia 22 de março. Na sala de

entrada da casa reunimos a equipe, que além de mim na câmera e na direção, foi

composta por Everaldo Franco, meu pai, na produção; meus primos Nathan Franco

na câmera e Arthur Franco na captação de som, tio Luiz na observação e a

protagonista: Almerita, minha avó, toda orgulhosa na frente das câmeras para contar

a sua história. Esse foi o momento de começar do começo. Minha avó relatou desde

onde ela nasceu, onde ela cresceu, quando se mudou para a Vereda até quando ela

conheceu meu avô Benjamim, aprendeu a ser fotógrafa e tempos depois se mudou

para Medeiros Neto, onde vive até hoje.
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Figura 4  - Da esquerda para direita: Nathan, Almerita e Raquel na preparação para o primeiro dia de

filmagens.

Dia 2 - Interna e Externa

Na quarta-feira, dia 23 de março, acompanhei com a câmera a manhã da

minha avó Almerita na cozinha. Além dos registros dos seus afazeres, levei a

caixinha dos monóculos para ela contar sobre aquelas fotografias. Conversamos

sobre o que havia nelas, como era o processo de revelação e meu avô Benjamim.

Meu pai, Everaldo, também deu seu depoimento nesse dia. Ele compartilhou seus

pensamentos e sua visão sobre a atuação dos meus avós na fotografia e suas

reverberações na família, que mantém esse legado. Pela tarde eu e Nathan subimos

no telhado da casa do tio Albertino e fizemos imagens da cidade. Foram tanto

planos abertos quanto fechados, mostrando o rio, as árvores, as montanhas, as ruas

com casas e carros.
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Figura 5 - Almerita na cozinha no segundo dia de filmagens.

Dia 3 - Externa

Na quinta feira, 24 de março, entrevistamos minha avó Almerita novamente.

Dessa vez foi no quintal, onde tem uma vista para a cidade quase toda, já que a

casa fica no alto de uma ladeira. Minha avó falou mais sobre os tempos de sua vida

em Vereda, sobre sua família e assuntos mais íntimos, como sua relação com a

morte e Deus. Eu e Nathan também fomos até o prédio do pai dele no centro para

fazer imagens da cidade, de onde filmamos a casa da minha avó ao longe, a praça

da Bíblia e a igreja, por exemplo.

30



Figura 6 - Raquel e Nathan nas câmeras, Almerita sendo entrevistada e Arthur e Luana

acompanhando o terceiro dia de filmagens no quintal.

Dia 4 - Externa

Figura 7 - Rio Itanhaém, que corta toda a cidade de Medeiros Neto.
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Na sexta-feira, 25 de março, eu e Nathan fomos até a beira do rio para captar

sons e filmar. Um pescador apareceu com uma tarrafa e garantiu alguns peixes. O

rio Itanhaém agora estava calmo e tranquilo, sempre com sua correnteza forte,

porém a paisagem ainda levava as marcas das enchentes de dezembro de 2021.

Dia 5 - Interna e Externa

Figura 8 - Da esquerda para a direita: Menininha, Almerita, Nathan, Matheus e Raquel em Vereda, no

último dia de filmagens.

No sábado, 26 de março, viajamos em família à Vereda para o último dia de

filmagens. Apertamos o rec ainda na estrada. Registramos a chegada à Vereda, o

relato da tia Ninha, única irmã da minha avó que ainda mora lá e a pacata cidade.

Em seu sofá e ao lado da minha avó, tia Ninha relembrou sobre os tempos em que

minha avó fotografava, além de histórias da infância. Depois da entrevista, a família

tomou um café com chimango na frente da casa da minha tia e fomos dar um

passeio pela cidade, até chegarmos lá no início dela, na frente da casa em que

minha avó morou naquela época.
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C. PÓS-PRODUÇÃO

Decupagem

Em abril, logo após o fim das filmagens, a etapa de seleção, catalogação e

decupagem dos vídeos iniciou. O material foi dividido em câmera A e câmera B,

além dos áudios do gravador. Após análise minuciosa de cada um, os vídeos

selecionados foram renomeados e brevemente descritos, tanto diretamente nos

arquivos, quanto à mão no caderno. Foram escolhidos 115 vídeos da câmera A e 62

vídeos da câmera B, o que totaliza 177 vídeos, além de 25 áudios.

Essa foi uma das fases mais desafiadoras do trabalho. Durante a decupagem

foi possível identificar os trechos mais marcantes e os principais assuntos que

fizeram parte das nossas conversas, para além dos temas centrais, a vida da minha

avó e a fotografia. Foram eles: as viagens, a cidade e a morte. A partir dessas

temáticas predominantes escolhi direcionar a montagem. Também pude perceber

que, possivelmente, a ideia inicial de contar essa história em um curta-metragem

teria que ser adaptada, pois o volume de informações e imagens não caberia em até

trinta ou quarenta minutos.

Montagem

A montagem da sequência de imagens, em si, não começou imediatamente

após o fim da decupagem. Antes disso, para ter referências frescas, li alguns textos

sobre a montagem e me empenhei com mais intensidade em um exercício realizado

durante todo o período de orientação: assisti a alguns documentários com propostas

semelhantes - de alguma forma - à minha. Simultaneamente continuei a visitar e

analisar os vídeos brutos. Intercalar os conteúdos consumidos auxiliou muito a dar

dinâmica ao trabalho. Foi dessa maneira que desvendei algumas dúvidas que ainda

tinha quanto à forma de incluir os relatos e ao tratamento desse conteúdo.

Dessa forma, ratifiquei minha intenção de tentar contar a história pela ótica e

tempo da minha avó, deixar fluir as falas e evitar cortá-las no meio, fatiá-las em

várias micro falas, pois “os jump cuts atacam diretamente a figuração do corpo

humano na duração, a produção de uma fala na duração”, como afirma Jean-Louis
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Comolli (2007a) no texto “Algumas notas em torno da montagem”. Portanto, busquei

ao máximo respeitar o tempo de expressão, tanto na filmagem dos relatos, quanto

na montagem. Também fiz o esforço de tentar evidenciar algumas características

marcantes da personagem Almerita, como: curiosa, sincera, determinada, contadora

e guardiã de histórias, boa memória, trabalhadora, determinada e aventureira.

No decorrer da montagem, ao assistir os trechos em que minha avó canta

Asa Branca, tive a ideia de inserir outro trecho da música na voz da minha amiga

Beatriz Tuxá. A arte visual e gráfica do filme foi feita por Yacunã Tuxá. Foi nesse

período que entrei em contato com as pessoas que me ajudaram nessa etapa.

Edição

Em junho Eufrásia Neres iniciou a edição do material, que ainda estava em

processo de montagem. Ela trabalhou nas transições, nos efeitos, no tratamento do

áudio, na inserção dos créditos e nos ajustes que ela considerou necessários.

Discutimos sobre o projeto e quais eram as impressões dela sobre como estava

ficando o material. Com base nisso, para além das conversas com o orientador,

montei os momentos finais do documentário e finalizamos o filme.

Ficha Técnica

Participações: Almerita Feliciana de Oliveira, Everaldo Oliveira Franco, Jucirlene

Franco e Menininha (Clatilde)

Pesquisa, roteiro e direção: Raquel Franco

Assistente de direção: Everaldo Franco

Fotografia: Raquel Franco e Nathan Franco

Som direto: Matheus A. O. Franco e  Arthur Mansel Franco Ferreira

Montagem: Raquel Franco

Edição e créditos: Eufrásia Neres

Narração das frases iniciais e interpretação: Beatriz Tuxá

Arte visual: Yacunã Tuxá
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