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Resumo 
 

Este trabalho é o memorial descritivo do projeto A Beleza Invisível: Registro da 

(in)visibilidade das artes plásticas e visuais produzidas no Subúrbio Ferroviário de 

Salvador que reuniu cinco artistas plásticos e visuais, residentes em bairros do 

Subúrbio, garantindo-lhes espaço em um curta documentário para expor suas próprias 

percepções de arte, mercado e a valorização das suas produções. A finalidade deste 

projeto é contrapor o habitual discurso disseminado de que a periferia abriga apenas um 

estágio permanente de vulnerabilidade social, estigma ecoado de diversas formas – 

inclusive pela veiculação midiática – que acaba se interiorizando no imaginário dos 

próprios moradores do Subúrbio, vizinhos estes, desconhecedores de uma beleza 

ofuscada pelo preconceito e pela ignorância. 

 

Palavras chave: Subúrbio; Salvador; artes plásticas; artes visuais; documentário. 
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1. INTRODUÇÃO 

O que é arte? O que é beleza? O que torna algo visível ou invisível em um 

contexto social? É possível produzir arte em um ambiente marcado pela pobreza e 

violência? Em quais condições a arte pode ser usada como instrumento de 

transformação social? Dúvidas como estas foram uns dos primeiros nortes para a 

realização deste projeto que somadas ao meu percurso acadêmico e proximidade com a 

elaboração artística do Subúrbio de Salvador, me levaram a aprofundar o entendimento 

acerca da atual valorização das artes plásticas e visuais produzidas neste território. 

Mas, por que o Subúrbio? Por que as artes plásticas? Creio que a escolha deste 

local como recorte de pesquisa certamente tenha precedido o tema, pois como morador 

deste lugar (sendo nascido e criado aqui) convivo diariamente com as dualidades em 

disputa na repercussão deste espaço. Como suburbano, sei que moro em um ambiente 

marcado pela criminalidade, tráfico de drogas, pobreza, mas também percebo que me é 

possível partilhar da sensibilidade de produções artísticas e culturais por aqui, e é a este 

outro lado – menos visibilizado e abordado – que pretendo vincular este projeto.  

Já a seleção dos artistas plásticos e visuais se deu pela observação direta de um 

aparente isolamento que estes conferem às suas produções, sendo mais comuns até do 

que nas outras linguagens artísticas. Enquanto que no teatro, na música e na dança 

muitos atuam em rede ou em coletivos, percebo que os artistas plásticos e visuais 

(excetuando aqui os fotógrafos e grafiteiros) são dos poucos que prosseguem com o seu 

fazer artístico sem muitas vezes conhecer ou interagir com os outros artistas da região, 

isto sem falar nas obras encontradas sem assinatura ou sem referências para localização 

do autor, o que estimula o desconhecimento e a invisibilidade dos mesmos.  

Aproveito também para antecipar outro ponto importante desta proposta, o 

título. A priori, A Beleza Invisível é, ao meu entender, a soma da estética artística com 

os limites de visibilidade enfrentados pelos artistas moradores do Subúrbio de Salvador. 

Reconheço que é uma provocação contraditória, considerando que toda rotulação de 

beleza parte de uma prévia interpretação visual e pessoal, mas como o interesse aqui é 

despertar também uma reflexão sobre a (in)visibilidade condicionada à repercussão dos 

estigmas sociais, creio que o título em questão contempla a proposta e ainda dá margem 

para explorar a ideia do fazer artístico como ferramenta de transformação social. 

 



 

9 
 

Atendo-se apenas ao Subúrbio, a minha aproximação com os bastidores culturais 

me levou a compreender que a produção artística deste território tende a estimular em 

suas atividades o reforço da identidade étnica e da resistência cultural, tendo por 

finalidade a reafirmação dos agentes culturais suburbanos quanto as suas origens e a 

valorização do seu espaço. E disto, os artistas plásticos e visuais da localidade também 

parecem não abrir mão, visto que, a maioria das suas obras remetem ou referenciam o 

cotidiano e ancestralidade do próprio Subúrbio.  

Além da distribuição destes artistas pelos quinze bairros
1
 da região, a arte 

suburbana conta também com o reforço de espaços como o Centro Cultural Plataforma 

(Plataforma), o Acervo da Laje (São João do Cabrito), o Sofia Centro de Estudos 

(Escada), a Biblioteca Abdias do Nascimento (Periperi) e o reinaugurado Parque São 

Bartolomeu (Plataforma / Pirajá) – só para citar alguns exemplos – que buscam dialogar 

suas ações com a comunidade local, preservar a memória e a relevância histórica do 

lugar, e defender o Subúrbio como território de efervescência cultural, a fim de mostrar 

que mesmo com as dificuldades sociais as periferias são bem mais dos que os estigmas 

apontados constantemente pela mídia e pelos discursos de exclusão social. 

Tendo em vista que certos discursos reducionistas e preconceituosos também se 

fazem presentes no imaginário dos moradores locais, avistei na proposta documental 

uma possibilidade de dar voz / visibilidade aos artistas invisíveis, a fim de entender suas 

próprias impressões acerca deste cenário suburbano que abriga simultaneamente os dois 

lados de uma mesma realidade, ou seja, as produções artísticas e culturais que 

coexistem com a criminalidade e a pobreza recorrente. Deste modo, alcançar uma 

identificação por parte do público com os depoimentos retratados é uma forma que vejo 

de enfrentar certas percepções equivocadas sobre o Subúrbio de Salvador, já que o 

discurso partirá de quem reside e trabalha neste mesmo espaço. 

Dentre as possibilidades de se abordar a temática, optei pela realização 

audiovisual por conta do imensurável raio de visibilidade ao qual este projeto pode 

alcançar, seja pela exibição na TV, em DVDs ou compartilhamento nas redes sociais. 

Além do mais, é uma das ações conclusivas deste trabalho ofertar – como retorno e 

agradecimento aos artistas entrevistados – cópias de DVDs com o material completo 

para que possa ser utilizado também como meio de divulgação dos seus trabalhos. 

                                                        
1
 Considerando aqui apenas os bairros catalogados e registrados pelo site dos Correios. A lista 

com os 15 bairros pode ser vista junto com o mapa do Subúrbio (GoogleMaps) no anexo 1.  
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Para um processo de realização documental que contemplasse a proposta e 

atingisse um equilíbrio narrativo de curta duração, foram selecionados apenas cinco 

artistas plásticos e visuais: Ray Bahia (Periperi), Índio (Escada), Solis (São João do 

Cabrito), Perinho (Plataforma) e Ivana (Itacaranha). Os critérios de escolha que levaram 

aos cinco artistas aqui elencados foram: atuação e residência no Subúrbio Ferroviário de 

Salvador (destacando a relação dos mesmos com o território e a identidade suburbana), 

a relevância estética do trabalho artístico (considerando também a especificidade da 

matéria-prima utilizada em cada trabalho) e a realização de uma amostragem estimada 

em termos de idade e gênero. Sendo todas estas, alinhadas com as percepções pessoais 

de cada um sobre a valorização e o reconhecimento do próprio trabalho e a relação da 

produção artística com a veiculação subestimada do Subúrbio na mídia. 

Todas as filmagens foram realizadas nos ateliês (e espaços improvisados para 

trabalho) destes artistas e, dias antes das gravações, todos foram visitados para 

detalhamento do projeto, agendamento de filmagem e aplicação de um questionário 

(anexo 2) que serviu de base para a conclusão do roteiro.  

A minha proximidade com alguns destes artistas se deu em meados de 2011, 

quando estive envolvido no projeto de extensão Observatório Universitário da Cultura 

Popular
2
 realizado pela instância acadêmica Agência Experimental em Comunicação e 

Cultura (Facom/UFBA) que promovia mapeamentos a grupos artístico-culturais de 

diversas modalidades em bairros periféricos de Salvador. Durante este período, tive a 

oportunidade de conhecer Ana Vaneska Santos Almeida
3
, coordenadora do Centro 

Cultural Plataforma, e José Eduardo Ferreira Santos
4
, pesquisador que atua no 

incentivo da elaboração cultural e preservação da memória no Subúrbio através de 

projetos como o Acervo da Laje
5
. Ambos colaboraram de formas distintas e deixaram 

marcas neste projeto, sendo fundamentais na indicação dos artistas.  

                                                        
2
 Um dos meios possíveis de ter acesso aos resultados da pesquisa alcançada pelo Observatório 

Universitário da Cultura Popular é este blog, usado pelos membros da Agência Experimental 

para registros: http://observatoriodaculturapopular.wordpress.com/ 

3
 Ana Vaneska é moradora do bairro de Periperi (Subúrbio de Salvador) é formada em Teatro 

(UFBA) e foi coordenadora do Centro Cultural Plataforma entre os anos de 2007 – 2014. 

4
 José Eduardo Ferreira Santos é morador do bairro São João do Cabrito (Subúrbio de Salvador), 

é formado em Pedagogia (UCSAL), Mestre em Psicologia (UFBA) e Doutor em Saúde Pública 

(ISC – UFBA), além de idealizador, organizador e curador do Acervo de Laje.  

5
 Espaço físico de elaboração da pesquisa, catalogação e exposição de obras produzidas por 

artistas locais, mantido com a colaboração de Vilma Santos, sua esposa. 

http://observatoriodaculturapopular.wordpress.com/
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Outra contribuição muito importante e simbólica veio do processo de 

mobilidade acadêmica, realizada em 2013, onde estudei Produção Cultural durante dois 

semestres na Universidade Federal Fluminense (Niterói/RJ) e pude participar de 

projetos como a Universidade das Quebradas
6
, uma iniciativa que estimula a 

aproximação das periferias com a pesquisa e formação universitária, e do estágio na 

Superintendência da Leitura e do Conhecimento, setor integrado a Secretaria de Cultura 

do Estado do Rio de Janeiro e responsável pelo acompanhamento e supervisão do 

programa das Bibliotecas Parque Rio
7
, proposta esta que ultrapassa a noção de 

bibliotecas como espaços de leitura para centros de cultura, informação e conhecimento 

através de plataformas multimídias, sendo implementadas também em comunidades 

“pacificadas” da cidade do Rio de Janeiro, como Rocinha, Manguinhos e Alemão.  

Através destas vivências somadas durante a minha formação, pude conhecer de 

perto alguns projetos artísticos e culturais realizados em bairros periféricos e 

socialmente marginalizados. Estas experiências que coexistem com a criminalidade 

local me estimularam a entender como a elaboração artística pode se tornar um 

instrumento de confronto (e superação) dos estigmas históricos de violência e pobreza 

que marcam as periferias e as isolam em uma margem de invisibilidade e silenciamento, 

e é esta uma das principais provocações que tento examinar através deste trabalho.  

A ideia deste projeto foi submetida e contemplada pelo edital Curtas 

Universitários 2014, uma realização do Canal Futura em parceria com a Associação 

Brasileira de Televisão Universitária (ABTU) e apoiada pelo Projeto Globo 

Universidade/TV Globo. A iniciativa é voltada para o incentivo de produtos 

audiovisuais produzidos e/ou dirigidos por estudantes em fase de conclusão de curso. 

Os 20 projetos selecionados foram premiados com o valor de R$6.000,00 (seis mil 

reais) para auxiliar nos custos de produção de um curta documentário com a duração de 

13 minutos que será exibido em rede nacional no primeiro semestre de 2015. 

 

                                                        
6
 Projeto de extensão da Faculdade de Letras da UFRJ que cursei durante o segundo semestre de 

2013 – durante a mobilidade acadêmica que fiz para o curso de Produção Cultural na 

Universidade Federal Fluminense em Niterói / RJ. Outras informações podem ser acessadas 

pelo site: http://www.universidadedasquebradas.pacc.ufrj.br/  

7
 O programa das Bibliotecas Parque Rio é uma experiência inspirada nas cidades de Medelín e 

Bogotá, na Colômbia, e que visa também a inclusão social ao serem implementadas em bairros 

periféricos. Outras informações podem ser acessadas pelo site: www.bibliotecasparque.rj.gov.br  

http://www.universidadedasquebradas.pacc.ufrj.br/
http://www.bibliotecasparque.rj.gov.br/
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2. APORTE TEÓRICO 

Tendo em vista a necessidade de fundamentar esta realização audiovisual em um 

conjunto de referências teóricas que possam sugerir possibilidades de recorte e leitura 

sobre a (in)visibilidade das artes plásticas no Subúrbio Ferroviário de Salvador, fiz um 

levantamento bibliográfico acerca da arte, da beleza, do Subúrbio e do audiovisual. 

2.1 ARTE: O QUE É E QUEM DIZ QUE É? 

 

O termo arte, derivado do latim ars, comporta o sentido originário do 

grego: arte manual, ofício, habilidade (adquirida pelo estudo ou pela 

prática), trabalho, obra. Em sua acepção mais geral, arte significa todo 

conjunto de regras capazes de dirigir uma atividade humana qualquer. 

(TABOSA, 2005, p. 1) 

 

Situando a arte como um resultado sensível da atividade humana e diferindo-a 

das coisas geradas por obra da natureza, pode-se dizer que é um dos conhecimentos 

presentes nas “primeiras manifestações da humanidade, pois serve como forma do ser 

humano marcar sua presença criando objetos e formas que representam sua vivência no 

mundo, o seu expressar de ideias, sensações e sentimentos, uma forma de se comunicar” 

(AZEVEDO JÚNIOR, 2007, p. 4).  

Assim, a arte é um modo livre do artista traduzir o mundo à sua maneira, de se 

expressar e produzir registros que possam dialogar ou contrariar as informações 

partilhadas a sua volta, “socializar a emoção, de ‘trazer ao círculo da vida social os 

aspectos mais íntimos da experiência humana’” (VYGOTSKY apud LIMA 

GUIMARÃES, 2000, p.78), acendendo “o nosso desejo de viver, de produzir, trabalhar 

e tornar este mundo mais humano, mais significativo.” (SANTOS, 2012, p.13) 

Deste modo, a arte permite ao homem a capacidade de transformar a natureza, 

ou melhor, de transformar a percepção que temos sobre a natureza, pois quando o ser 

humano faz arte, ele cria um objeto artístico que não precisa nos mostrar exatamente 

como as coisas são, e sim como as coisas podem ser, de acordo com a sua visão. “A 

função da arte e o seu valor, portanto, não estão no retrato fiel da realidade, mas sim, na 

representação simbólica do mundo humano” (AZEVEDO JÚNIOR, 2007, p. 4) e esta 

intervenção da arte na percepção de mundo é o que universaliza o empoderamento do 

artista sobre a realidade, independente de sua formação social. 
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Historicamente, como aponta Xavier Greffe (2013), as hipóteses sobre a origem 

da arte – muitas destas baseadas na antropologia – indicam divergências e contestações, 

sobretudo, no que tange as explicações acerca da estruturação social no período, o 

contexto religioso (culto ao divino) e o simbolismo presentes nas pinturas. No entanto, 

entender como se deu a introdução da arte no período Paleolítico superior nunca foi uma 

tarefa simples, já que a arte rupestre instiga pela sua técnica e sofisticação, tanto nas 

imagens pintadas ou gravadas nas grutas e nas cavernas, quanto nos objetos encontrados 

(o que os especialistas chamam de arte portável ou móvel). 

 Já na Antiguidade, cujas referências são a Arte Grega e a Arte Romana, as obras 

que classificamos como obras de arte não eram tomadas como tal ou como existindo em 

separado de outras criações humanas. Elas eram ligadas a um cerimonial político-

religioso e, em alguns casos, envolvidas com as ciências na mesma categorização de 

atividade racional. Aos poucos, foi introduzida uma diferença entre as atividades 

liberais e as vulgares ou servis, baseada no uso da energia física e intelectual, marcando 

este período com regras e discordâncias no entendimento e na definição da arte.  

Esta ideia herdada na Antiguidade continua a preponderar na Idade Média, no 

qual a arte segue como uma aplicação da razão prática. Neste período é notável “a 

organização dos ofícios que possuíam uma dimensão artística, concentrando os artistas 

em ateliês onde eles produzem e vendem o produto de suas atividades” (GREFFE, 

2013, p. 37 e 38). Aqui, o fato de se tornar um artista não é, necessariamente, resultado 

de uma vocação, mas um acompanhamento hereditário ou feito por indicação familiar, 

que converte os jovens em aprendizes que auxiliam na produção dos insumos e dos 

produtos. Outro ponto importante, é que o artista não é visto como criador, mas como 

um fazedor de arte (ele faz, mas a criação vem de Deus).  

Do fim da Idade Média até o auge do Renascimento algumas mudanças foram 

sentidas no cenário artístico, o mercado para artesanato foi ampliado com a urbanização 

e a retomada do desenvolvimento econômico possibilitou a variedade de compradores e 

encomendas, dando mais importância aos pintores e escultores. Nesta fase, o conceito 

de arte foi reformulado ao reconhecer o artista como autor / criador (dado aqui de forma 

gradual e disputada), ao situar a arte no campo da imaginação e não mais da razão ou da 

imitação, e ao inserir novos conceitos, como a estética – aproximando-se assim das 

noções modernas de arte. (GREFFE, 2013) 
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“Enquanto a sociedade pré-capitalista tendia à extravagância, gerando o 

mecenato artístico, a sociedade capitalista impôs a lógica do lucro à arte” (FISCHER, 

1983, p. 60) e, através dessa monetarização dos produtos e serviços, a definição de arte 

também passou por novas reivindicações, colocando em disputa a redefinição dos 

custos de uma obra e a diferença entre os termos artista x artesão.  

2.1.1  A DIFERENÇA ENTRE ARTISTA E ARTESÃO  

A legitimação do artista enquanto autor de seus trabalhos na Idade Moderna 

somada com a criação da Academia Real de Pintura e de Escultura (1648) e da 

Academia de Ciências (1666) permitiu uma dupla autonomia, a das artes em relação à 

ciência e as das ciências em relação às artes, encerrando assim as antigas classificações. 

Através dessa formação foi possível para alguns artistas uma elevação no nível social e 

econômico, viagens e estadias em lugares de prestígio, e a consequente erudição e 

conflito de vaidades no meio artístico, o que potencializou ainda mais as divergências 

entre o que vinha a ser arte contemplativa e arte utilitária. 

Ao atribuir o status de intelectual ao artista (arte liberal), delegaram 

simultaneamente ao artesão uma imagem menos honrosa e repetitiva (arte mecânica), o 

que Walace Rodrigues contesta ao apontar que “também, o artesanato sempre tem em 

sua essência, um esquema de pensamento onde o trabalho de fazer com as mãos 

dependerá de um planejamento (...). Neste sentido, artesanato também participa de um 

nível de abstração digno de ser chamado de arte”. (RODRIGUES, 2012, p. 87). Indo um 

pouco além, Mário de Andrade ainda reforça que “todo o artista tem de ser ao mesmo 

tempo artesão, (...) se perscrutamos a existência de qualquer grande pintor, escultor, 

desenhista ou músico, encontramos sempre, por detrás do artista, o artesão”. 

(ANDRADE, 1975, p. 12).  

No entanto, não eram estas as percepções predominantes durante o período 

Absolutista, pelo contrário, para a Academia Real, a criatividade e a liberdade eram os 

critérios de base dessa separação que lançava o artesanato para o segundo plano e 

evidenciava a arte associada ao juízo estético. Assim, a cisão legitimada pelo Dicionário 

da Academia (1762) fora acompanhada de sérias tensões sociais, passando até pela 

marginalização do artesanato. Como se pode perceber, comumente a imagem do artesão 

ficara associada aos conceitos de imitação, de execução, de dependência, de comércio e 

de pequena empresa. (GREFFE, 2013) 
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Ao focar no que sustenta essa separação entre artistas e artesões até os dias de 

hoje, Rodrigues destaca também que “os privilégios das elites mundiais, das quais os 

europeus são os precursores, somente fazem com que a divisão arte versus artesanato 

tome caráter mais social do que realmente de valor estético” (RODRIGUES, 2012, 

p.93) e isto se sustenta mesmo com a globalização flexibilizando conceitos estéticos e 

enriquecendo as interpretações das obras de arte. Para ele: 

 pensar os fazeres estéticos dos ‘outros’ como formas verdadeiras de 

expressão artística é começar a vislumbrar um mundo com várias 

possibilidades de análise no campo das artes, é enriquecer as formas 

de criação e compreensão do que é arte hoje e deixar os artistas livres 

para exprimirem-se das maneiras mais variadas e genuínas possíveis. 

(RODRIGUES, 2012, p. 93) 

2.1.2  A PRESENÇA DA MULHER NA ARTE 

Assim como o próprio conceito de arte, o percurso histórico da mulher no meio 

artístico também passou por mudanças e instabilidades. Deste modo, devido à facilidade 

de encontrar mais homens do que mulheres durante a minha busca por entrevistados, 

optei em destacar também a presença feminina na arte, no qual, a visibilidade e o 

reconhecimento ainda prevalecem sob referências masculinas. 

Em um período marcado pela forte influência da Igreja Católica, Greffe destaca 

que na Idade Média ninguém diferenciava entre o lugar das mulheres e dos homens no 

campo artístico já que eram através dos conventos e das abadias que um determinado 

número de mulheres, muitas vezes de origem nobre, tinham acesso à educação e ao que 

hoje seria chamado de práticas artísticas. Além disso, “o papel das mulheres estendia-se 

pela sociedade civil, e as guildas da época incluíam mulheres, mesmo que lhes fosse 

impossível herdar os ateliês ou empreendimentos comerciais de seus maridos, depois de 

sua morte”. (GREFFE, 2013, p. 40) Mesmo se tratando de uma época estritamente 

patriarcal, o envolvimento das mulheres com a arte era permitido e incentivado ainda 

que com algumas restrições, o que difere muito do período Absolutista. 

No começo do Absolutismo, as mulheres foram reservadas a atividades pouco 

valorizadas socialmente, confinadas na maternidade e nos cuidados do lar. Em uma 

época que a circulação financeira estimulava o comércio de obras, “o sistema de 

guildas, ofícios e corporações levou, progressivamente, à exclusão das mulheres de toda 

a atividade profissional, lançando-as em um papel puramente privado. (...) As mulheres, 

então, foram consideradas as protagonistas da vida familiar” (GREFFE, 2013, p. 45) 
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Décadas adiante, com a criação da Academia Real de Pintura e Escultura (1648) 

e a expansão de meios para a formação dos artistas, as mulheres “antes excluídas dos 

ateliês ou relegadas a atividades de segunda ordem, tiveram acesso novamente a 

atividades artísticas. A evolução foi demorada, pois, no começo, alguns programas de 

formação das academias ficaram fechados para elas”. (GREFFE, 2013, p. 56) No Brasil, 

através da Academia Imperial de Belas Artes (1826), a resistência contra a presença 

feminina não foi diferente: “Durante o século XIX, a arte parecia ser uma profissão 

exclusivamente masculina. (...) As poucas mulheres que ousaram ingressar nesse 

sistema dominado pela academia eram julgadas por seus pares de modo pejorativo, 

como amadora”. (SIMIONI apud LEAL, 2012, p. 02) 

É perceptível o quanto foi negado ou dificultado às mulheres a inscrição e 

reconhecimento dos seus nomes na história da arte, e o quanto lhes foram furtadas as 

presenças nos salões, ateliês e galerias durante esses séculos. Casos isolados como o da 

escultora francesa Camille Claudel (1864 - 1943), conhecida como amante de Auguste 

Rodin, a artista sofreu dificuldades de aceitação em academias e, apesar do talento em 

esculpir figuras nuas, morreu desconhecida em um hospital psiquiátrico. Essa trajetória 

rompida pela influencia de uma sociedade patriarcal, se soma aos de: 

tantas outras artistas mulheres, sejam brasileiras ou europeias, que não 

constam nos livros de história ou em qualquer mídia especializada. 

Essas artistas caíram no esquecimento por muito tempo, a ponto de no 

Brasil considerarmos a presença da mulher nas artes plásticas apenas a 

partir da Semana de Arte Moderna de 1922, com Tarsila do Amaral e 

Anita Malfatti. De fato, estas artistas foram muito importantes para a 

história da arte brasileira, mas só surgiram porque antes houve 

mulheres que lutaram pelo direito de estudar a arte na sua plenitude e 

de fazer parte dos salões, grande vitrine daquele século. Assim, as 

mulheres artistas brasileiras anteriores a essas duas artistas foram 

esquecidas, não merecendo um lugar de destaque na linha do tempo 

das artes plásticas. (LEAL, 2012, p. 2 e 3)  

2.1.3 A ARTE NO CONTEXTO SOCIAL PERIFÉRICO 

 Como vimos pelos desdobramentos da História, a arte se insere em um terreno 

social de constantes disputas, onde se situam os embates de gêneros, de classes, de 

formações artísticas, isto sem citarmos o envolvimento direto da arte com a legitimação 

do poder que alcançou notoriedade também nos períodos ditatoriais. Desta forma, a arte 

como meio de legitimação, expressão e comunicação talvez seja um dos possíveis 

indicativos para esclarecer tamanha influência nos contextos e configurações sociais.  
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Provocações que abordam o papel da arte na sociedade, a função social exercida 

pela mesma ou a sua importância na formação e integração social costumam enquadrar 

a arte em conceitos que não correspondem a sua atuação complexa e dinâmica, “talvez 

seja mais apropriado então, não agregar a arte o termo ‘função’, mas sim ‘relevância’, 

pois (...) a arte teve muita relevância para com a sociedade, com a sua grande dimensão 

de mudanças, melhorias e conhecimentos proporcionados por ela.” (CHAVES, 2011, p. 

14) Deste modo, a arte não precisa necessariamente responder a uma finalidade, nem 

tampouco ser limitada em utilidades, “no sentido pragmatista e imediatista de servir 

para um fim além dele mesmo” (CHAVES, 2011, p. 15), pois o fazer artístico 

contempla uma rede de múltiplas possibilidades, capazes de atuar tanto no indivíduo 

quanto no coletivo, inclusive, “nas áreas urbanas desfavorecidas ou de exclusão ao 

mesmo tempo social e territorial, o que leva à necessidade de transformar os “eu”, 

pouco eficazes, em “nós”, que o são mais”. (GREFFE, 2013, p. 289)  

 Considerando as possibilidades de desenvolvimento local em espaços 

desprivilegiados, não só a arte, mas toda “a cultura aparece como fator de uma melhor 

coesão social, de uma melhoria da imagem local, de redução dos comportamentos 

agressivos, de desenvolvimento de confiança dos agentes em si mesmo, de consolidação 

de parcerias públicas e privadas” (GREFFE, 2013, p. 281), o que sugere a coexistência 

da arte em ambientes marcados por descasos e mazelas sociais, e mais do que isso, a 

percepção da arte como possibilidade de transformação social. 

Tendo em vista o Subúrbio Ferroviário de Salvador e a produção dos artistas 

plásticos e visuais residentes e atuantes nesta localidade, José Eduardo Ferreira Santos 

aponta inicialmente que “falar da arte e dos artistas invisíveis da periferia é se dar conta 

de que o nosso desconhecimento é maior do que o nosso saber; que o nosso preconceito 

é maior do que o que conhecemos e isto se constitui um desafio epistemológico”. 

(SANTOS, 2012, p. 2). Ao pesquisar sobre esta produção artística periférica, José 

Eduardo acusa que todo o empenho em manter estas ações na invisibilidade: 

busca não valorizar que a arte e a cultura são universais, independem 

da região, local, situação social e econômica e assim tenho me 

empenhado em divulgar, mostrar, abrir veredas e construir pontes para 

que essa beleza não fique restrita e só possa ser conhecida pelos 

turistas que compram essas obras como se fossem somente artesanato, 

sem se dar conta de onde, como e em quais condições (muitas vezes 

desumanas, em situação de privação econômica) elas foram 

elaboradas. (SANTOS, 2012, p. 2) 
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2.2 SITUANDO A BELEZA 

Visando o julgamento que aponta o “belo” e o “feio”, percebe-se que tal 

indicação parte de uma interpretação visual, sensível e pessoal associada ao agrado ou 

desagrado do que fora visto. Como sugere Kant: “para se distinguir se algo é belo ou 

não, referimos a representação, não pelo entendimento ao objeto em visto do 

conhecimento, mas pela faculdade da imaginação (talvez ligada ao entendimento) ao 

sujeito e  ao seu sentimento de prazer ou desprazer.” (KANT, 2008, p. 47 – 48) Esta 

leitura, no entanto, também está vinculada a um referencial de beleza construído e 

partilhado socialmente, o que termina por estimular pré-determinações de gosto. 

Já que este referencial de beleza também pode ser pré-estabelecido e precede ao 

julgamento pessoal, de que modo é possível defender como “belo” a obra de artistas 

situados na periferia em seu próprio território de elaboração? Especifico o seu próprio 

território porque, neste caso, muitas obras são até reconhecidas e valorizadas em outros 

espaços que não referenciam seu local de origem, mas que são transitados por pessoas 

interessadas em arte. Deste modo, ao saber que muitos destes artistas também não 

passaram por formações acadêmicas em arte e aperfeiçoaram sua técnica como 

autodidatas, como posso desvinculá-los do enquadramento de artesãos (apontando aqui 

o sentido reducionista do termo)? 

Como já foi sublinhado anteriormente a provocação entre artista e artesão, a fim 

de obter uma explicação mais próxima do conceito de beleza e suas subjetividades para 

justificar como “bela” a produção dos artistas no próprio Subúrbio (território de 

elaboração), tentei recorrer à historiografia feita por Umberto Eco (2004), a teorização 

de Bodei (2005) e a contextualização dada por Greffe (2013), no entanto, é a 

interpretação dada por Simone Weil a que mais dialoga com esta tentativa: 

A beleza é a harmonia do acaso e do bem. O belo é o necessário, que, 

embora permanecendo conforme à sua lei própria e só a ela, obedece 

ao bem. (...) A beleza seduz a carne para obter a permissão de passar à 

alma. O belo encerra, entre outras unidades dos contrários, a do 

instantâneo e do eterno. O belo é o que se pode contemplar. (...) O 

belo é uma coisa que se pode prestar atenção. (...) Uma obra de arte 

tem um autor, e no entanto, quando é perfeita, tem algo de 

essencialmente anônimo. Ele imita o anonimato da arte divina. Assim 

a beleza do mundo prova um Deus ao mesmo tempo pessoal e 

impessoal, e nem um nem outro. O belo é um atrativo carnal que 

mantém à distância e implica uma renúncia. Inclusive a renúncia mais 

íntima, a da imaginação. (WEIL apud SANTOS, 2012, p. 3) 
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 Ao acompanhar de perto a elaboração artística (incluindo aqui as condições de 

improviso em que estas elaborações são feitas) e ouvir dos próprios artistas suas 

impressões sobre a beleza, concordo que o belo talvez esteja muito mais para a 

sensibilidade do que para a razão, muito mais para a inspiração do que para a técnica, e 

muito mais no inesperado do que no senso comum. 

2.2.1 ONDE ESTÁ A BELEZA NO SUBÚRBIO DE SALVADOR? 

 Nos últimos anos, o Subúrbio Ferroviário de Salvador tem desenvolvido e 

participado de projetos que evocam, especificamente, a beleza natural e simbólica deste 

lugar e dos seus moradores. Assim, destaco aqui três dessas iniciativas que promoveram 

a visibilidade deste território através das percepções de beleza:  

 Exposição Cadê a Bonita? (2012)
8
 

Fotografadas por Marco Iluminati, com curadoria de Sérgio Guedes, projeto 

expositivo de Federico Calabrese e pesquisa de José Eduardo Ferreira Santos, 

essa proposta reuniu 36 fotos que retratam a presença feminina no Subúrbio 

Ferroviário de Salvador. A exposição ficou com visitação aberta entre os dias 27 

de outubro e 25 de novembro, na Galeria Pierre Verger, no Campo Grande. O 

projeto foi uma revelação da diversidade feminina, cujas histórias silenciosas e 

invisíveis não costumam fazer parte dos livros ou da memória da cidade. 

 Exposição A Beleza do Subúrbio (2013)
9
 

Realizada por 26 jovens entre 10 e 16 anos de Itacaranha e São João do Cabrito 

(Subúrbio Ferroviário), após dois meses de oficinas ministradas por Marcela 

Hausen em parceria com o Acervo da Laje. A exposição ficou com visitação 

aberta na Estação de Travessia Marítima Plataforma – Ribeira no dia 14 de 

dezembro. O projeto foi criado no intuito de estimular jovens a lançarem um 

olhar próprio e diferenciado sobre sua região, para além dos estereótipos aos 

quais o ambiente normalmente está associado. 

                                                        
8
 As fotos da exposição “Cadê a Bonita?” (2012) podem ser vistas tanto na exposição 

permanente do Acervo da Laje (Endereço: Rua Nova Esperança, 34 E, São João do Cabrito – 

Plataforma, Salvador / Bahia) quanto podem ser acessadas pelo site:  

http://www.cadeabonita.blogspot.com.br  

9
 As fotos da exposição “A Beleza do Subúrbio” (2013) podem ser acessadas pelo site:  

http://www.belezadosuburbio.wordpress.com   

http://www.cadeabonita.blogspot.com.br/
http://www.belezadosuburbio.wordpress.com/


 

20 
 

 Campanha Postais das Periferias (2012 – ainda em vigência)
10

 

Lançado em 2012 pelo Grupo de Comunicadores Jovens Mídia Periférica 

(Sussuarana – Salvador), a proposta de registrar e difundir as belezas singulares das 

periferias foi sucesso no blog e nas redes sociais. Os postais, produzidos pelos 

correios, possuem imagens de lugares pouco frequentados ou divulgados, mas que 

podem ser inseridos no mapa turístico da cidade. Com a adesão de muitos 

moradores, os bairros do Subúrbio também foram representados na iniciativa. 

2.3 O SUBÚRBIO FERROVIÁRIO DE SALVADOR 

Formado por quinze bairros (sem considerar os ainda não catalogados pelo site 

dos Correios), a parte que opera o maior trecho da malha ferroviária situada à beira-mar 

do litoral-oeste da cidade e que ainda permite a integração com uma travessia marítima 

no bairro de Plataforma (travessia Plataforma - Ribeira); território que abriga a única 

reserva de Mata Atlântica em área urbana do Brasil
11

, um dos poucos espaços públicos 

de cultura fora do circuito tradicional da cidade (Centro Cultural Plataforma) e ruínas 

históricas ainda pouco pesquisadas; o Subúrbio concentra uma parcela expressiva da 

história e de toda a população de Salvador, sendo esta majoritariamente negra. 

Para além das mazelas sociais, o Subúrbio possui também um variado repertório 

cultural nas diversas linguagens artísticas, opções de lazer e entretenimento (teatro, 

parque ecológico de livre acesso público, praias) e um aspecto ainda interiorano de 

sociabilidade que reverbera nas festividades religiosas e no cotidiano pacato dos 

jogadores de dominó, dos criadores de pássaros e dos pequenos comércios que 

sustentam a singularidade deste lugar na atual configuração urbana. 

Historicamente, os subúrbios podem ser considerados também como “um posto 

privilegiado para observação e estudo das transformações da cidade e da formação das 

classes sociais”. (MARTINS, 1992, p. 8), visto que, com o aproveitamento da divisão 

geográfica em Cidade Alta e Cidade Baixa durante a sua fundação (1549), foi este um 

dos territórios de Salvador em que negros fugidos / alforriados e depois indivíduos que 

migravam do interior do estado para a capital na busca de melhoria de vida, resolveram 

se refugiar em períodos que não havia sequer planejamento urbano estruturado. 

                                                        

10
 As fotos da campanha “Postais das Periferias” (2012 - 2014) podem ser acessadas pelo site:  

http://www.midiaperiferica.blogspot.com.br/p/postais-das-periferias.html    

11
 Informação extraída do site: http://www.bahia.com.br/atracao/parque-sao-bartolomeu/  

http://www.midiaperiferica.blogspot.com.br/p/postais-das-periferias.html
http://www.bahia.com.br/atracao/parque-sao-bartolomeu/
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Com a modernização e urbanização das cidades, esse excedente de pessoas 

aumentava à proporção que os anos se passavam, o comércio ia se fortalecendo e a 

industrialização chegava à cidade. Logo, a ideia de alto e baixo foi substituída por 

centro e periferia. Neste sentido, mesmo com os progressos históricos, tanto a moradia 

desordenada quanto a estruturação dos guetos não se configuram isoladamente como 

situações do passado histórico, visto que: 

... até os dias atuais, apesar da mobilidade espacial e social, a periferia 

de Salvador é essencialmente habitada por uma população negra, não 

sendo realmente reconhecida pela elite como parte da cidade, como 

demonstra o descaso evidente dos poderes públicos... a organização 

original centro/periferia foi acentuada pelo fato de se por em prática 

uma verdadeira política de segregação. (SANGODEYI-

DABROWSKI, 2003, p. 174) 

 O legado da ancestralidade negra e da referência interiorana somado a um 

contexto de segregação sócio-racial (ainda presente na cidade de Salvador) levou o 

Subúrbio a assumir uma postura de resistência político-social e reforço dos valores 

étnicos e religiosos que terminam por se expressar também no seu fazer artístico. Por 

aqui, o sincretismo continua evidente, mesmo com o enfrentamento direto da 

evangelização neo-pentencostal, um fenômeno recente de proselitismo. 

 Deste modo, condenado historicamente à marginalidade social e desassistida 

pelo descaso político de gestões sequenciadas, o Subúrbio de Salvador ainda é agredido 

sistematicamente pela cobertura (dita) jornalística de uma mídia sensacionalista e 

superficial que estimula estereótipos na veiculação imagética deste território.    

2.3.1 A VISIBILIDADE COMO CAMPO DE DISPUTA 

A primeira vez que vi a associação dos termos arte / beleza / (in)visibilidade / 

periferia foi ao conhecer a pesquisa A arte invisível dos trabalhadores da beleza da 

periferia de Salvador
12

 através do pesquisador José Eduardo, deste modo, assumo aqui 

que tanto o curta documentário “A Beleza Invisível” e toda informação descrita neste 

memorial são desdobramentos inspirados nesta iniciativa que debruçou a atenção e o 

olhar sobre a elaboração artística no Subúrbio Ferroviário de Salvador e seus artistas. 

                                                        
12

 Pesquisa realizada pelo pesquisador José Eduardo Ferreira Santos e co-autoria do fotógrafo 

italiano Marco Illuminati, realizada com artistas de diversas modalidades entre 2010 e 2011, 

podendo ser acessados pelo site: 

http://www.arteinvisivel.com/Arte_invisivel/selezione_lingua.html 

http://www.arteinvisivel.com/Arte_invisivel/selezione_lingua.html
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A necessidade em disputar visibilidade na configuração social e simbólica em 

que se situa o Subúrbio de Salvador reverbera no embate aos estereótipos que 

circundam a imagem deste lugar e no confronto direto ao temor que afeta os não-

moradores que evitam de se aproximar desta localidade. Desde o primeiro momento em 

que ultrapassei as fronteiras da periferia rumo ao centro ou aos outros espaços desta 

cidade, presenciei incontáveis situações em que muitos reduziam o Subúrbio e seus 

moradores à marginalidade pautada pela mídia e reforçada pelo imaginário que se 

constrói em torno das periferias. 

Neste contexto, vale destacar o contraponto dado por Gey Espinheira (1998) ao 

abordar a importância que o Subúrbio de Salvador agrega para o contexto histórico de 

toda a cidade, um registro sobre o passado que permite compreendermos e 

questionarmos algumas relações do presente: 

O Subúrbio Ferroviário foi um espaço nobre de Salvador, no tempo 

em que a cidade ainda não tinha sofrido as grandes transformações 

que vieram dela fazer, província e metrópole, simultaneamente. (...) 

Era no tempo do ideal bucólico em que os grupos de alta renda se 

avizinhavam – e não mais que isso – de colônias de pescadores e de 

pequenas comunidades suburbanas e viviam o sossego da paisagem da 

Bahia de Todos os Santos e do distanciamento respeitoso e estratégico 

das comunidades próximas. (ESPINHEIRA, 1998, p.26) 

 

Deste modo, promover as ações culturais do Subúrbio em uma conjuntura que 

negligencia a sua contribuição no desenvolvimento histórico da cidade consiste, 

especialmente para os moradores, em conformar o próprio espaço como território, 

compreendido aqui não apenas como “o resultado da superposição de um conjunto de 

sistemas naturais e um conjunto de sistemas de coisas criadas pelo homem. O território 

é o chão e mais a população, isto é, uma identidade, o fato e o sentimento de pertencer 

aquilo que nos pertence.” (SANTOS, 2000, p.96) E é nesta reafirmação da identidade 

pelo território que os grupos e equipamentos culturais do Subúrbio vem se empenhando 

para a promoção da visibilidade positiva que também exerce resultados neste lugar. 

Nos últimos anos, a atuação conjunta e incansável desempenhada por artistas, 

produtores, gestores, técnicos, pesquisadores, apoiadores e mobilizadores culturais 

reunidos por um senso comunitário e interessados em visibilizar as ações artísticas desta 

localidade, tem garantido também a presença do Subúrbio em publicações impressas e 

digitais, além de matérias televisionadas, nos cadernos e seções de cultura dentro e fora 
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de Salvador. A mais recente, publicada no dia 16 de novembro de 2014
13

 pela Revista 

Muito (Jornal A Tarde) traz uma matéria sobre o Centro Cultural Plataforma e seus 

grupos artísticos residentes e parceiros. Esta mobilização em prol de uma repercussão e 

notoriedade que contemple a produção artística do território reforça o que Mariana 

Albinati (2008) defende: 

Nos bairros populares das grandes cidades, mesmo em tempos de 

televivência e virtualização do cotidiano, a dimensão comunitária 

desempenha um papel fundamental e possibilita, entre outras coisas, o 

fortalecimento dos movimentos sócio-culturais. Esses movimentos 

vêm colocando em evidência as demandas e a produção cultural das 

periferias, trazendo à tona a importância das questões relativas à 

cultura para a compreensão da realidade nesses territórios. 

(ALBINATI, 2008, p.06) 

Uma visibilidade mais expressiva das produções artísticas pode gerar retornos 

simbólicos e materiais para todos aqueles que apostam no potencial artístico do 

Subúrbio, tais como aumento de público das apresentações artísticas, maior interação 

entre os artistas locais e diálogo / intercâmbio com artistas de outras localidades e 

distâncias, maior envolvimento da comunidade local com a arte produzida no próprio 

território (o que estimula também o reconhecimento e valorização local), maior atenção 

e investimento por parte do setor público no campo cultural deste lugar, mais interesse 

dos produtores, grupos e companhias desenvolverem projetos direcionados ao Subúrbio, 

apoio a autoestima para a continuidade de projetos e desempenho artístico de quem 

mora e trabalha com arte neste território, dentre outras possibilidades que fortaleçam 

esta engrenagem cultural. 

2.3 DEFINIÇÃO DE DOCUMENTÁRIO 

Segundo Bill Nichols (2005) seria reducionista apontar o documentário apenas 

como uma reprodução da realidade ou um recorte do cotidiano e para indicar uma 

possível definição seria necessário contrastá-la com os filmes de ficção ou experimental 

e de vanguarda. Neste sentido, aconselha-se aproximar o conceito mais para a 

representação do que para a reprodução, já que “os documentários não adotam um 

conjunto fixo de técnicas, não tratam de apenas um conjunto de questões, não 

apresentam apenas um conjunto de formas ou estilos. Nem todos os documentários 

exibem um conjunto único de características comuns.” (NICHOLS, 2005, p. 48) 

                                                        
13

 Cópias da capa e matéria do exemplar da revista Muito nº 340 nos anexos 03 e 04. 
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 Visto que enquadrar o documentário em um conceito formatado gera 

desconforto em função das múltiplas possibilidades e abordagens de se representar a 

percepção sobre o real, atentarei a sinalizar as especificidades que identificam (embora 

não determinem) o que chega a ser este fazer documental.  

A priori, proponho o exercício de se compreender o documentário como um 

processo de registrar a realidade através de uma narrativa ou intenção. Sendo assim, a 

realização documental se assemelha talvez ao telejornalismo na forma de traduzir a 

realidade e retratar os acontecimentos do cotidiano, embora, “o que difere o 

documentário da notícia é justamente a consequência de sua produção: enquanto esta é 

efêmera, aquele poderá além de informar, dar uma nova perspectiva sobre o mesmo 

assunto.” (PERES, 2007, p. 2), além disso, o documentário pode ser visto também como 

um instrumento para contextualizar e aproximar as pessoas do lugar que habitam, já que 

o mesmo acaba interferindo na percepção que temos sobre o real. 

O próprio ato de filmar já modifica a realidade: a forma 

bidimensional, a restrição dos cinco sentidos a apenas dois – visão e 

audição – a forma das lentes, a escolha dos planos e movimentos de 

câmera, bem como a edição e a escolha da trilha sonora já dão um 

tratamento que transforma a realidade (...) Por esta razão se deve levar 

em conta o cineasta e sua subjetividade: ao propor uma nova 

perspectiva sobre o tema, ele irá valer-se de seu repertório individual 

para construir seus argumentos e corroborar seu ponto de vista. Logo, 

um mesmo tema pode ser trabalhado de inúmeras formas. (PERES, 

2007, p.3). 

Além das possíveis formas de documentar, Peres (2007) aponta que a produção 

de documentários se desenvolveu de acordo com os avanços tecnológicos e o momento 

histórico no qual o filme está inserido. Neste contexto, Nichols (2005) apresenta seis 

modos ou tipos de documentário que caracterizam a linguagem e a distingue dos outros 

tipos de filme. No entanto, esses seis tipos não são excludentes, podendo aparecer mais 

de um no mesmo documentário de acordo com o estilo do cineasta: 

 O modo poético é muito próximo do cinema experimental, pessoal ou de 

vanguarda, por aqui não há uma preocupação rígida com montagem linear, argumento, 

localização no tempo e espaço ou apresentação aprofundada dos personagens. 

O modo expositivo é um dos mais difundidos e o que o público mais reconhece 

como documentário devido ao uso constante de seus elementos em noticiários de TV, é 

um tipo que explora a lógica argumentativa e a verbalização sobre a imagem (voz ‘off’). 
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O modo observativo é a captura do acontecimento da forma mais crua possível 

reduzindo a intervenção do cineasta em seu processo, é o engajamento direto no 

cotidiano das pessoas que, por vezes, é potencializado pela câmera na mão. 

O modo participativo, pelo contrário, “insere” o cineasta dentro do filme e da 

temática abordada. A filmagem acontece em entrevistas ou outras formas de 

envolvimento evidente da sua participação, podendo incluir até imagens de arquivo. 

O modo reflexivo destaca as hipóteses e convenções que regem o cinema 

documentário, questionando as responsabilidades e consequências desta representação 

da realidade proposta pelo filme para os próprios cineastas e o público. 

O modo performático enfatiza a subjetividade, a combinação do real com o 

imaginário de acordo com a complexidade emocional do cineasta. Esses filmes, 

geralmente, compartilham características do cinema experimental, autobiográfico e / ou 

de vanguarda com ênfase no impacto emocional e social sobre o público. 

Dentre os modelos apresentados, o curta documentário “A Beleza Invisível” se 

aproxima mais do modo expositivo ao se apoiar em uma estrutura mais retórica e 

argumentativa de abordagem documental. Por não ter muitas experiências no ramo 

audiovisual e para que a proposta chegasse ao público sem estranhamentos, optei em 

não arriscar com tipos conceituais. Talvez o diferencial deste trabalho se concentre 

mesmo na produção e na ambientação do projeto, situado no Subúrbio de Salvador, 

onde um grupo – envolvendo realizadores e entrevistados residentes na periferia – se 

empoderou do recurso audiovisual para dar visibilidade ao seu território e a produção 

artística vinculada a este espaço marginalizado.   

2.3.1 A NECESSIDADE DO DOCUMENTAR E OS DESAFIOS DO ENTREVISTAR 

Quando me submeti ao desafio de documentar as artes plásticas e visuais no 

Subúrbio, senti a necessidade de conectar, de alguma forma, essa elaboração artística 

assinada silenciosamente no cotidiano desta periferia com o mundo e, em especial, com 

os outros moradores deste lugar. Muito mais do que visibilidade, o que quero propor 

com este projeto é identificação: identificar que é possível cultivar beleza num terreno 

em que se espera a fertilidade das mazelas sociais, identificar-se com os artistas 

entrevistados através das suas impressões de mundo e identificar o Subúrbio através dos 

olhos de quem nasceu e cresceu tecendo memórias e afetividades neste território.  
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Para contemplar tantos anseios, creio que não haveria outra linguagem mais 

completa do que o documentário, pois é este que me permite tratar das pessoas e das 

suas histórias através da costura dos seus depoimentos. Além disso, penso no 

imensurável raio de visibilidade que este projeto pode alcançar (principalmente com a 

agilidade na circulação de informações nas redes sociais) e da forma que posso retribuir 

materialmente aos artistas que abriram suas portas para receber a minha equipe com 

toda a simplicidade e gentileza característica de “quem já é de casa”.  

Por não ter habilidade com direção e roteiro audiovisual precisei me resguardar 

ao menos nas entrevistas com os artistas, principalmente por já ter partilhado 

experiência semelhante durante os mapeamentos culturais realizados no Observatório 

Universitário da Cultura Popular – projeto vinculado à instância acadêmica Agência 

Experimental em Comunicação e Cultura - Facom /UFBA. Além disso, encontrei 

grandes contribuições nas leituras de Thompson (1992) e Frochtengarten (2009) que 

amenizaram os desafios que circundam as entrevistas. 

Ao entrevistar Eduardo Coutinho, um dos maiores documentaristas brasileiros, 

Fernando Frochtengarten traz sua contribuição ao listar respostas firmes e objetivas que 

despertam a responsabilidade e segurança em entusiastas que, como eu, anseiam em 

responder várias questões do mundo em poucos minutos de resultado: 

Mas em geral, eu acho que o documentário não muda a vida das 

pessoas. E eu tento que não mude para pior. Das pessoas que 

aparecem no Master (Edifício Master, 2002), eu não soube de 

nenhuma que foi humilhada ou demitida. A minha honestidade com 

essas pessoas é fazer uma exibição particular para eles ou dar o DVD 

e ter a sua aprovação. Eu não quero a aprovação da classe, nem sei o 

que quer dizer classe. (FROCHTENGARTEN, 2009, p. 131) 

No entanto, é o manual de entrevista dado por Paul Thompson que melhor 

descreve as instruções para um resultado satisfatório, sendo muitas destas aproveitadas 

na realização deste trabalho. Antes do processo de filmagem, visitei os artistas para 

apresentar o projeto e preencher junto com eles um formulário-base de pré-produção, 

documento este que serviu de base para a estruturação do roteiro. O procedimento 

adotado neste primeiro encontro tenta seguir o que Thompson recomenda em “comece 

explicando o tema de seu projeto ou de seu livro e a maneira como o informante pode 

auxiliá-lo. Muitos dirão que não terão nada útil para lhe contar e precisarão que se 

reafirme que a experiência que possuem é preciosa” (THOMPSON, 1992, p. 267). 
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Além disto, a preparação e reserva de materiais (gravador e câmera fotográfica) para 

este primeiro encontro também cumpriram as orientações: 

O começo desse primeiro encontro é em geral o melhor momento para 

perguntar se a entrevista pode ser gravada, embora às vezes isso possa 

ser mencionado no contato inicial. Alguns historiadores orais julgam 

que o primeiro encontro deve ser utilizado como uma visita 

exploratória, curta, para preparar e conhecer um informante, sem usar 

o gravador. O inconveniente disso é que, mesmo ao se procurar obter 

os fatos básicos a respeito dos antecedentes do informante, é difícil 

não penetrar na essência da memória. (THOMPSON, 1992, p. 268) 

Por se tratar de artistas falando sobre as suas obras, desde a concepção do 

projeto os ateliês já eram apontados como os espaços ideais para a realização das 

entrevistas, quanto a esta opção Thompson reforça que “uma entrevista no local de 

trabalho irá ativar mais fortemente outras áreas da memória, e também pode ter como 

resultado uma mudança para um modo de falar menos ‘respeitável’”. (p. 265) Outra 

orientação dada foi de circular com o entrevistado pela vizinhança para coletar mais 

informações úteis ao projeto: “um passeio pelo bairro pode também mostrar-se 

compensador e estimular outras recordações” (p. 265), no entanto, mesmo incluindo 

esta sugestão no roteiro e filmagem, houve interferências na captação do áudio que 

levou a reduzir a quantidade de depoimentos gravados em externas após a edição. 

Mas, dentre todas as recomendações dadas, talvez o “seja franco quanto a suas 

intenções e honre todas as promessas que fizer” (p.268) tenha sido a mais seguida, pois 

por serem pessoas próximas do meu convívio e que partilham da mesma realidade 

sociocultural que eu, creio ter feito todo o possível para honrar os seus trabalhos e 

respeitá-los enquanto artistas durante este projeto.  
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3. DOCUMENTANDO A BELEZA 

3.1 PRÉ-PRODUÇÃO 

 A documentação deste trabalho teve início com a retomada do anteprojeto 

preparado em 2012 na disciplina COM 116 – Elaboração de Projeto em Comunicação. 

Ao revirar os escritos daquele semestre, tive novamente em mãos a ideia de criar uma 

websérie documental com uma média total de 15 artistas plásticos do Subúrbio de 

Salvador, no qual, cada artista teria espaço em um episódio. Esta proposta ao ser 

apresentada aos amigos recém-graduados pela Facom (que passaram recentemente por 

experiência similar) foi apontada como megalômana e incompatível com as 

especificidades e prazos de realização para este momento de conclusão de curso. Neste 

caso, ao acatar a sugestão de ajustes, formatei o projeto para um curta documentário 

(concluído em 32 minutos) e com apenas ¹/3 de entrevistados da proposta anterior.  

Mesmo tendo passado por outras experiências que me aproximaram de alguns 

artistas plásticos do Subúrbio, foi preciso que eu recorresse a José Eduardo para buscar 

contatos e dar início às filmagens do projeto. Inicialmente, após algumas ligações e 

encontros, haviam confirmados: Ray Bahia (Periperi), Índio (Escada), Solis (São João 

do Cabrito), Perinho e Joel Souza (Plataforma). Porém, nestes últimos meses, Joel 

estaria indisponível na maioria das datas devido à repercussão do seu trabalho (havia 

viagens programadas e entrevistas na TV – inclusive no Programa do Jô / Rede Globo) 

o que inviabilizaria tanto as filmagens quanto a proposta de situá-lo nesta margem de 

invisibilidade ao qual o projeto se dispôs a abordar e este se configurava como exceção. 

 Como havia espaço para mais um artista no projeto, optei em recorrer desta vez 

a uma mulher (já que a quantidade de nomes masculinos era predominante). Nesta 

busca encontrei Ivana Magalhães (Itacaranha) que foi acolhida, dentre outras razões, 

para representar as mulheres artistas do Subúrbio ofuscadas por outras camadas de 

invisibilidade, àquelas que se ancoram nas especificidades de gênero. 

Para que as gravações fossem possíveis, apresentei a proposta a amigos (também 

moradores do Subúrbio) no interesse de convidá-los para colaborar com o projeto. Por 

conhecer o envolvimento destes com a linguagem audiovisual e sabendo que eles 

tinham os equipamentos necessários, estabeleci contato separadamente e, já que todos 

se conheciam, percebi que ficaria mais cômodo a comunicação interna e a interação nos 

processos de filmagem. 
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Graças a fácil identificação com o projeto e adesão à iniciativa de construir um 

documentário sobre a produção artística suburbana, consegui reunir para a equipe: 

Álvaro Réu (rapper independente e videomaker), Camila Souza (fotógrafa), Fabrício 

Cumming (produtor local), Ualex Bispo e Ian Vitor (representantes do Platacity, canal 

independente de comunicação periférica que atua no bairro de Plataforma). Além 

destes, convidei também o único remunerado do projeto, o editor Rogério Vilaronga. 

Concluída a escolha dos artistas e da equipe, fui diretamente à casa dos 

entrevistados (entre os dias 11 e 12 de outubro) para um encontro pré-filmagem, no 

qual, conversamos com mais detalhes sobre o que viria ser este curta documentário e de 

que modo poderíamos desenvolver este trabalho. Após a conversa, analisamos juntos o 

ambiente para situar as possíveis locações, sendo este processo também registrado. 

Neste primeiro encontro todos os artistas responderam a um questionário-base 

de pré-produção do documentário para que pudesse servir de base para o roteiro. Tendo 

em vista que já havia agendado a data das filmagens, tinha garantido equipe e os 

equipamentos a serem utilizados, concentrei as informações e as intenções do projeto e 

elaborei o roteiro para conduzir as filmagens. Neste intervalo, descobri que havia sido 

contemplado no Edital Curtas Universitários do Canal Futura, no qual submeti projeto 

no primeiro semestre e fui premiado em R$6.000,00 para realização do meu 

documentário neste processo de conclusão de curso. 

3.2 FILMAGENS 

 As filmagens se deram nos dias 18, 19 e 25 de outubro nas casas e ateliês dos 

artistas entrevistados (cada turno na casa de um artista). Para locomoção da equipe e 

segurança dos equipamentos, aluguei um carro que foi dirigido pelo meu pai, Edson 

Alves. Como não tinha como pagar a equipe, garanti durante todos os dias de trabalho o 

almoço, lanche e transporte dos mesmos, para que ao menos houvesse conforto e 

tranquilidade no decorrer das gravações.  

A divisão de filmagem ficou da seguinte forma: 18/10 – Ray Bahia, 19/10 – 

Perinho (Manhã) e Solis (Tarde) e no dia 25/10 – Ivana (Manhã) e Índio (Tarde). 

Devido a alguns problemas técnicos como excesso de interferências na captação áudio e 

iluminação precária, as filmagens de Índio e Solis precisaram ser regravadas no dia 14 

de novembro, o que também não foi resolvido por completo, pois no dia o gravador 

quebrou e comprometeu novamente a captação de áudio da entrevista. 
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3.3 PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

 Raimundo Nunes (Ray Bahia, 60): Morador de Periperi há mais de 40 anos, 

Ray não lembra ao certo quando começou a moldar a beleza com as mãos, mas 

desconfia de que a habilidade nasceu junto com ele. Em pouco mais de meio século, 

extrai da rigidez do metal a sensibilidade artística que busca referências na sua 

ancestralidade e no próprio cotidiano. Acredita que, mesmo com os problemas 

corriqueiros, o bairro de Periperi passa uma sensação de tranquilidade pela convivência 

com os outros moradores (que se conhecem de longa data e sabem “quem é quem”), 

além disto, garante com entusiasmo que é do próprio bairro que conquista o respeito e 

reconhecimento acolhedor pelo seu trabalho, o que motiva sempre novas produções. 

Nilton Ariston (Índio, 57): Por um acaso do destino, Índio ancorou a vida no 

bairro de Escada há tanto tempo que mal se lembra, recorda apenas que nasceu em 

Plataforma e anos depois foi parar no bairro vizinho, onde casou e teve o seu primeiro e 

único filho. Ex-morador de rua, o homem sério e de semblante pouco amigável, revolta-

se quando fala sobre a insegurança do bairro e com o descaso dos políticos (inclusive 

dos que utilizam o subúrbio para se promover). E é exatamente nesses seus momentos 

de indignação que a arte lhe escapa dos dedos e talhe a madeira, convertendo a matéria 

oca em beleza, numa terapia constante que acompanha metade dos seus anos de vida. 

Para ele, a arte é um refúgio das desgraças cotidianas e é graças a ela que continua vivo 

neste mundo de absurdos e desigualdades. 

Péricles Bonfim (Perinho Santana, 52): Nascido e criado em Plataforma, 

Perinho vive tatuando as paredes e os muros do bairro com a sua pintura e poesia. 

Casado e pai de dois filhos, há 16 anos decidiu abandonar o comércio e o cargo de 

analista de sistemas para (sobre)viver da beleza. Taxado de louco pelos vizinhos, 

amigos e parentes, responde a todo e qualquer tipo de ofensa com a sua arte, que marca 

não só a paisagem, mas também a memória da rotina suburbana. 

Gutemberg Gonçalves (Solis, 19): Morador do São João do Cabrito há oito 

anos, Solis acredita no potencial artístico do subúrbio e como a arte pode mudar um 

cenário social desprivilegiado e abandonado à própria sorte. Com pinturas e grafites, ele 

costuma explorar um universo de cores e imagens que refletem o cotidiano da 

comunidade, sendo referência e exemplo para os outros jovens do bairro. 
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Ivana Pereira (Ivana Magalhães, 40): Filha de pais separados, Ivana cresceu 

transitando pela realidade das duas cidades de Salvador (parte do tempo na Cidade Alta 

com o pai e a outra parte na Cidade Baixa com a mãe). No meio desta gangorra 

percebeu o interesse pela arte ainda na infância e foi trilhando por uma identidade 

artística própria que envolve cores e potes de cerâmica. Das cores, soube distinguir bem 

o tom do preconceito. Dos potes, conseguiu desenvolver o “potinhoterapia” que alia o 

fazer artístico com o saber acadêmico da pedagogia, sua outra profissão. 

3.4 EDIÇÃO E LANÇAMENTO DO TEASER 

 O processo de edição ficou a cargo e liberdade de Rogério e Letícia Vilaronga 

(que atuaram juntos na pós-produção do documentário), fiz apenas algumas 

recomendações acerca do roteiro e tentei manter o possível da proposta inicial que 

foram avaliadas e negociadas com a experiência e impressões dos dois. Durante a 

edição, iniciada em 1º de novembro, tivemos algumas reuniões para avaliar o processo 

aos poucos e selecionar o que permaneceria das quase 4 horas de conteúdo gravado.  

 No dia 09 de novembro fizemos o lançamento do teaser
14

 do curta documentário 

no canal de vídeos youtube para avaliar a recepção do público diante de algumas 

imagens filmadas. Em dez dias tivemos 279 visualizações e uma repercussão calorosa 

pelo facebook tanto de amigos quanto de desconhecidos, o que sugere que o processo 

está num caminho favorável. 

3.5 PRÓXIMOS PASSOS 

 Após a veiculação no Canal Futura, programado para o primeiro semestre de 

2015, pretendo distribuir este documentário em DVDs para escolas públicas, espaços 

culturais e bibliotecas, além de dividir algumas cópias entre a equipe e os entrevistados. 

Nas possíveis exibições públicas, pretendo reunir alguns integrantes da equipe para um 

bate-papo com o público pós-exibição a fim de pontuar os processos de realização do 

documentário. Além disto, em 2015, tenho grande interesse em retomar a proposta da 

websérie (com média de 07 episódios por temporada) e utilizar este trabalho como um 

projeto-piloto para submissão em editais públicos e privados, mantendo a equipe 

reunida neste processo e visando, desta vez, remunerar a todos de forma mais justa e 

profissional. 

                                                        
14

 O teaser pode ser acessado também através do link: 

 http://www.youtube.com/watch?v=QAHY-IAb1wE&feature=share  

http://www.youtube.com/watch?v=QAHY-IAb1wE&feature=share
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não sei dizer ao certo quando este trabalho realmente começou. Se foi em 2011 

quando me aproximei do pesquisador José Eduardo e seus projetos e pesquisas, se foi 

em 2012 durante a elaboração do anteprojeto na disciplina COM 116 – Elaboração de 

Projeto em Comunicação ou se foi neste semestre quando apresentei a proposta a um 

grupo de amigos e passei a visitar artistas a fim de convidá-los para esta parceria, o 

importante é que cada um desses começos deixou vestígios que permaneceram até o 

término deste processo.  

Em respeito a todo o percurso percorrido até aqui, em resposta às experiências 

vividas e em agradecimento a toda sorte de pessoas que contribuíram com a minha 

formação nestes quatro anos de curso, tenho certeza que não haveria projeto que 

contemplasse à altura essa minha conclusão de curso em Produção Cultural senão este 

curta documentário “A Beleza Invisível”. 

Documentar a beleza nos moldes em que me foi dado pôs em cheque toda a 

minha experiência no campo da produção cultural. No geral, foi um exercício 

engenhoso, delicado e que me exigiu a todo o momento por ser feito “em casa”, 

acompanhado de perto por parentes e amigos que me deram todo o apoio e construíram 

comigo esta conquista com tamanha dedicação. 

Creio que finalizar este trabalho não consiste em encerrar também este projeto, 

pelo contrário, creio que há muitos outros artistas a se descobrir, há muitos outros 

depoimentos a se registrar, há muitas outras portas abertas à nossa espera e tendo tudo 

isto a nosso alcance, não haverá limites ou pausas, mas sim novas possibilidades. 

 

“Às vezes eu sinto que há tanta beleza no mundo 

 e eu não posso resistir” 

Beleza Americana - 1999 

 

“A Beleza salvará o mundo” 

Dostoiévski 
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6. ANEXOS 

Anexo 1 – Mapa do Subúrbio e lista dos bairros catalogados e registrados pelo site dos 

Correios (http://www.buscacep.correios.com.br). Os bairros em destaque são onde os 

artistas entrevistados residem: 

 

1.  Alto da Terezinha 

2.  Alto do Cabrito 

3.  Coutos 

4.  Escada * 

5.  Fazenda Coutos 

6. Ilha Amarela  

7. Itacaranha *  

8. Lobato  

9. Paripe  

10. Periperi * 

11. Plataforma * 

12. Praia Grande  

13. Rio Sena  

14. São João do Cabrito * 

15. São Tomé de Paripe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem: GoogleMaps/2014 

http://www.buscacep.correios.com.br/
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Anexo 2 – Modelo de formulário aplicado aos artistas entrevistados pelo projeto: 

 

Formulário-base de pré-produção das filmagens da 

 “A Beleza Invisível” 

* Este formulário precede ao processo de filmagens e será aplicado somente aos artistas plásticos convidados pelo 
projeto, as perguntas aqui elencadas serão utilizadas como base para o roteiro do documentário. 

Nome completo: ________________________________________________________ 

Nome artístico: ___________________ Idade: ____ Data de nascimento: ___________ 

Endereço: ______________________________________________________________ 

Bairro: ___________________, SSA / BA. Há quantos anos mora neste bairro: _______ 

Mora com quantas pessoas? ________ Tem filhos? (   ) SIM (  ) NÃO Quantos? _______ 

Como avalia o seu bairro: _________________________________________________ 

De que forma você acha que os outros moradores avaliam o seu bairro: ____________ 

_____________________________________________________________________________ 

De que forma você acha que o seu bairro é retratado na mídia? ___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

O seu bairro é valorizado pela atual gestão pública? Se sim, como sente que é 

valorizado? Se não, porque acredita que não é valorizado? _______________________ 

Já sofreu algum tipo de discriminação por morar neste bairro? (   ) SIM (  ) NÃO  

Há quanto tempo trabalha com artes plásticas? _______ Trabalha sozinho? _________ 

Qual o material que você mais utiliza em seu trabalho? __________________________ 

Exerce outra função além de artista plástico? Qual? ____________________________ 

Como avalia o seu trabalho com artes plásticas? _______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Você se sente reconhecido e valorizado no campo das artes plásticas? E as suas obras? 

_______________________________________________________________________ 

Você acredita que o fato de você morar na periferia interfere no seu trabalho? S / N 

_______________________________________________________________________ 

Data de aplicação do questionário: ______________________ 
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Anexo 3 – Matéria da Revista Muito nº 340 publicada no dia 16 de novembro de 2014 

(CAPA): 
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Anexo 4 – Matéria da Revista Muito nº 340 publicada no dia 16 de novembro de 2014. 

(Matéria pág. 28) 
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Anexo 5 – Matéria da Revista Muito nº 340 publicada no dia 16 de novembro de 2014. 

(Matéria pág. 29) 
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Anexo 6 – Matéria da Revista Muito nº 340 publicada no dia 16 de novembro de 2014. 

(Matéria pág. 30) 
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Anexo 7 – Formulário aplicado a Nilton Ariston (Índio), artista entrevistado pelo 

projeto. Preenchimento de formulário feito por Leandro Souza durante a entrevista. 
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Anexo 8 – Formulário aplicado a Péricles Bonfim (Perinho Santana), artista 

entrevistado pelo projeto. Preenchimento de formulário feito por Leandro Souza durante 

a entrevista. 
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Anexo 9 – Formulário aplicado a Gutemberg Gonçalves (Solis), artista entrevistado 

pelo projeto. Preenchimento de formulário feito por Leandro Souza durante a entrevista. 
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Anexo 10 – Formulário aplicado a Raimundo Nunes (Ray Bahia), artista entrevistado 

pelo projeto. Preenchimento de formulário feito por Leandro Souza durante a entrevista. 
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Anexo 11 – Formulário aplicado a Joel Souza, artista entrevistado pelo projeto. 

Preenchimento de formulário feito por Leandro Souza durante a entrevista. 
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Anexo 12 – Formulário aplicado a Ivana Magalhães, artista entrevistada pelo projeto.  

Preenchimento de formulário feito por Leandro Souza durante a entrevista. 
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Anexo 13 – Estruturação do roteiro de filmagem: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Curta documentário: 

“A Beleza Invisível” 
                                     um roteiro de  

                                         Leandro Souza                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

leandro.producao@hotmail.com 
(71) 8691-1358 / 9162-6327 

Salvador, outubro de 2014 
 
 

mailto:leandro.producao@hotmail.com
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////EEssttrruuttuurraannddoo  oo  rrootteeiirroo  ddoo  ccuurrttaa  ““AA  BBeelleezzaa  IInnvviissíívveell””  

 

Situação 

Artistas plásticos e visuais atuam / moram há anos no Subúrbio Ferroviário de 

Salvador, território este marcado e subestimado pela repercussão de estigmas 

sociais que, aos serem reforçados, interferem no reconhecimento e valorização 

dos trabalhos artísticos desenvolvidos nesta localidade. 

 

Ideia / Recorte Audiovisual 

Selecionar 05 artistas (cada um de um bairro diferente) e registrar seus 

depoimentos acerca da sua criação artística, impressões sobre o mercado das 

artes plásticas / visuais e a relação do seu trabalho com o bairro onde reside, a 

fim de compreender os estágios de reconhecimento e valorização de uma 

produção artística na periferia.  

 

Intenção do projeto 

Dar visibilidade a esta atuação silenciosa dos artistas que, através da sua arte, 

confrontam diariamente às perspectivas discriminatórias e estigmatizantes 

lançadas sobre as periferias. Apresentando assim, uma outra percepção sobre 

a produção e fruição artística no Subúrbio Ferroviário de Salvador. 

 

Resultado da proposta 

Obter cinco depoimentos alinhados com imagens dos artistas e suas obras, de 

cenas cotidianas do bairro e de possíveis representações que venham a ser 

relevantes para o projeto, tudo concentrado num curta de tempo médio entre 15 

a 20 minutos. 

 

Questionamento / Provocação central 

“Como a elaboração artística pode se tornar um instrumento de confronto e 

superação dos estigmas históricos de violência e pobreza que marcam as 

periferias e as isolam numa margem de invisibilidade e silenciamento?” 
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Foco discursivo 

Identidade e território. 

 

//Tratamento 

 

Proposta do documentário: 

- Mostrar que é possível produzir e desenvolver processos artísticos num ambiente 

subestimado pela ótica do preconceito social;   

- Conhecer a trajetória destes artistas e de como eles lidam com esse enfrentamento 

diário da marginalização social imposta historicamente; 

- Entender os níveis de visibilidade e reconhecimento destes artistas e dos seus 

trabalhos, através dos seus depoimentos. 

 

Abordagem: 

As entrevistas serão realizadas com os artistas de forma isolada e as gravações 

ocorrerão no ambiente de trabalho de cada artista, onde serão captados os 

depoimentos (provocados por uma série de questionamentos), além de informações 

adicionais que forem pertinentes no momento. 

 

Conteúdo do documentário: 

- Depoimentos de cinco artistas sobre suas trajetórias, impressões sobre o 

mercado de artes plásticas e visuais, além das relações / influências dos seus 

trabalhos com o Subúrbio. 

- Serão utilizadas duas câmeras, uma frontal sempre em plano médio para 

melhor captação dos depoimentos e outra para plano detalhe dos personagens 

e da locação de filmagem.  

- A trilha sonora será constituída de som ambiente e de músicas selecionadas 

que aparecerão em momentos específicos (a serem inseridas no processo de 

edição). 
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(Este roteiro conta com suposição de personagens e planos servindo como 
base para o filme, podendo haver alterações por questões da imprevisibilidade 
do fazer documentário e da complexidade do tema ao tratar das vivências, 
impressões e memórias afetivas de cada personagem). 
 
#01 – Ext – Dia – Estação de trem / Bairro de Escada 
Em um plano geral (PG), Índio está na estação de trem do bairro de Escada, 
sentado num banco (de frente e sem olhar para a câmera em momento algum), 
enquanto outras pessoas transitam normalmente. Em off, surge a sua voz 
relatando o significado da “beleza” na vida dele. Ao terminar a fala dele, no 
canto da tela, no espaço que estiver visualmente mais limpo, aparece o título 
do projeto. Trem passa. Tela escurece. 
 
#02 – TELA PRETA – CRÉDITO  
Título: A Beleza Invisível. Trilha começa. 
 
#03 – Ext – Dia – Ruas dos bairros do subúrbio 
Em plano geral (PG) / plano médio (PM) imagens do cotidiano do subúrbio 
(jovens jogando bola, pessoas no ponto de ônibus, idosos em uma partida de 
dominó ou cartas de baralho), tudo acompanhado pela trilha sonora.Trilha 
encerra. 
 
#04 – Int – Dia - Casa de Ray Bahia / área que utiliza para trabalho 
Em um plano americano (PA) / plano próximo (PP), Ray Bahia (sentado) fala 
sobre sua trajetória artística e suas impressões do mercado de artes plásticas, 
som ambiente. 
Corta para ele em atividade (trabalhando em uma obra) num plano médio (PM) 
ou uma sequencia de plano detalhe (PD) nas obras, ainda com voz em off. 
Crédito: Ray Bahia, 60 / Periperi 
 
#05 – Int – Dia - Casa de Índio / área que utiliza para trabalho 
Em um plano americano (PA) / plano próximo (PP), Índio (sentado) 
complementa a fala de Ray Bahia falando também sobre sua relação com o 
bairro e um pouco da sua trajetória artística, som ambiente. 
Corta para ele em atividade (trabalhando em uma obra) num plano médio (PM) 
ou uma sequencia de plano detalhe (PD) nas obras, ainda com voz em off. 
Crédito: Índio, 57 / Escada 
 
#06 – Int – Dia - Casa de Perinho / área que utiliza para trabalho 
Em um plano americano (PA) / plano próximo (PP), Perinho (sentado) fala 
sobre o seu projeto de “Livro aberto” que consiste em paginar pinturas nos 
muros do bairro e a associação que muitos fazem do seu trabalho com a 
loucura, som ambiente. 
Corta para ele em atividade (trabalhando em uma obra) num plano médio (PM) 
ou uma sequencia de plano detalhe (PD) nas obras, ainda com voz em off. 
Crédito: Perinho Santana, 52 / Plataforma  
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#07 – Ext – Dia – Rua / Muro grafitado ao fundo com um dos trabalhos de 
Solis 
Em um plano americano (PA) / plano próximo (PP), Solis (em pé) fala como se 
deu seu envolvimento com a arte (grafite) e suas impressões sobre a 
valorização da arte de rua, som ambiente. 
Corta para ele em atividade (trabalhando num novo grafite) num plano médio 
(PM) ou uma sequencia de plano detalhe (PD) no grafite e material de trabalho, 
ainda com voz em off. 
Crédito: Solis, 19 / São João do Cabrito 
 
#08 – Int – Dia - Casa de Ivana / espaço que utiliza para trabalho artístico 
Em um plano americano (PA) / plano próximo (PP), Ivana (sentada em sua 
cadeira de trabalho) fala sobre sua trajetória artística e suas impressões de 
como a produção de periferia é vista no circuito cultural da cidade, som 
ambiente. 
Corta para ela em atividade (trabalhando em uma obra) num plano médio (PM) 
ou uma sequencia de plano detalhe (PD) nas obras, ainda com voz em off. 
Crédito: Ivana Magalhães, 40 / Itacaranha 
 
Os depoimentos dos cinco vão sendo intercalados (considerando as perguntas 

do roteiro-base), podendo aparecer imagens do bairro com voz em off. 
 
#00 – Créditos finais 
Após o término dos depoimentos, créditos aparecem com imagens do bairro ao 
fundo, intercaladas com imagens dos artistas em momentos espontâneos 
(registrados durante as filmagens). Trilha sonora entra. 
 
FIM 
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Anexo 14 – Roteiro-base de perguntas das entrevistas: 

 
ROTEIRO-BASE DE PERGUNTAS  

PARA OS ARTISTAS ENTREVISTADOS: 
 

 Provocação Inicial 

1. “O que é a beleza pra você e  

qual o sentido que a beleza tem na sua vida e na sua arte?” 

 Sobre o processo de criação artística: 

2. Quem é (nome do artista)? / Como você se definiria? 

3. Quando e como você começou a trabalhar com artes plásticas? 

4. Como surgiu o seu nome artístico? 

5. De onde vem a inspiração do seu trabalho? 

6. Existe alguma referência artística que você acaba trazendo para as 

suas obras? Qual? 

7. Já trabalhou ou trabalha em alguma outra função além de artista 

plástico? 

8. O que mais te motiva a trabalhar com artes plásticas? 

9.  Como você sente que as pessoas próximas a você (amigos / 

familiares) avaliam o seu trabalho? 

 Sobre as impressões acerca do mercado de artes plásticas: 

10. O seu trabalho lhe permite ou já permitiu um retorno financeiro 

satisfatório? 

11. Como você vende as suas obras? Existe ou já existiu algum mediador 

(marchand) na comercialização do seu trabalho? 

12. Você acredita que o mercado de artes plásticas em Salvador seja 

seletivo ou tem espaço para todos os artistas? 

13. Você costuma ter contato com outros artistas plásticos ou tem 

acompanhado o trabalho de algum artista específico nos últimos 

anos? 

14. O que você acha de organizações como o Sindicato de Artistas 

Plásticos e Visuais da Bahia? Acha importante a mobilização no setor 

para discussão e melhorias de trabalho? Já teve alguma proximidade? 

15. Com qual freqüência você participa de atividades culturais em teatro, 

cinema, museus na cidade? Qual espaço / atividade você tem mais 

contato?  
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 Sobre a relação com o bairro: 

16. Você acha que o subúrbio faz parte do circuito cultural de 

Salvador? Como você avalia o acesso dos suburbanos a estes 

espaços / atividades culturais? 

17. Você acha que o seu trabalho é mais ou menos reconhecido por 

você morar no subúrbio? 

18. Você já sofreu algum tipo de preconceito em seu trabalho por 

morar no subúrbio? (Se sim, como?) 

19. Como bem sabemos, a imprensa (na maioria das vezes) 

costuma retratar o subúrbio associando a pobreza e a 

criminalidade. Mas, pra você, o que é que o subúrbio tem de 

positivo que a imprensa ainda não mostrou e deveria mostrar? 

Você tem percebido mudanças na representação do subúrbio 

através da mídia? 

20. Como você acha que o seu trabalho ajuda a superar o estigma 

de pobreza e violência que muitas pessoas ainda tendem a 

associar com a imagem e o imaginário social do subúrbio? 

 Sobre visibilidade e perspectiva de futuro: 

21. Você acha que o seu trabalho é visível pra quem? 

22. O que o seu trabalho representa pra você hoje? 

23. Existe alguma possibilidade de você abandonar o ramo das 

artes plásticas? 

24. O que você mais espera do futuro relacionado ao seu trabalho? 

25. Considerações finais. 

 
 
 
  
 

Este roteiro-base serve para indicar caminhos e proporcionar mais 
possibilidades na edição / finalização do processo documental, podendo as 
perguntas serem seguidas na íntegra, serem alternadas conforme as respostas 
de cada artista ou, até mesmo, serem acrescidas com novas perguntas, 
conforme o andamento das filmagens.  
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Anexo 15 – Termo de autorização de uso de imagem – Nilton Ariston (Índio)  
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Anexo 16 – Termo de autorização de uso de imagem – Raimundo Nunes (Ray Bahia) 
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Anexo 17 – Termo de autorização de uso de imagem – Ivana Magalhães 
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Anexo 18 – Termo de autorização de uso de imagem – Péricles Bonfim (Perinho 

Santana) 
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Anexo 19 – Termo de autorização de uso de imagem – Gutemberg Gonçalves (Solis) 
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Anexo 20 – Termo de autorização de uso de trilha sonora: “Novo Dia” Composição: 

Alysson Costa / Intérprete: Banda Tallowah 
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Anexo 20 – Termo de autorização de uso de trilha sonora: “Samba do Tempo” 

Composição: Victor Antonio (música) e José Eduardo (letra) / Intérprete: José Eduardo. 
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Anexo 21 – Termo de autorização de uso de trilha sonora: “Samba do Tempo” 

Composição: Victor Antonio (música) e José Eduardo (letra) / Intérprete: José Eduardo. 

 

 



 

63 
 

Anexo 22 – Termo de autorização de uso de trilha sonora: “Ave Agourenta” 

Composição e Intérprete: José Eduardo. 
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Anexo 23 – Imagens do making off 

 

 

Crédito: Álvaro Réu 

 

Crédito: Ualex Bispo 


