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RESUMO 

Este trabalho parte do estudo de fotografias, em sua maioria analógicas, produzidas pela 

fotógrafa Nícia Guerriero, principalmente entre os anos 1980 e 1990 e que posteriormente 

digitalizadas, cerca de 20 anos depois (2013), foram disponibilizadas na world wide web por 

meio de um álbum virtual, dentro do Facebook na página pessoal da referida fotógrafa. Estes 

registros foram feitos na região denominada Costa Sul do litoral Norte de São Paulo, na 

cidade de São Sebastião, sobretudo na praia de Boiçucanga e arredores. Parte considerável 

destas imagens produzidas para documentar a cultura caiçara e a paisagem local tornaram-se 

cartões postais ou foram parar em livros. A partir destas, podemos abordar que o tema desta 

pesquisa está relacionado às imagens digitalizadas de fotografias analógicas postadas na rede 

social mencionada. Seu objeto teórico está relacionado ao consumo simbólico afetivo gerado 

por estas fotografias que passaram por inúmeros espraiamentos comunicacionais, como os 

cartões postais, livros e a internet. Seu objeto empírico é o álbum virtual Cores Caiçaras. O 

objetivo geral é investigar se há memórias compartilhadas geradas pelas fotos. O objetivo 

específico é analisar imagens que trazem a presença de membros e momentos da comunidade  

que por meio das ferrramentas de interação desta rede social que recuperam, estabelecem ou 

possam promover algum tipo de permanência da memória e consumo, principalmente o 

afetivo. O que norteia o nosso problema, ou seja, o que questionamos é se tais imagens 

reproduzidas digitalmente e consumidas simbolicamente no ambiente midiático de uma rede 

social colaborariam nos estreitamentos dos laços comunitários do grupo pesquisado, e se 

delas poderiam emanar memórias individuais e coletivas na comunidade, através do álbum 

Cores Caiçaras. Nosso corpus inclui observações sobre o material produzido e postado, 

interpretação das ferramentas de interação do Facebook (curtir, compartilhar e sobretudo 

comentar), entrevistas com a fotógrafa, e a referência teórica, entre os principais autores que 

chamamos para dialogar com a nossa pesquisa são: Norval Baitello, Rose Rocha, Maurice 

Halbwachs, Joan Fontcuberta, Fausto Colombo, Boris Kossoy, Mônica Nunes. Para a análise 

das imagens seguiremos as propostas de Roland Barthes e Geoff Dyer e o estabelecimento de 

um quadro e categorias de análise para as fotos. Os resultados demonstram que estas 

fotografias, produzidas em sua maioria há cerca de trinta anos, ao serem disponibilizadas num 

álbum virtual na internet, contribuem para convocar e espraiar com mais intensidade 

memórias, afetos e consumos.  

 

Palavras-chave: Comunicação e consumo; memória; fotografia e imagem; Boiçucanga; 

Facebook 
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ABSTRACT 

 

This study examines photographs, mainly analogue ones, taken by the photographer Nícia 

Guerriero between the years of 1980 and 1990, which were then digitized and 20 years later  

posted on Facebook, via a virtual album on the photographer’s personal  profile.  These 

photos were taken on the north coast of São Paulo, São Sebastião, especially on the beach of 

Boiçucanga and its surroundings. Many of these images, which were mainly produced in 

order to document the Caiçara culture and the local landscape, became postcards or were 

featured in books. This research focus on the scanned images of the analogue photographs, 

that were later shared on Facebook. Its theoretical object relates to a symbolic consumption 

and emotional ties generated by the fact that they have gone through a few communication 

means, such as postcards, books and the internet.  On the other hand, the empirical object 

refers to the virtual album named Cores Caiçaras. The overall objective is to investigate if 

such images have generated shared memories and interests.  And the specific objective is to 

analyse images that portray a sense of community and if the interaction present on the social 

networking site can somehow recover, establish or promote some kind of recollecting 

memory and symbolic consumption, mostly on the emotional side. What we question is 

whether these digitally reproduced images and symbolically consumed on the social media 

could collaborate to strengthening the relations of the researched group as well as emanate 

individual and collective memories through the Cores Caiçaras Album. Our corpus brings 

observations about the produced material, including information on the facebook interactive 

tools such as like, share and more importantly comment as well as interviews with the 

protographer. The main authors that were invited to participate in our research are: Norval 

Baitello, Rose Rocha, Maurice Halbwachs, Joan Fontcuberta, Fausto Colombo, Boris Kossoy, 

Mônica Nunes. The results show that these photographs, most of which were taken around 30 

years ago and that have been made public on the internet can bring back collective memories 

and feelings. 

 

Keywords: Comumunication and consuption; memory; photography and image; Boiçucanga; 

Facebook. 
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INTRODUÇÃO 

  

 Segundo Rose Rocha, entre outros autores, a sociedade midiática inicia-se de fato no 

séc. XIX (ROCHA, 2012) e, no século XX (CHARNEY & SCHWARZ, 2004), assiste ao 

desenvolvimento comercial da fotografia e do cinema, além do surgimento de novas mídias 

como o vídeo, a televisão, o rádio e a internet. E de acordo com Afonso de Albuquerque 

(2014), esta última servindo como agregadora principal de todas as mídias anteriores, uma 

espécie de quartel general midiático, provocando, desta maneira, uma intensificação do 

consumo material de um modo geral e simbólico, principalmente de imagens. 

 Norval Baitello propõe que a cultura das imagens desta sociedade midiática pós- 

internet, com o seu consumo excessivo aliado às possibilidades de reprodutibilidade técnica 

desenvolvida sobretudo ao longo do século XX, criou uma “crise da visibilidade” pelo 

excesso, “gerando uma inflação que agrega a elas um crescente desvalor” (BAITELLO JR., 

2014, p. 129), Esse processo, no seu modo de entender, provoca uma busca por espaços de 

visibilidade de qualquer maneira, desencadeando/acarretando o seu oposto, a invisibilidade: 

 
A cultura das imagens (e a transformação de toda a natureza tridimensional 

em planos e superfícies imagéticas) abre as portas para uma crise da 

visibilidade, dificultando aqui não apenas a percepção das facetas sombrias, 

mas até mesmo, por saturação, aquelas regiões iluminadas (idem, p. 115). 

 

 Esse consumo de imagens, característico da sociedade contemporânea (ROCHA, 

2010) foi discutido inclusive por Roland Barthes (2006) que parte de seu olhar sobre a 

fotografia numa época em que a internet ainda não estava presente em nosso cotidiano, pois 

faleceu em 1980, para também falar de excesso de consumo por imagens: 

 

É o que se passa em nossa sociedade, em que a Fotografia esmaga com a sua 

tirania as outras imagens: já não há gravuras, não há pintura figurativa (...) 

Uma das características do nosso mundo é talvez: aí tudo se transforma em 

imagens. Só existem só se produzem e só se consomem imagens (idem, 

p.129). 

 

 Sabe-se do papel preponderante da mídia eletrônica sobre o consumo, uma vez que o   

tempo médio diário que uma pessoa passa em frente ao computador, televisão e outros meios 

eletrônicos influencia nas formas e nas relações em que se dá o consumo simbólico. E 

consumo, como afirma Roger Silverstone (2005), é experiência. “Consumimos a mídia. 

Consumimos pela mídia. Aprendemos como o que e como consumir pela mídia. Somos 
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persuadidos a consumir pela mídia. A mídia, não é exagero dizer, nos consome” (idem, p. 

150). 

 Há um estreito diálogo entre consumos: consumo material, consumo simbólico. A 

mídia nos consome. A imagem nos consome. A experiência nos consome. Consumimos 

experiência (idem).  

 A partir desta discussão sobre o consumo contemporâneo de imagens através do 

protagonismo da sociedade midiática pós-internet, podemos  apresentar esta dissertação, que 

parte do estudo de fotografias, em sua maioria analógicas, produzidas pela fotógrafa Nícia 

Guerriero, principalmente entre os anos 1980 e 1990 e que foram posteriormente 

digitalizadas, cerca de 20 anos depois (2013), sendo disponibilizadas na world wide web, por 

meio de um álbum virtual denominado Cores Caiçaras, dentro do Facebook, na página 

pessoal da referida fotógrafa. Esses registros foram feitos na região denominada Costa Sul do 

litoral Norte de São Paulo, na cidade de São Sebastião, sobretudo na praia de Boiçucanga e 

arredores. 

 Nascida na cidade de São Paulo, na capital do estado de mesmo nome, resolveu fixar 

residência na praia de Boiçucanga, em 1986, indo para lá com a intenção de trabalhar como 

fotógrafa social e dar aulas no colégio estadual local. Esses dois ofícios contribuíram para que 

o seu envolvimento com a comunidade crescesse, e essa intensidade foi traduzida desde o 

início em seus registros fotográficos, que tempos depois foram transformados em cartões 

postais e entraram em páginas de livros, antes de chegarem ao álbum virtual mencionado. 

 O tema deste trabalho relaciona-se às imagens digitalizadas de fotografias analógicas 

postadas na rede social mencionada. Propomos discutir se tais imagens reproduzidas 

digitalmente e consumidas simbolicamente no ambiente midiático de uma rede social 

contribuem para a aproximação das relações do grupo pesquisado, entendido como uma 

comunidade, e se delas, das imagens, emanam memórias individuais e coletivas por meio do 

álbum Cores Caiçaras. Nosso objetivo geral investiga a partir daí se há memórias 

compartilhadas a partir destas fotos.  

 O objeto teórico está relacionado ao consumo simbólico e afetivo gerado pelas 

fotografias que passaram por inúmeros espraiamentos comunicacionais, como os cartões 

postais, livros e a internet. Seu objeto empírico é o álbum virtual Cores Caiçaras.  

 Nosso referencial teórico-metodológico inclui observações sobre o material produzido 

e postado, interpretação das ferramentas de interação do Facebook (curtir, compartilhar e 

sobretudo comentar), entrevistas com a fotógrafa e, partindo de três eixos,  Comunicação e 

Consumo, Memória, fotografia e imagem, dialogaremos com o seguintes autores: Rose de 
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Mello Rocha (2009, 2012, 2014), Norval Baitello Jr. (2005, 2010, 2014), Mary Douglas e 

Baron Ishwerwood (2013) que trarão subsídios para o campo da comunicação articulado ao 

consumo. Baitello Jr e Rose Rocha, já mencionados, são convocados novamente para os 

estudos sobre imagem e fotografia, juntamente como Boris Kossoy (2001) e Annateressa 

Fabris (1998), para tratar dos aspectos históricos, Armando Silva (2008), para discutir o 

álbum fotográfico, Joan Fontcuberta (2012) para tratar conceitualmente da imagem 

contemporânea, e Roland Barthes (2006) para discutir a fotografia como mensagem, Jonathan 

Crary (2015), para tratar da fotografia como concepção e modo de ver. Para o eixo teórico 

articulado a partir da memória, convidamos Fausto Colombo (1991) para discutir arquivos e 

memória, Mônica Nunes (2014, 2015), para trazer cultura, memória e afeto, Maurice 

Halbwachs (2013) que articula memória coletiva e memória individual, entre outros. E, por 

fim, Raquel Recuero (2009, 2011) para os estudos sobre redes sociais.  

 Esta pesquisa está conectada à Grande Área das Ciências Sociais Aplicadas, no campo 

da Comunicacão, voltada para as conexões entre Comunicação e Consumo. Acreditamos que 

o PPGCOM é contemplado em sua interface Lógicas da Produção e estratégias midiáticas 

articuladas ao consumo ao investigarmos a comunicação a partir da produção e consumo de 

imagens, as relações entre tecnologias e dinâmicas midiáticas e ao abordar o consumo 

material e “simbólico-afetivo2” de fotografias disponibilizadas num site de rede social. Além 

do mais é aderente aos pilares da orientadora Profa. Dra. Mônica Rebecca Ferrari Nunes, que 

realiza pesquisas articulando os campos da comunicação, do consumo e da memória. 

 A priori, é fundamental mencionarmos que o título desta dissertação procurou sair de 

um impasse relacionado à relevância de um lugar em específico, a praia de Boiçucanga, que 

fica na Costa Sul do litoral norte de São Paulo. Se levássemos em consideração apenas os 

registros presentes no álbum virtual que contemplam esta praia, deveríamos criar um título 

que a mencionasse simplesmente, uma vez que a grande quantidade de fotografias 

relacionava-se aos habitantes desta vila.  No entanto, consideramos as praias vizinhas da 

região, que tiveram uma participação, se podemos dizer, tímida, em relação à quantidade de 

imagens dispostas no álbum, não em relação a sua importância como referência a este 

trabalho e à própria produção da fotógrafa. Tanto que acabamos dando destaque para uma 

foto (figura 12) que, de tão emblemática, mereceu uma discussão à parte, mesmo não sendo 

da praia de Boiçucanga que, como diremos mais adiante, podemos considerar um quartel 

general da memória de Nícia Guerriero. 

                                                           
2 (NUNES, 2015, p. 29) 
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 Ao levarmos em consideração a cultura caiçara da região, que abrange boa parte do 

litoral norte do Estado de São Paulo e sul do Estado do Rio de Janeiro, acabamos por deixar 

esse título mais genérico, visando a inclusive convidar mais leitores ao acesso e à leitura sobre 

este trecho do extenso do litoral norte do Estado de São Paulo, para, quem sabe, a partir dessa 

convocação, provocar novas discussões relacionadas ao nosso eixo teórico principal ou servir 

de apoio e contraponto a outras discussões teórico-sociais sobre a região em questão. 

Ao definirmos nossa pesquisa empírica, notamos um fato curioso, pois nosso trabalho 

de campo envolvia dois lugares em um, ou um lugar em dois: um real e um virtual. A praia de 

Boiçucanga e arredores está “alocada” na página pessoal da fotógrafa Nícia Guerreiro, por 

meio de um álbum virtual. 

Nosso campo de ação parte de um lugar tangível e desemboca num espaço intangível. 

Mesmo não fazendo deslocamentos para pesquisar fisicamente as praias mencionadas nas 

imagens que estão postadas no Facebook, podemos arriscar dizer que fizemos uma etnografia 

virtual partindo de dois caminhos.   O primeiro conhecido como netnografia, a partir das 

fotografias publicadas no ambiente virtual.  Segundo Fragoso, Recuero e Amaral 

(FRAGOSO, RECUERO & AMARAL, 2011) o termo netnografia, utilizado por 

pesquisadores que estudam o virtual aos olhos da antropologia, foi criado perto da virada do 

século para: 

 

demarcar algumas adaptações do método etnográfico em relação tanto à 

coleta e análise de dados, quanto à ética de pesquisa. Relacionado aos 

estudos de comunicação com abordagens referentes ao consumo, marketing 

e estudo das comunidades de fãs (idem p. 198-199). 

 

 

Pretendemos fazer observações das interações provocadas a partir destas fotografias, 

dos indícios que essas imagens potencialmente resgatam ou convocam, a partir reminiscências 

e afetos, e o quanto provocam um consumo simbólico na comunidade de Boiçucanga e praias 

vizinhas, mapeando e analisando qualitativamente o uso das ferramentas curtir, comentar e 

compartilhar do Facebook. Os dados quantitativos relacionados a essas ferramentas interativas 

foram observados e contribuíram também como balizador das escolhas das fotografias 

elencadas para a discussão, gerando, inclusive, um quadro de análises sobre cada imagem, 

disponível em CD anexo a este trabalho. 

O segundo caminho mencionado parte dos lugares pesquisados, mas o nosso meio de 

transporte é a memória. Memória de um lugar, de um espaço de vivência que este pesquisador 

compartilhou desde a mais tenra infância, na praia de Boiçucanga e outras próximas, tentando 
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explorar com parcimônia a própria lembrança para trazer fatos, dados ou até traduzir parte da 

linguagem caiçara, fazendo uma espécie de etnografia de um lugar a partir da memória: 

 

o espaço é uma realidade que dura: nossas impressões se sucedem umas às 

outras, nada permanece em nosso espírito e não compreenderíamos que seja 

possível retomar o passado se ele não estivesse conservado no ambiente 

material que nos circunda. É ao espaço, ao nosso espaço – o espaço que 

ocupamos, por onde passamos muitas vezes, a que sempre temos acesso e 

que, de qualquer maneira, nossa imaginação ou nosso pensamento a cada 

instante é capaz de reconstruir – que devemos voltar nossa atenção, é nele 

que nosso pensamento tem de se fixar para que essa ou aquela categoria de 

lembranças reapareça (HALBWACHS, 2013, p. 170). 

 

 Inspirado em Halbwachs e na própria cumplicidade do autor desta dissertação com 

Boiçucanga, decidimos fazer uma série de entrevistas com a autora das fotografias. Oito 

foram feitas entre junho de 2016 e julho de 2017, duas em áudio, gravadas por telefone e mais 

seis através do canal de mensagens do Facebook, o Messenger. Todas foram de grande 

relevância para o trabalho e é válido mencionar que a série de entrevistas via rede social teve 

também uma troca intensa de arquivos com as respostas aos questionamentos e até imagens 

que foram inseridas no trabalho. Geralmente o teor desses depoimentos partia de perguntas 

elaboradas pontualmente, no entanto, acabavam trilhando percursos por vezes um pouco 

variado, dada a flexibilidade da ferramenta de mensagens do site. 

 As entrevistas via telefone foram bem extensas. A primeira delas, em junho de 2016, 

teve duração de mais de uma hora. Nesta ela relatou sua preocupação e rigor em expor uma 

pequena quantidade de fotos, e também sobre o que iria postar. A segunda durou mais de duas 

horas e as conversas sobre as imagens postadas foram mais pontuais, relatando qual caminho 

a fotografia havia percorrido, se havia cartão postal, se fora publicada em livro, até chegar ao 

Facebook. Também narrou longas e interessantes histórias dos bastidores de algumas 

fotografias. Boa parte dessas informações entraram no Quadro de Análises do álbum. 

 Quando começamos a visitar o álbum virtual, deparamo-nos com uma infinidade de 

informações provenientes das ferramentas interativas do Facebook, o curtir, o compartilhar e 

o comentar, além dos textos previamente inseridos pela própria fotógrafa. Para abarcar   

tantos dados, optamos por criar um quadro de análises, no qual mapeamos quantitativamente 

os números de curtidas, compartilhamentos e comentários de cada fotografia, bem como 
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fizemos uma seleção dos comentários e dos comentários que surgiram a partir dos 

compartilhamentos mais relevantes para esta pesquisa3.   

 No quadro de análise, obedeceu-se à sequência de visualização do álbum, dando um 

número para cada imagem de acordo com a sua posição de acesso no site de rede social. O 

“título” partiu da descrição que a fotógrafa inseriu. Em seguida, criamos colunas para definir 

a data de inserção, quantidades de curtidas, compartilhamentos e comentários. Separamos os 

comentários por básicos, do tipo: “legal”, “amei” “lindo”; avançados, quando havia um texto 

mais aprofundado sobre o que era postado; e comentários que partiam da própria autora. 

Também foi feito um mapeamento do percurso de cada fotografia antes de chegar ao álbum 

virtual, bem como uma separação das imagens por categorias de análise. 

 Das 64 fotos disponíveis no álbum virtual, 58 foram publicadas num período de três 

dias, uma em 2014 e outra em 2016. Já com este trabalho em fase de finalização, a fotógrafa 

postou mais quatro imagens. Destas últimas, selecionamos apenas uma (figura 15), que trará 

uma contribuição fundamental ao final da dissertação. 

 Alguns quadros, separados por tópicos, estarão disponíveis também nesta pesquisa. O 

quadro completo, que possui uma planilha para cada imagem, estará num CD, ao final desta 

dissertação. O quadro trouxe contribuições relevantes a partir de nosso critério de escolha 

para a análise de algumas fotografias, tais como: 

1- Números de reações às imagens publicadas (através dos botões compartilhar e comentar, 

principalmente). Ou seja, um critério de seleção que parte do quantitativo, mas deixa 

prevalecer o aspecto qualitativo, ao levar em consideração o uso da “ferramenta” comentar do 

Facebook 

2- Os outros critérios de distinção estavam nas próprias fotografias: os ritos de trabalho, com 

suas atividades antes, durante e depois da pesca; seu cotidiano, religioso, de lazer, e 

festividade; os lugares, praças, ruas, casas, quintais, etc. 

 O quadro, como mencionamos, contribuiu para estabelecermos os critérios de 

distinção entre as imagens, que vieram a transformar-se em categorias de análise. A foto 

inaugural do álbum foi discutida em separado e serviu como referência geral para as outras 

leituras. Boa parte das imagens dialogou com quase todo o eixo teórico da investigação, ou 

seja, as relações entre comunicação e consumo, imagem e memória.  

                                                           
3 Há apenas uma exceção na seleção dos comentários: a foto número 42, intitulada, Barra do Saí, Baleia, 

Camburi e Boiçucanga – junho de 1983 teve um número significativo de compartilhamentos, 981, o que 

impossibilitaria uma pesquisa mais aprofundada sobre os comentários gerados a partir disso. 
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 É preciso mencionar que o cerne deste trabalho não é a biografia de uma fotógrafa que 

vive no litoral Norte de São Paulo, uma vez que a nossa proposta não é a de explorar a 

trajetória dela através dos eixos teóricos aqui trabalhados. Todavia, o ponto de partida e de 

chegada vem de seu gesto em disponibilizar imagens produzidas ao longo de trinta anos, em 

um álbum virtual de uma rede social, e de seu envolvimento com a comunidade e com a 

memória de Boiçucanga. Logo, Nícia Guerriero integra o trabalho como uma guardiã da 

memória da região.  

 Com o intuito de manter o cromatismo presente nas imagens, não houve nenhum tipo 

de edição que viesse a alterar suas relações de matiz, saturação, contraste, brilho ou 

luminosidade4. Deslocamos apenas de seu local de origem, no caso a página no Facebook, 

onde está alocado o álbum virtual Cores Caiçaras, através de prints, isto é, copias de parte da 

tela visualizada. O próprio título do álbum pode explicar nossas motivações, uma vez que 

essas relações de cor etc. poderão servir como eixo de diálogos técnicos, estéticos ou teóricos. 

 Como deveríamos situar geograficamente a região pesquisada e também trazer alguns 

subsídios sobre o que vem a ser um site de rede social como o Facebook, palcos desta 

pesquisa, optamos por apresentá-los aqui na Introdução, de maneira bem objetiva, abrindo 

espaço dentro dos capítulos para discussões dedicadas aos nossos eixos teóricos de pesquisa, 

já com este embasamento prévio, trazendo questões relacionadas ao virtual ou relações 

socioculturais devidamente contextualizadas. 

 

SÃO SEBASTIÃO, BOIÇUCANGA E O CAIÇARA 

 

 Para nos situarmos de maneira mais adequada durante o percurso deste estudo, é 

fundamental que saibamos por onde estamos navegando, ou seja, onde fica Boiçucanga e as 

praias vizinhas. Para tanto, mostramos a localização desta vila e adjacências, que têm em sua 

alma o modo de vida do pescador. Essas paragens, mesmo com o turismo intenso alavancado 

pela construção da rodovia Rio-Santos, ainda conservam algumas características de um jeito 

de viver caiçara. Trazemos também informações sobre as origens de alguns termos, que 

cremos, trarão mais luzes ao que estamos propondo.    

 

BOIÇUCANGA, SÃO SEBASTIÃO, COSTA SUL DO LITORAL NORTE DO ESTADO 

DE SÃO PAULO 

                                                           
4 Matiz: é a cor e sua gradação (variação); saturação: intensidade da cor; contraste: diferença entre os claros e os 

escuros de uma cor; brilho: nível de luminosidade da cor.  
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 A cidade de São Sebastião fica no litoral Norte do Estado de São Paulo (figura 1). De 

acordo com dados oficiais5, este município está entre os 15 paulistas que têm a chancela de 

estância balneária, pois cumpre os pré-requisitos determinados por uma lei estadual. Por essa 

razão, recebem mais verbas e podem carregar em seu nome o termo estância balneária, que 

permite ser percebida como um local com maior potencial turístico. Foi ocupada por Tupis e 

Tupinambás antes da colonização portuguesa, sendo a serra de Boiçucanga a divisa natural 

desses dois grupos indígenas. Sua população, segundo dados do IBGE de 2010, é de 73.942 

habitantes, sendo a população estimada em 84.294 pessoas6 (dados de 2016). 

 

 
Figura 1: posição do litoral norte em relação a São Paulo (capital do Estado de mesmo nome). Fonte: site7 

  

 
Figura 2; mapa da cidade de São Sebastião, compreendendo a praia de Enseada, ao norte, até a praia de Boracéia, ao sul. 

Fonte: site8 

 

                                                           
5  Disponível em:  http://www.saosebastiao.sp.gov.br  

6 Disponível em:   http://ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php?lang=_EN&codmun=355070&search=sao-

paulo|sao-sebastiao  

7 Disponível em:   https://wego.here.com/?map=-23.78726,-45.62466,10,normal  

8 Disponível em:   https://wego.here.com/?map=-23.73322,-45.6075,11,normal  
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 As praias dessa última cidade da região norte do litoral do Estado em que 

concentramos a nossa análise estão localizadas na chamada costa sul do litoral norte, que faz 

divisa com o chamado litoral sul, que se inicia a partir da cidade de Bertioga e que é por isso, 

muitas vezes confundida como sendo também parte do litoral Norte. 

 Nossa pesquisa irá se concentrar principalmente sobre a praia e a comunidade de 

Boiçucanga, estendendo-se para outras praias próximas dessa região, como Juquehy. Por ser 

um estudo que explora a comunicação e o consumo de memórias através de imagens postadas 

em uma rede social, é natural que esse eixo geograficamente definido ultrapasse essas 

fronteiras, resvalando para localidades vizinhas e além-mar, inclusive. Afinal, é característico 

da world wide web essa intensa fluidez comunicacional em relação tanto ao tempo quanto ao 

espaço. 

 

 
Figura 3: mapa parcial da costa sul de São Sebastião. Trecho entre Boiçucanga e Juquehy. Fonte: site9 

 

 A praia de Boiçucanga é considerada o centro nervoso da costa Sul de São Sebastião. 

Possui inúmeros bancos, um grande supermercado, um razoável shopping e também está em 

construção há muitos anos um hospital para atender a região. Por essa razão, sua população 

estimada é de 6.387 habitantes (dados de 201010), que chega a ser em média, dez por cento do 

número total de habitantes da cidade.  

 O nome Boiçucanga, com pequenas variações em sua grafia de origem, significa 

Cobra da Cabeça Grande. Os dois dicionários de língua portuguesa mais conhecidos, o 

Houaiss (2001) e o Aurélio (FERREIRA, 1999), trazem os mesmos significados para as 

palavras boi= cobra; e açu=grande. As sílabas em conjunto canga, não foram encontradas 

                                                           
9 Disponível em:   https://wego.here.com/?map=-23.78349,-45.63891,13,normal  

10Disponível em:   http://populacao.net.br/populacao-boicucanga_sao-sebastiao_sp.html  
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nesses dicionários, no entanto, foram localizadas no Dicionário morfológico tupi-guarani 

(FERREIRA, 2000). Neste, temos os seguintes significados para a formação do nome:  

 

✓ “Mboia: Cobra” (op. cit., p. 66).   

✓ “Açu:  “Termo de composição que se usa como sufixo, com o significado de grande, 

considerável” (op. cit., p. 9). 

✓ “Cangati: Peixe de água doce da Amazônia; a’kãg “cabeça”, ti (abreviatura de tiga), 

“branca” ou (...)” (op. cit., p. 27); 

✓ “Acanga: O chefe. Prefixo tupi de composição que significa cabeça, como em 

acantara (enfeite, adereço para a cabeça)”  (op. cit., p. 8). 

 Logo: mboia + açu + a’kãg  ou mboia + açu + acanga = Boiçucanga. 

 

 Segundo dizem, este nome refere-se à formação montanhosa do lado esquerdo da 

praia, em que suas linhas sinuosas remetem às formas de uma cobra de cabeça grande. Nícia 

Guerriero (1994) também nos traz estas informações recebidas de um pescador local, o 

Senhor Celso: 

Este trecho do litoral é caracterizado pela abundância de montanhas 

próximas ao mar, entrecortadas por praias dos mais variados aspectos. Em 

torno de cada praia cresceu uma vila e a maior delas é Boiçucanga (...)  

Tupinambás e Tupiniquins travavam batalhas; o que restou foram sambaquis 

enterrados em algumas áreas e o nome, Boiçucanga. Aglutinação de 

M”BOIA (cobra), AÇÚ (grande) e CANGA (cabeça), entendida por alguns 

como "cobra da cabeça grande"e por outros como "cabeça da cobra grande, a 

cordilheira vista do mar  (op. cit., p. 6-8). 

 

 

            
Figura 4: vista da cadeia montanhosa que termina do lado esquerdo da praia de Boiçucanga.. Essa extremidade é conhecida 

como Barra. A outra, como Canto. Há uma pequena ‘mancha’ amarela vista ao centro da foto: é a praia de Boiçucanga. Do 

lado direito da foto vê-se a formação que remete à sinuosidade de uma cobra que termina no mar. Fonte: Nícia Guerriero 

Figura 5: vista aérea da Barra, com o rio desembocando no mar (a cabeça da ‘cobra’). Fonte: site11 

                                                           
11Disponível em:   https://www.google.com.br/maps/place/Boicucanga/@-23.7863055,-

45.6353706,1843m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x94d27fa3184a6b3f:0x2ed37da013085c4c!8m2!3d-

23.7841853!4d-45.6300931!5m1!1e4  
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Figura 6: Mapa parcial de Boiçucanga mostrando o desenhoda praia em forma de ferradura. Na parte à esquerda da praia, está 

o que os locais chamam de Canto, e na direita a Barra. É neste trecho que concentram a maioria das atividades da pesca, e de 

onde saem os barcos para o mar, a partir do rio Boiçucanga (a fina linha azul que desemboca no mar).12 

 

  

O CAIÇARA – O HABITANTE “PARA CÁ DA SERRA DO MAR”  

 

  Pesquisado nos dicionários já citados acima, assim como em Borba (2002), o termo 

caiçara traz pequenas variações nos significados. Em suma, tanto Ferreira (op. cit.)  quanto 

Houaiss (op. cit.) nos dizem  que o caiçara seria o morador do litoral, o pescador que vive na 

praia, principalmente da região sudeste. Há também um significado pejorativo atribuído ao 

termo, seria conferida a esse habitante a pecha de “malandro”, “vagabundo”. O dicionário 

morfológico de Moacyr Costa Ferreira (op. cit. p. 25) traz-nos uma outra informação, 

referenciando o termo a um “cercado de pau-a-pique” ou um “resto de arvoredo morto”, não 

trazendo o sentido apontado acima pelos dicionários mais conhecidos de nossa língua ou 

principalmente uma resposta mais adequada ao que estávamos procurando, resposta que 

simplesmente relaciona a palavra a um morador do litoral. 

  A “tradução” mais interessante para um significado que buscávamos apenas para ter 

um melhor entendimento etimológico de quem é o habitante dessas regiões litorâneas vem de 

Nícia Guerriero. Em seu livro Carapirás (1994) ela nos traz o seguinte significado” 

 

Na origem tupi-guarani Caiçara seria “pra cá da cerca” e caipira “pra lá da 

cerca”. Quem conservou o saber da língua de origem explica a “cerca” como 

sendo a Serra do Mar e, assim, caiçara é o povo das praias e caipira o povo 

da serra pra lá. (op. cit. p. 101) 

     

 

                                                           
12Disponível em:   https://wego.here.com/?map=-23.78634,-45.62945,16,normal  
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 Uma apurada pesquisa feita por Cristina Adams (2000), descoberta posteriormente, 

traça um panorama mais abrangente sobre o termo: 

 

O termo caiçara tem origem no vocábulo Tupi-Guarani caá-içara (Sampaio, 

1987), que era utilizado para denominar as estacas colocadas em torno das 

tabas ou aldeias, e o curral feito de galhos de árvores fincados na água para 

cercar o peixe. Com o passar do tempo, passou a ser o nome dado às 

palhoças construídas nas praias para abrigar as canoas e os apetrechos dos 

pescadores (...)(idem, p. 145)  

 

 Esse termo, segundo a Fundação Mata Atlântica (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA, 

1992 apud ADAMS, 2000) veio a denominar o morador de Cananéia, também passou a nomear os 

habitantes do litoral dos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná (DIEGUES, 1988 apud 

ADAMS, 2000)  

 Em seu artigo, Cristina Adams também comenta de forma concisa que logo após o 

descobrimento do Brasil, apenas o litoral foi sendo povoado. E ainda hoje, mesmo com o seu 

grande tamanho, percebe-se que as bases socioculturais contribuíram para a manutenção do 

modo de vida desses habitantes. A relação com a miscigenação, a princípio entre o português 

e o indígena, traria o mameluco, muito influenciado pela cultura Tupi-guarani. O negro 

oriundo da África chegaria bem depois para formar a pedra angular étnica do país (ADAMS 

op. cit.).  

 Darcy Ribeiro (1995, p.21) comenta que essa “unidade étnica básica” não possui uma 

uniformidade e têm três influências diversificadoras: a ecológica, econômica e imigratória que 

se “plasmaram em diversos modos rústicos de ser dos brasileiros”. A urbanização 

uniformizou “os brasileiros no plano cultural, sem, contudo, borrar suas diferenças”.  

 Adams comenta que a cultura caipira, basicamente formada por mamelucos, é onde se 

insere o caiçara, habituado com a agricultura de subsistência, de influência indígena, 

consumidora de mandioca e que sobrevive também da pesca (SILVA, 1989 apud ADAMS 

2000).  Entre outros aspectos, Pierson e Teixeira e também Noffs creditam ao caiçara uma 

expressão regional do caipira do interior (PIERSON e TEIXEIRA, 1947, apud ADAMS 

2000; NOFFS, 1988, apud ADAMS, 2000). No entanto, alguns pontos conferem, para ambos, 

identidades particulares a partir do modo de vida e da geografia locais, como as atividades de 

pesca, cultivo de mandioca e produção de farinha, entre outros. Esses subsídios contribuem 

para as informações que a fotógrafa Nícia Guerriero colheu dos habitantes locais e nos trouxe 

tanto em entrevista quanto no livro Carapirás, cuja referência trouxemos acima.  
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O FACEBOOK, UM SITE DE REDE SOCIAL 

 

 De acordo com a sua página oficial, o Facebook “nasceu” no dia 04 de fevereiro de 

200413, tendo atualmente, em 2017, 13 anos de existência. O fundador e idealizador desse 

sistema de comunicação é Mark Zuckerberg, tendo como cofundadores, reconhecidos 

posteriormente, Dustin Moskovitz, Chris Hughes e um brasileiro, Eduardo Saverin. Seu 

campo de ação iniciou-se em Harvard, depois seguindo para outras universidades, como 

Stanford, Columbia e Yale, nos Estados Unidos. Mesmo antes de findar o ano de 2004, essa 

plataforma de compartilhamento de mensagens chegaria a 1 milhão de usuários. Em Outubro 

de 2012 alcançaria a marca de 1 bilhão de pessoas ativas14, o que quer dizer, acessando a 

página ao mesmo tempo, em qualquer tipo de plataforma (computadores pessoais, tablets, 

smartphones, etc.). Dados mais recentes, Março de 2107, apontam para cerca de 1,28 bilhão 

de usuários em atividade diária e 1,94 bilhão acessando-o mensalmente15. 

 O Facebook é uma rede social com endereço na rede, ou seja, é um website. Segundo 

Raquel Recuero (2009, p. 101), “Sites de redes sociais são os espaços utilizados para a 

expressão das redes sociais na Internet”. Através de ferramentas que “possibilitam a interação 

entre os diversos atores”. Segundo a autora, tais tipos de site foram definidos por Boyd & 

Elison (BOYD & ELISON, 2007, apud RECUERO, 2009)  

  

[...] como aqueles sistemas que permitem i) a construção de uma persona 

através de um perfil ou página pessoal; ii) a interação através de 

comentários; e iii) a exposição pública da rede social de cada ator. Os sites 

de redes sociais seriam uma categoria do grupo de softwares sociais, que 

seriam softwares com aplicação direta para a comunicação mediada por 

computador (idem, p. 102). 

 

 

 Ainda de acordo com a autora, outro importante fator que salienta a diferença entre os 

sites de redes sociais e outras formas de se comunicar através do computador é a maneira 

como ocorrem as articulações, a visibilidade e a “manutenção dos laços sociais no espaço off-

line”, isto é, quando as pessoas estão desconectadas da world wide web (idem, p. 102), uma 

vez que a interação entre os atores não precisa ocorrer de forma concomitante tanto no tempo 

                                                           
13 FACEBOOK. Facebook About Brasil. Disponível em:    https://www.facebook.com/pg/FacebookBrasil/about/ 

Acesso em 29 de Maio de 2017. 

14 FACEBOOK. Facebook Newsroom Brasil. Disponível em:     https://br.newsroom.fb.com/company-info/ 

Acesso em 29 de Maio de 2017. 

15 FACEBOOK. Facebook Newsroom. Disponível em:  https://newsroom.fb.com/company-info/ Acesso em 30 

de Maio de 2017 
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quanto no espaço. Outro fator importante mencionado pela autora é que o Facebook  opera a 

partir de perfis e comunidades, sendo que cada usuário define o que pode ser visto pelos 

visitantes das páginas, podendo, dessa forma, liberar o acesso até para quem não faça parte de 

sua rede comunicacional, ou seja, não faça parte de seu ciclo de amizades virtual. 

  Antes de prosseguirmos, é necessário esclarecer que este trabalho não tem como foco 

principal discutir a internet ou suas redes sociais como um tipo de tecnologia da comunicação, 

e sim, como já mencionado nesta introdução, estudar a recepção de imagens postadas num 

álbum virtual. Essa premissa procura reforçar que a nossa pesquisa está pautada sobretudo 

pelas reações causadas através de algumas ferramentas disponíveis no Facebook, com a 

intenção de explorar nas fotografias as relações entre interação e interatividade provocadas a 

partir das postagens dentro de um respectivo álbum virtual de uma usuária desta rede social.  

  Conforme Afonso de Albuquerque (2014), devido à: 

 

tentativa de dar conta das propriedades específicas dos novos meios, 

conceitos como interatividade (referente à capacidade de os computadores 

“reagirem” aos comandos dos seus usuários humanos) e interação (entre o 

usuários humanos) mediada pelo computador ganharam proeminência na 

pesquisa sobre os meios de comunicação. (idem, p. 263) 

 

 

 De qualquer maneira, por envolver o mundo virtual e suas 

imbricações/desdobramentos  comunicacionais, faz-se necessário esclarecer alguns conceitos 

que poderão surgir durante o desenvolvimento dessa investigação e que irão colaborar para a 

compreensão de nosso estudo, tais como: redes sociais (já explanado), ator, conexão, 

cibersocialidade, entre outros.  

 Por mais que a internet, os sites de redes sociais e  outras formas de interação 

mediadas por computador tenham sido amplamente discutidos como eixo principal ou 

secundário em pesquisas acadêmicas, é fundamental trazer um pouco de luz para o leitor desta 

pesquisa, que pode ou não ser “marinheiro de primeira viagem” nessas águas virtuais. 

 Comecemos pelo ator ou usuário, cujo comportamento em uma rede social, pensando 

no mundo físico, tangível, é diferenciado. Devido ao “distanciamento entre os envolvidos na 

interação social, principal característica da comunicação mediada por computador, os atores 

não são imediatamente discerníveis” (RECUERO, 2009, p. 25). Sobre essa falta de 

discernimento, Recuero (idem) nos lembra que deve-se percebê-lo como uma representação 

de um ator social ou “como construções identitárias” na internet.  
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 Uma das formas de se descobrir as permanências e divulgação do consumo e da 

memória de Boiçucanga e praias vizinhas através das imagens postadas é o mapeamento das 

interações geradas por meio das conexões, que partem do uso das ferramentas já 

mencionadas: 

 

(...) as conexões em uma rede social são constituídas dos laços sociais que, 

por sua vez, são formados através da interação social entre os atores. De um 

certo modo, são as conexões o principal foco do estudo das redes sociais, pois 

é sua variação que altera as estruturas desses grupos. (RECUERO, idem, p. 

30) 

 

É fundamental mencionar que a internet é um tipo de mídia contemporânea 

(ALBUQUERQUE, idem), que agrega mídias anteriores, como vídeo, fotografia e animação, 

por exemplo. Através de suas múltiplas possibilidades de conexões, ela contribui para 

proporcionar uma maior simbiose midiática que tende a ampliar os lastros comunicacionais. 

Um exemplo desse fluxo intensificado é o diálogo provocado entre uma rede social (virtual) e 

uma fotografia analógica (tangível em sua origem) digitalizada. A partir de sua 

disponibilização na internet, ela incrementa as possibilidades de trazer as reminiscências que 

contém de forma ininterrupta no tempo e no espaço.  

Esse debate mencionado acima entre o tangível e o intangível se alastra, partindo das 

imagens, sobre a memória e o consumo a partir das redes sociais. O sentido de comunidade 

passa por releituras que podem revigorá-lo ou fragmentá-lo. Representações sociais agora 

respaldadas pela internet podem espalhar e espelhar seu sentido comum, de grupo:   

 

O distanciamento no tempo, assim como no espaço, produz ou permite a 

produção de abstrações, reforçando o papel do imaginário e das 

representações sociais na construção da vida social: abstrações, 

representações, imaginários sociais presentes em qualquer duração, 

movimento ou momento”. (idem, 2005, p. 96) 

 

 

 A trajetória definida para discutirmos tais questionamentos traçará, no primeiro 

capítulo, o percurso pontuado do desenvolvimento da fotografia enquanto suporte midiático, 

desde os seus primórdios até a sua evolução para a fotografia digital. E dentro dessa trajetória 

da imagem fotográfica, estabeleceremos diálogos entre consumos, discutindo inicialmente 

algumas relações entre a fotografia de base analógica e os cartões postais, que cooperaram 

mutuamente para a sua circulação, quando ambos surgiram, em meados do século XIX e em 

seguida faremos outra análise apoiada na relação entre a fotografia digital e as redes sociais, 
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que podem ao reeditar memórias de Boiçucanga, significar um consumo de imagens 

vinculador, isto é, que comunica. No segundo capítulo, partimos de uma discussão sobre o 

consumo de imagens e o excesso que isso produz, gerando uma incomunicabilidade 

(BAITELLO JR., 2005, 2010, 2014; ROCHA, 2009), para em seguida elaborarmos um 

contraponto apresentando o álbum fotográfico virtual Cores Caiçaras, criado pela fotógrafa  

Nícia Guerriero, em sua página pessoal do Facebook, uma rede social que pode contribuir 

para produzir afetos e lembranças compartilhadas, incentivando uma comunicação e 

espraiando memórias geradoras de sentido, coesão e pertencimento. Será nesta parte também 

que traremos a trajetória da fotógrafa, subsídio fundamental para em seguida apresentarmos o 

álbum Cores Caiçaras. 

 Este tipo de provocação considera que a imagem assume o papel de nos expandir, de 

criar relações de pertencimentos  - continua sua busca nas leituras das imagens postadas, que 

dedicamos ao terceiro e último capítulo, trazendo, a partir de algumas categorias de análise, 

um estudo mais aberto sobre as leituras das fotografias presentes no álbum virtual, uma 

análise sobre os comentários e também, a partir das reverberações ocorridas sobre os 

compartilhamentos, relacionados ao enquadramento, desenvolvemos as discussões sobre 

memória e consumo material, simbólico e afetivo. 
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1. CONSTITUIÇÃO, DESENVOLVIMENTO E CONSUMO DA IMAGEM 

FOTOGRÁFICA 

 

 Neste capítulo apresentamos como uma câmera fotográfica interpreta a luz, com o 

intuito de fornecer subsídios para nossas discussões que porventura venham a mencionar 

aspectos técnicos sobre a obtenção de uma fotografia. Em seguida, ao tratar da constituição da 

imagem fotográfica, propomos algo que podemos denominar como uma espécie de diálogo 

que a relaciona ao consumo de cartão postal, cujo surgimento e desenvolvimento praticamente 

coincidem com o do processo da fotografia. Caroline Sotilo (2014, n.p.), por exemplo, afirma 

que o cartão postal colabora para transformar a imagem fotográfica num verdadeiro 

“inventário do mundo”. 

 Na parte final deste capítulo o debate que propomos confronta a fotografia digital e as 

redes sociais, representadas aqui pelo Facebook. A discussão propõe que as ‘lógicas’ de 

registro e armazenamento de imagens, bem como suas formas de midiatização, 

principalmente através da web, são relações que se harmonizam no que tange ao dinamismo 

comunicacional – tanto para o bem quanto para o mal. Ao tratar das materialidades das 

fotografias analógica e digital, Joan Fontcuberta (2012, p. 14), um dos alicerces de nossas 

teorizações, entre a crítica e a constatação sentencia que “cada sociedade necessita de uma 

imagem à sua semelhança”.  

 

1.1 INTERPRETACÃO DA LUZ E CONSUMO DE FOTOGRAFIA ANALÓGICA E 

CARTÃO POSTAL 

“O fragmento da realidade gravado na fotografia 

representa o congelamento do gesto e da paisagem e, 

portanto a perpetuação de um momento, em outras 

palavras, da memória: memória do indivíduo, da 

comunidade, dos costumes, do fato social, da paisagem 

urbana, da natureza”16  

(Boris Kossoy, Fotografia e história) 

 

 Há um texto sagrado entre aqueles que habitam o universo da fotografia intitulado O 

momento decisivo. Seu autor, o aclamado fotógrafo Henri Cartier-Bresson, propõe, à maneira 

de um conselho, que existe um instante, um átimo do tempo em que tudo conspira e o que está 

                                                           
16 (KOSSOY, 2001, p. 155) 
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à frente do fotógrafo está em equilíbrio (CARTIER-BRESSON, 2004). É neste momento que 

deve acontecer a fotografia, o clique. Paralisar o tempo enquadrado por um espaço, resgatá-lo 

para a memória, para a história, equilibrando e interpretando a luz, traduzindo-a.  

 Ao seu modo, Boris Kossoy nos traz também uma interpretação que se assemelha a 

esse "congelamento do gesto e da paisagem”. Ao citar o instante do clique desta forma, 

também nos antecipa as reflexões que trafegam por recursos técnicos inerentes ao registro de 

uma fotografia. Primeiramente, porque uma foto é composta pelo registro da luz sobre uma 

superfície fotossensível, e isto depende sempre de uma relação entre um tempo de exposição 

regido por um controle que protege o material sensível e uma abertura variável, um orifício 

denominado diafragma. Ambos definidores de uma certa quantidade de luz que irá chegar ao 

filme ou ao sensor, com múltiplas combinações dessas também inúmeras possibilidades 

narrativas de um registro fotográfico, de modo que estes dois requisitos podem criar várias 

“leituras” de um mesmo cenário. E pode ser que o exato momento do clique não seja tão 

decisivo assim, pois quem sabe o tempo - aquele que transcorre, não o do registro da foto - 

torne a imagem distinta.  

 Para Etienne Samain (2003, p. 51), o olhar, ao ver uma fotografia, “se dissolve e se 

renova”. Ao ser analisada, uma imagem é como se fosse uma partitura a ser executada: 

 

(...) a fotografia não funciona sem a nossa participação. Mais: é ela que 

provoca, conduz e dirige nossa participação. Ela é uma espécie de partição 

musical, de grande sinfonia, cujas modulações e formas nos são dadas para 

serem lidas, decifradas e executadas. Ignoramos, é verdade, que esta partição 

é sempre uma sinfonia inacabada. 

 

  O que propomos daqui em diante, neste capítulo, é mostrar alguns pormenores 

técnicos sobre o registro fotográfico, para em seguida trazer sua constituição como mídia no 

século XIX e a sua relação com o cartão postal. Um pouco mais à frente, faremos um outro 

diálogo que nos parece pertinente, entre a fotografia digital e as redes sociais. Modos de 

arquivar, de rememorar e de compartilhar imagens serão discutidos como lugares de memória 

e de consumo mediados pela fotografia.  

 A luz é percebida por nós através do estímulo da retina, presente em nosso olho, ou 

seja, a luz sensibiliza a nossa retina, e o nosso cérebro, por sua vez, traduz o que vê, revela-

nos a imagem impressa na retina17. Em fotografia, chamamos de elemento fotossensível o 

                                                           
17Disponível em:  http://retinabrasil.org.br/site/o-olho-humano/  
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suporte, filme, papel ou sensor eletrônico responsável por absorver e registrar a luz. 

(BUSSELE, 1999; LANGFORD & BILISSI, 2013). 

 A fotografia de base química é conhecida como analógica, pois forma uma imagem 

semelhante (análoga) ao que percebemos visualmente no momento do clique. Um dos 

suportes para o registro da luz é o filme. Este, pode ser positivo, com as cores e tons como as 

notamos, ou negativo, colorido ou ainda em preto e branco. 

 A fotografia digital surge no final dos anos 1980 (OLIVEIRA, 2006) e não é, como no 

caso clássico da fotografia analógica inventada, ou não culmina no que podemos chamar de 

uma invenção, como mencionaremos mais adiante. Segundo Carlos Fadon Vicente (1998, p. 

330), a confluência de “outros meios técnicos, tais como a eletrografia, a telecomunicação, o 

vídeo e a informática [são] as origens da fotografia de base eletrônica”. 

 Na fotografia digital, é o sensor eletrônico o responsável por captar a luz. Os sensores 

mais conhecidos atualmente são o CCD (Charged Coupled Device) e o CMOS 

(Complementary Metal Oxide Semicondutor). O termo digital vem da formação inicial deste 

tipo de imagem fotográfica: a princípio, os impulsos luminosos geram um sinal elétrico no 

sensor de imagem, composto por uma série de dígitos binários (0 e 1), que depois serão 

“traduzidos” por um processador. Essa imagem será posteriormente registrada no cartão de 

memória acoplado a uma câmera fotográfica. 

 De acordo com Vicente (idem) há dois tipos de imagens digitais. Uma delas é 

denominada como sendo de primeira geração, pois é gerada a partir de um meio eletrônico. A 

outra é considerada de segunda geração por não ser de origem eletrônica, são captadas a partir 

de imagens analógicas, filmes e ampliações em papel por exemplo. Convencionou-se chamar 

estas imagens de “escaneadas” (do inglês scan). 

 O diafragma e o obturador são os dois dispositivos (mecanismos) responsáveis pela 

exposição de uma quantidade maior ou menor de luz no sensor ou filme. Eles sempre serão 

utilizados de forma combinada, resultando numa determinada intensidade de luz, que pode ser 

conseguida através de várias combinações entre eles. 

 O obturador da câmera é uma cortina que se abre e se fecha, definindo o tempo de 

exposição à luz do material fotossensível. Quando esse abrir e fechar ocorre rapidamente, 

tende a congelar a cena, aquilo que está em movimento parecerá parado, suspenso pelo tempo. 

Se o tempo de registro é mais longo, cria-se a sensação de um movimento contínuo mais 

extenso, de um rastro maior do movimento, de modo que o tempo acaba sendo estilhaçado de 

forma mais extensa.  
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 O diafragma, também conhecido como abertura, em uma câmera fotográfica relaciona-

se à profundidade de campo, que define o que pode ou não estar em foco em relação às coisas 

ou pessoas diante do fotógrafo. Diafragmas mais fechados tendem a deixar mais planos em 

foco, os mais abertos terão um foco mínimo. A princípio, o foco depende do anel de 

focalização, todavia, a abertura, já mencionada, o tipo de objetiva, e a distância do tema 

também influenciam na profundidade de campo. 

 

 
Figura 7: Mapa conceitual sobre a interpretação da luz por uma câmera fotográfica. Fonte: o autor. 

 

 O quadro acima (figura 7), em forma de mapa conceitual, está relacionando de 

maneira técnica como uma câmera fotográfica interpreta a luz a partir de sua intensidade. Na 

câmera fotográfica, essa intensidade é mensurada por um medidor de luz, cujo nome 

autoexplicativo é fotômetro (foto = luz / metro = medir). A função deste mapa aqui, neste 

trabalho, é complementar com subsídios técnicos alguma eventual lacuna que tenha ficado nas 

explanações acima fornecidas – que servirá, como mencionamos na apresentação deste 

capítulo, para “traduzir” a fotografia no que tange à sua técnica. 

 Se uma fotografia de origem analógica é digitalizada, ela pode ser manipulada e sofrer 

várias interferências, como ajustes de luminosidade, saturação, cor, etc. (MARTINS, 2011). 

A fotógrafa Nícia Guerreiro, por exemplo, antes de disponibilizar suas imagens na internet fez 

algumas manipulações a fim de, do seu ponto de vista, limpar as fotografias de algumas 

imperfeições e tentar devolver parte das tonalidades originais da época em que o registro foi 

produzido. Algumas características indiciais de uma imagem analógica nesse processamento 

podem ter sido retiradas propositalmente. No entanto outras “cicatrizes” (GUERRIERO, 
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2016a) podem ter permanecido. Chega a ser difícil perceber exatamente tudo o que estava na 

imagem e o que foi retirado, a não ser que tenhamos em mãos o original18.  

 

 É sabido que a fotografia teve um processo de desenvolvimento que, pensando numa 

cadeia evolutiva, chegou ao seu ápice no final do século XVII e conseguiu consolidar-se na 

primeira metade do século XIX, com as contribuições mais contundentes de Jacques 

Daguerre, Fox Talbot e Joseph Niepce (CRARY 2012; KOSSOY 2001; GERSHEIM, 1969), 

isso considerando apenas o cenário europeu19. O que nos interessa aqui é discutir o que viria a 

surgir na carona da invenção da fotografia, como a “ruptura com os modelos clássicos de 

visão” algo que foi “inseparável de uma vasta reorganização do conhecimento e das práticas 

sociais” (CRARY, op. cit.) desencadeando, num futuro não tão distante aos olhos de hoje, o 

desenvolvimento de diversos meios de comunicação no século XX, como o cinema e a 

televisão, por exemplo. 

 

Com a Revolução Industrial, verifica-se um enorme desenvolvimento das 
ciências: surge naquele processo de transformação econômica, social e 
cultural uma série de invenções que viriam influir decisivamente nos rumos 
da história moderna. A fotografia, uma das invenções que ocorre naquele 
contexto, teria papel fundamental enquanto possibilidade inovadora de 
informação e conhecimento, instrumento de apoio à pesquisa nos 
diferentes campos da ciência e também como forma de expressão artística 
(KOSSOY, 2001, p 25). 
 
 

 “Desenvolvimento das ciências”, “Revolução Industrial” e “Transformação 

econômica, social e cultural”. É um tanto natural que ao recorrer a subsídios e buscar 

embasamentos para tratar de um assunto como os primórdios da invenção e desenvolvimento 

da fotografia encontremos tais abordagens já consagradas que partem de vários autores 

(GERSHEIN, 1969; ROSENBLUM, 1997; BUSSELE, 1999; KOSSOY, 2001) os quais 

mencionam essas relações sócio-econômico-históricas que provocaram o seu surgimento e 

consolidação. 

 Jonathan Crary costuma mencionar tais modelos narrativos sobre o desenvolvimento 

do conhecimento, invenções tecnológicas e sobre fatos que ocorrem em profusão no séc. XIX 

                                                           
18 Por original entende-se o primeiro suporte de registro da imagem, seja ele uma placa de vidro, um acetato, um 

papel, etc. Deste, fazem-se reproduções. 

19 Outras contribuições, como a do Hércules Florence, um francês radicado no Brasil (KOSSOY, 2006), só 

entraram para a história graças a um esforço do pesquisador Boris Kossoy, que conseguiu comprovar a 

realização de experimentos anteriores à descoberta oficial da fotografia. 
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como histórias hegemônicas, as quais recorrem “às descrições sobre modernismos e 

modernidade que partem de uma avaliação mais ou menos semelhante sobre as origens da arte 

e da cultura visual modernistas de 1870 e 1880” (ibidem, p. 13). Pois bem, neste trabalho, a 

breve abordagem que faremos ficará a meio caminho entre mencionadas histórias 

hegemônicas e o olhar proposto por autor. 

 A fotografia, percebida como maneira de representar o mundo, segundo alguns 

autores, como Gabriel Bauret (2006), por exemplo, surge quando outras maneiras de 

representar o mundo não dão mais conta, como as artes plásticas e dela herda os assuntos que 

acabaram se tornando clássicos para o ato fotográfico, como retrato, paisagem, natureza 

morta, por exemplo. Costuma-se mencionar que a fotografia “liberta” a pintura para outros 

olhares. E dessa herança surge também a necessidade de se discutir a fotografia como 

expressão artística, criando uma relação conflituosa que perdurou até os dias de hoje. Crary, 

por seu turno, comenta que há aí uma sobreposição de rupturas: primeiramente sobre “os 

modelos clássicos de visão”, mas a partir de uma “reorganização do conhecimento e das 

práticas sociais que [...] modificaram as capacidades produtivas, cognitivas e desejantes do 

sujeito humano” (ibidem p. 13).  

 A partir desta leitura, foram as transformações cognitivas permeadas por questões 

sociais que permitiram que a fotografia surgisse. Logo a fotografia vem à tona associada não a 

desenvolvimento de uma técnica de reprodução – não a uma inspiração ou suporte da arte. 

Surge ligada à indústria.  

 Em relação ao pano de fundo, as transformações sócio-culturais e econômicas, servem 

como modelo de referência para a narrativa sobre o desenvolvimento de tecnologias 

(KOSSOY, 2001; BUSSELE, 1999). Crary, novamente, conduz-nos a um olhar aglutinador 

sobre esse debate entre arte, filosofia e conhecimentos científico e tecnológico: 

 

Em vez de enfatizar a separação entre arte e ciência no século XIX, o 

importante é ver como ambas integravam um único campo entrelaçado de 

saberes e práticas. O mesmo saber que permitiu a crescente racionalização e 

o controle do sujeito humano em função das novas exigências institucionais 

e econômicas foi também uma condição de possibilidade para novos 

experimentos no campo da representação visual” (Ibidem, p. 18) 

 

 Ben Singer, ao estudar modernidade e hiperestímulo conceitua a modernidade, 

sobretudo a do século XIX, a partir dos seguintes eixos: moral e político, cognitivo, e sócio-

econômico. Neste último, mudanças sociais e tecnológicas provocam “industralização, 

urbanização e crescimento populacional rápidos; proliferação de novas tecnologias e meios de 
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transporte, saturação do capitalismo avançado; explosão da cultura de consumo de massa e 

assim por diante” (2004, p. 95).  É neste cenário e influenciado por todo esse processo que 

entram em cena as relações do consumo de fotografia através dos cartões postais. 

 De acordo com Annateresa Fabris (1998, p 33), o cartão postal foi “um poderoso 

aliado na difusão da imagem fotográfica em seu momento de massificação”. A autora relata 

que os primeiros postais surgem em 1875 e 1889, na Alemanha e França, respectivamente. No 

Brasil ele chegaria na inauguração do século XX, em 1901. E como era hábito difundido no 

mundo ocidental, tinha o status de arte, chegando “a ser exposto e emoldurado como se fosse 

um quadro” (idem, ibidem). 

Em sua tese de doutoramento, a partir de pesquisa mais minuciosa, Caroline Sotilo 

(2009, p. 13) conta que os cartões postais “nasceram” por volta de 1869 na Áustria, a partir do 

uso sugerido de correspondência por “postal de cartões abertos [no] mesmo ano, com um 

sucesso que superou até mesmo as mais delirantes expectativas”. Em cerca de trinta anos, no 

final do século XIX perceber-se-ia um salto maciço em toda parte do mundo (KOSSOY, 2002 

apud SOTILO, 2009), “proliferando um meio de expressão e correspondência, e também 

objeto de coleção de destaque nos álbuns da família, que ficavam expostos nas mesas da sala 

de estar, numa espécie de televisão da época” (SOTILO, idem, p. 12). 

 Também, de acordo com a autora, transforma-se num meio sofisticado de 

comunicação, substituindo o telefone e o telegrama muito caros para a época:  

 

Um tipo especial de memória e de comunicação, isto é móvel, ela viaja de 

mão em mão, informa, dá e recebe notícias, cria expectativas, aproxima os 

corações distantes, mostra o mundo que construímos em nosso imaginário 

[...] É a mobilidade da informação, da memória, do tempo e espaço (idem, p. 

19)  

 

 Sotilo (apud FABRIS, 1998) aponta que, de acordo com Annateresa Fabris, há três 

etapas do envolvimento da fotografia com sociedade do século XIX: uma que ocorre nos 

primeiros dez anos a partir de sua invenção, com os mais entusiasmados ao experimento 

vindo das classes mais abastadas; a segunda, relacionada à genialidade comercial do francês 

André  Disdéri, que “veio a popularizar a fotografia, dando uma dimensão industrial, 

principalmente pelo barateamento” (SOTILO, 2014, s.p.) da fotografia através de carte de 

visite. E a terceira que é onde se dá a massificação, por volta de 1880, tornando-se a fotografia 

definitivamente um fenômeno comercial.  

 Completamos aqui essas referências apontando que outra grande “descoberta” no 

sentido comercial partiria de George Eastman, fundador da Kodak, que criou a câmera 
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Brownie, em 1900 (GERSHEIM, 1969), que era fornecida com 100 chapas. Qualquer pessoa 

poderia usá-la, tanto que o seu slogan era “Você aperta o botão, nós fazemos o resto20”. 

 Sotilo menciona que a fotografia, após a sua consolidação comercial, transformando-

se em fenômeno de massa deixará de ater-se somente às preocupações de cunho artístico para 

tomar parte de jornais, revistas,  

 

“até chegar nos postais [...] síntese de um período de transformação, que 

agrega em sua representação traços de um projeto cultural, ideológico, social 

e econômico de uma sociedade que se auto-representa moderna e 

expansionista.” (2014, s.p.)  

 

 

 Sotilo (idem) narra que nos primeiros postais ilustrados imagem e texto 

compartilhavam a parte frontal de maneira equilibrada. A parte de trás, desde o seu advento, 

estava reservada para o endereço. Com o passar do tempo a imagem foi tomando conta do 

espaço da frente do cartão e o seu verso acabou sendo designado ao endereço e mensagens.  

 Annateresa Fabris comenta que um diretor de um museu francês, Edmond Haraucort, 

tinha preciosa função de educar o homem, contribuindo para popularizar a Natureza e a Arte. 

As expedições fotográficas para locais distantes, as fotografias exóticas, possuíam agora um 

meio de divulgação poderoso. Ela enfatiza que: 

 

o cartão postal leva às últimas consequências a “missão civilizadora”, 

conferida à fotografia por sua capacidade de popularizar o que até 

então fora apanágio de poucos. A viagem imaginária e a posse 

simbólica são as conquistas mais evidentes de uma nova concepção do 

espaço e do tempo, que abole as fronteiras geográficas [...] pulveriza a 

linearidade temporal burguesa numa constelação de tempos 

particulares e sobrepostos (idem, p 35). 

 

 

Para Sotilo (2009), o cartão-postal vai além da função comunicativa, é também uma 

rica memória iconográfica. Em outro momento (SOTILO, 2014, s.p.) a autora afirma que sua 

presença tornará popular “ícones da imagem fotográfica [...] um verdadeiro inventário do 

mundo”. Desse modo, podemos propor, partindo desses aportes de Annateresa Fabris e 

parafraseando Caroline Sotilo, que o cartão postal cumpre também o papel de ser um 

inventário da memória.  

 Neste trabalho veremos que parte das imagens que estão presentes no álbum Cores 

Caiçaras provem de cartões postais. Nas discussões que faremos a partir, primeiramente do 

                                                           
20 “You press the button, we do the rest” 
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que as mensagens suscitam, depois das reverberações provocadas através das ferramentas 

comunicacionais do Facebook, poderemos perceber quais as conexões geradas por estas 

mídias que, na metade do século passado revolucionaram e popularizam a forma de se 

comunicar através de imagens e texto. 

 

 

Figura 8: Sororocas no varal. Cartão postal inserido originalmente na dobra da capa do livro Carapirás. Fonte: Nícia 

Guerriero 

 Talvez o Facebook e suas ferramentas interativas cumpram uma função não só de 

espraiamento de memória e consumo simbólico, talvez, pensando em texto e imagem, 

pensando em frente e verso (con-versar), também provoquem uma espécie de espelhamento 

dos cartões postais e, consequentemente, de tudo o que foi compartilhado através dele e agora 

será ressignificado. Cartões postais que viraram posts: 

 

Temos de tentar descobrir o sistema de feedback que se move entre o 

modo como as pessoas vivem quando dizem coisas sobre si mesmas, 

através dos bens num determinado ponto do tempo, e o que fazem 
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sobre esse modo de viver depois de receber as mensagens e começar a 

emitir a nova rodada”. (DOUGLAS & ISHERWOOD, 2013, p. 43) 

   

 

 Nesta seção, mesmo que de forma sucinta, fizemos uma aproximação entre os 

processos de desenvolvimento histórico, social e cultural da fotografia e dos cartões postais 

que, quase contemporâneos em relação à sua “invenção”, conviveram em simbiose, ambos  

desfrutando de um feliz casamento. Apadrinhados pela comunicação e pelo consumo material 

e simbólico, conseguiram evocar, através da imagem, lugares distantes, devaneios, 

reminiscências, enfim imagem e imaginário não apenas como uma aproximação semântica, 

mas como elo entre o tangível e o virtual. Como diria   Rose Rocha (2012, p. 25), o que mais 

importa é esse “entrelaçamento definitivo entre materialidades e produção simbólica” 

 

1.2. DIÁLOGOS ENTRE CONSUMOS 2: FOTOGRAFIA DIGITAL E AS REDES 

SOCIAIS ..................................................................................................................................... 

 

Para Joan Fontcuberta (2012), a fotografia está passando por um processo análogo ao 

mito da ressurreição bíblico: o processo de manipulação fotográfica, que sempre existiu, 

agora é notado por todos, a verdade na fotografia já não existe mais, inclusive para o leigo. 

Com isso, corre-se o risco de a memória tornar-se, também (levando-se em consideração a 

chancela de testemunho objetivo dos fatos por parte da imagem fotográfica) manipulável, 

despedaçada, fragmentada através dos pixels, pois estes, distantes de um olhar microscópico 

por parte de um leitor desavisado, ganham o estatuto de uma verdade sempre suspensa, em 

análise. Ou seja, por não haver necessidade de se acreditar no “real” que a fotografia tende a 

proporcionar, ela estaria morta. A perda de sua referência indicial, a princípio condenaria a 

fotografia à morte: 

 

 
“Talvez estejamos assistindo à morte da fotografia. Seguindo o símile 

bíblico, poderíamos falar mais propriamente de sua crucificação. Isso porque 

também nesse caso se trata de um requisito, doloroso, mas imprescindível, 

para uma ressurreição (...). Não sabemos se a nova “fotografia”, a pós-

fotografia, salva ou condena a velha fotografia, mas com certeza ela nos 

situa em uma posição conveniente para fazer uma radiografia do mundo em 

que estamos” (FONTCUBERTA, 2012, p.12). 

 

 

A pós-realidade apontada pelo autor conduz-nos à discussão que Fausto Colombo 

(1996) faz sobre a imagem digital e, em nosso modo de ver, antecipa e reitera de forma 
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análoga esta discussão sobre a ausência de uma relação desfavorável da imagem digital de 

uma leitura diretamente metafórica, pois na fotografia analógica existe uma relação de 

semelhança entre o que foi fotografado e o que está registrado no material fotossensível: 

 

“(...) a imagem televisiva caracteriza-se por uma maior digitalização, 

ou seja, por uma acentuada conversão em pulsos de caráter não 

analógico. Se na fotografia e no cinema a película é impressa pela luz, 

processo pelo qual se obtém de certo modo um verdadeiro decalque da 

realidade, a tradução em pulsos da imago eletrônica é de todo 

desfavorável ao aspecto metafórico do signo icônico, como já vimos 

antes” (idem, p.64).  

 

 

A fotografia digital possui características que tornam fáceis as formas de registro e 

transferência de arquivos. Enquanto que no processo analógico há uma necessidade de se 

digitalizar um original ou uma cópia impressa para depois disponibilizá-lo na web, no 

processo digital basta realizar a transferência do arquivo registrado na câmera.  

A fotografia digital contribui para uma intensidade produtiva e de consumo, que dá 

vazão para nos tornar obsessivos pelo presente, pela velocidade, pelo novo, que se envelhece 

a cada segundo, a cada novo clique ou frame. Frederic Jameson, em seu texto A  virada 

cultural, no capítulo em que discute o pos-modernismo e a sociedade de consumo aponta que 

um dos signos do pós-moderno é essa constante mutação do objeto, que não necessariamente 

provoca a mutação do sujeito, pois, “não possuímos o instrumental perceptivo para nos 

emparelharmos a esse novo hiperespaço” (2006, p. 31). O presente - já efêmero - não deixa 

espaço ou tempo para alimentar ou organizar de maneira adequada a nossa fragmentada 

memória, pois temos uma obsessão pelo presente imediato. Esse processo pode ser 

decorrente, entre outros fatores, da tecnologia digital, da internet e das redes sociais. Podemos 

arriscar um nome para esse diagnóstico exposto por Fontcuberta e que paralelamente entra em 

concordância com Colombo, apesar da distância temporal da produção dos trabalhos: a era 

dos pixels. 

Colombo, em sua obra Arquivos imperfeitos (1996), lançada no início da década de 

198021 do século passado, ou seja, antes da consolidação da internet como a principal 

mediadora tecnológica da comunicação humana, fez um estudo postulando que o século XX 

sofria com uma verdadeira obsessão pela memória, uma mania pelo arquivo que vinha na 

esteira da cultura e do desenvolvimento tecnológico. Ele afirma que “não há uma exata 

                                                           
21 Título original da obra: Gli Archivi Imperfetti. Milão: Vita e Pensiero, 1986.  
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correspondência entre o tempo dedicado à gravação e ao arquivamento – enfim ao 

abastecimento de depósito – e o que se dedica à “leitura” das lembranças” (p. 20).  

Também comenta que a imagem eletrônica (ele está falando especificamente da 

televisiva, pois a fotografia digital ainda não tinha sido totalmente desenvolvida 

comercialmente) tem uma “lógica temporal” (p. 62) que é o tempo do agora, do ao vivo, do 

efêmero. Em nosso modo de entendimento, ele antecipa a lógica de registro da fotografia 

digital que, apesar de ser uma imagem estática, surgem em turbilhões de postagens e cliques, 

tão semelhantes na sequência das poses e movimentos que podem trazer a impressão de uma 

transmissão ao vivo e contínua do cotidiano.  

Paula Mendes (MENDES, 2012), em dissertação de mestrado que estudou 

comparativamente os álbuns de família analógicos e digitais, comenta que a destinação dada 

aos álbuns digitais é mais variada que os álbuns analógicos. Em sua pesquisa, ela destaca que 

a função principal dos álbuns de família é estreitar as relações familiares, mas no caso do 

álbum digital, o principal emprego que lhe é outorgado é o de ser um arquivo, uma espécie de 

cópia, e as redes sociais podem ser consideradas um dos caminhos possíveis para esses 

“armazenamentos”. Isso corrobora a proposição de Colombo de se expandir a função 

arquivística à medida que se avança tecnologicamente.  

O Facebook, percebemos, também exerce essas funções apontadas por Paula Mendes 

em relação ao uso de uma rede social como forma de arquivamento de dados, fotografias 

principalmente. Criam-se álbuns segmentados, com uma quantidade variável de imagens. 

Escaneiam-se fotografias ou simplesmente fotografa-se uma cópia em papel para 

disponibilizá-la na web, de modo que esse ambiente virtual acaba se tornando um repositório 

de dados com níveis de organização variáveis, de pessoa para pessoa. Um repositório de 

dados e, consequentemente, também da memória. Lá as imagens ficam, são acessadas com 

uma certa frequência inicialmente e depois permanecem “esquecidas”; mas do ponto de vista 

do usuário, são memórias arquivadas para acesso a qualquer momento. A partir do olhar de 

Colombo, notamos que a obsessão pela memória aumenta à medida em que o tempo 

disponibilizado para a contemplação do que é arquivado diminui.  

Tal fato torna-se mais evidente quando o próprio site de rede social disponibiliza 

várias formas de acesso ao que foi postado, como a linha do tempo ou um recurso chamado 

neste dia22, no qual, ao clicarmos numa data específica, verificamos quais foram as nossas 

interações naquela data. Ainda ressaltando aqui o caráter repositório desse website, é válido 

                                                           
22Disponível em:   https://www.facebook.com/onthisday/  
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comentar que recentemente o Facebook criou um sistema que disponibiliza as recordações do 

que se passou há três, quatro anos e notifica os usuários sobre suas postagens, na mesma data 

do calendário, este recurso tem o alegórico nome de minhas lembranças. Nota-se aqui a 

peculiaridade dessa “inteligência artificial”: as lembranças não são nossas. São de um sistema 

que automaticamente acessa os dados depositados na rede e os traz à tona quando abrimos 

nossa página pessoal nessa rede social. Não são lembranças, mas são sim arquivos pessoais 

que nos conectam e que nos transportam a elas.  
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2. O CONSUMO DE IMAGENS E A PARTILHA DE AFETOS  

2.1. SATURAÇÃO GRAÇAS AO CONSUMO DE IMAGENS  

  

 O consumo contemporâneo de imagens é caracterizado entre outros fatores, pela 

produção excessiva de imagens. Esse traço, segundo Norval Baitello, tende a gerar 

incomunicabilidade. Seu ponto de vista é o de que a cultura imagética, que reconfigura o 

tridimensional ao plano da imagem, aliada à reprodutibilidade técnica, que intensificou o seu 

aumento, provocara um desvalor a partir de uma demanda excessiva, gerando uma crise da 

visibilidade.  

 Baitello sentencia que a era da visibilidade “nos transforma a todos em imagens, 

invertendo o vetor da interação humana, criando a visão que se satisfaz apenas com a visão”. 

(BAITELLO JR., 2014, p. 41). Parte de seu trabalho mais recente versa sobre a ausência de 

vínculos por falta de comunicação, gerada pelos detritos provocados pela produção excessiva 

de imagens (BAITELLO JR., CONTRERA, MENEZES, 2005), a tese da “desmaterialização 

dos suportes midiáticos” (BAITELLO JR. 2010, p.12), e também pela devoração de imagens, 

nos tornam consumidores e alimento delas (BAITELLO JR., 2014).  

 Para esse mesmo autor as origens das imagens externas ocorrem quando as “imagens 

internas mentais e dos pensamentos que são gerados no espaço interno e obscuro dos sonhos” 

saem do “útero escuro da nossa mente e do nosso pensamento, para o escuro das cavernas”. 

Nas cavernas tais imagens penetrarão nas pedras através de seu corte e da escrita “que não é 

outra coisa se não a busca das entranhas da escuridão da pedra, lá aonde a luz não chega” 

(BAITELLO JR., 2005, p. 74). 

 Em nosso modo de ver, esse relato sugere uma espécie de pré-história da formação e 

transição das imagens. Ainda que nesta descrição não tenha sido mencionado de forma tão 

direta, acreditamos ser possível inferir que o autor propõe que o ser humano tenha feito das 

cavernas uma espécie de primeiro quarto escuro, ou seja, o primeiro laboratório de revelação 

de imagens (oriundas da mente, dos sonhos) “impressas” nas paredes. Desse modo, as 

imagens e a comunicação passam a transitar, contribuem com a fala, ainda incipiente, e fazem 

emergir mais formas de transferir e compartilhar experiências.  

 Tais hipóteses referenciadas a partir do autor acima mencionado conduzem-nos à 

continuidade de um percurso evolutivo, a partir da comunicação por imagens. Para Rose 

Rocha, nosso “percurso imageante” começa quando atribuímos sentidos às materialidades: 
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    “O sapiens-demens, dotado de razão e de imaginação, trafega pelas 

    materialidades e pelos desertos a eles atribuindo sentidos. Fazer 

    sentido, e sentir o sentido que se fez, nos torna capazes de sobrevida. 

    As imagens – ora materializadas em sepulturas, ora em pinturas – 

    representam para Morin a fundação do papel mediador entre o mundo 

     dos vivos e dos mortos. Nós, animais simbólicos, seríamos também

    animais capazes de experiência estética. Produtores e consumidores 

    de imagens, estabelecemos nosso percurso imageante.”   

    (ROCHA, 2014, p. 206) 

 

 

 Mercedes Ariaga Flores, na apresentação do livro “A era da iconofagia”, ao procurar 

corroborar a tese central do livro de Noval Baitello, reforça que não há alternativas entre 

“devorar imagens” ou ser “devorado por elas”, há sim um processo de simultaneidade 

imposto pela realidade deste cotidiano, “uma condição inexorável da qual os humanos da era 

digital não podem escapar” (2014, p. 7). Para ela, tanto a linguagem de nosso corpo como os 

sentidos são substituídos por imagens criadas para nós. Recordações, sonhos e pensamentos 

que “através de imagens que invadem nossa existência” (idem, p. 8) afastam-nos de uma vida 

real e nos projeta para o virtual.  

 O próprio Norval Baitello afirma que há um grande repositório de imagens que são 

provenientes de outras, numa espécie de looping contínuo. Este processo, segundo o autor, 

nos remeteria “apenas ao repertório ou repositório das próprias imagens”. Como provêm de 

outras imagens, elas surgiriam a partir da “devoração de outras imagens. Teríamos aí o 

primeiro degrau da iconofagia” (idem, p. 70). 

 Um contraponto a essas conjecturas, não procurando aqui criar uma relação de embate 

direto, de oposição, mas com a intenção de apenas mostrar que há outras sendas, pode ocorrer 

com o consumo de certos tipos de álbuns fotográficos virtuais, como aqueles que procuram 

trazer à tona fotografias antigas, através de sua reprodução e postagem, possibilitando o 

“resgate” de afetos e memórias compartilhadas, e também (por que não?) comunicação e 

consumos ressignificados, geradores de sentido, coesão, tornando comum a manutenção e 

constituição de vínculos, principalmente ao explorar as relações multifacetadas de tempos e 

espaços por meio de uma rede social, provocando o reconhecimento de si no outro:  

  

“Se a comunicação é a constituição de vínculos, tal qual pensam Harry 

Harlow e Eibl Eibesfeldt, entre dois universos vivos, a vida social é a 

somatória desses vínculos e a dos vínculos passa a ser necessariamente algo 

vivo, que requer tempos e espaços. [...] os espaços dos vínculos são os 

espaços da interação, da interiorização no espaço do outro. Ora, não se 

consegue entrar no espaço (físico e simbólico) do outro quando não 

conhecemos nosso próprio. Assim, todo vínculo não se sustentará quando 

não houver a intersecção de universos, de espaços físicos ou simbólicos. 
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‘Comunicar’ significa criar um espaço/tempo comum e colocar-se dentro 

dele. Ora o espaço comum se constrói com a somatória dos espaços 

individuais” (BAITELLO JR. 2005, p. 76). 

 

 

  O que Baitello propõe aqui é considerar e praticar o significado do verbo comunicar, 

sutilmente explorando uma aliteração, um hábito deste intelectual, para mostrar o caminho da 

intersecção. Sob olhos de Rose Rocha (2012), a produção simbólica e de materialidades da 

cultura do consumo na contemporaneidade, mais um jogo de intersecções, perpassa pela 

“temática da imagem e do imaginário” (mais um jogo de aliterações) (idem, p. 22):  

 

 O que de fato interessaria destacar, neste caso, é a existência, cada vez mais 

intensa, de uma rede produtiva gestada a partir de instâncias eminentemente 

simbólicas. As materialidades da contemporânea cultura do consumo, se 

seguirmos a esta proposição, provêm mais diretamente das imagens do que, 

ao contrário, as imagens proveriam das materialidades (idem, p. 26). 

 

 

  

2.2 CONTEMPLANDO O CONSUMO: O ÁLBUM CORES CAIÇARAS 

 

 É Norval Baitello, o mesmo que nos traz uma visão muito pertinente sobre a 

incomunicação através do excesso de imagens, quem também nos aponta o caminho que 

percorremos no desenvolvimento de nossa pesquisa. Em nosso caso, estudamos um álbum 

fotográfico virtual em uma página da internet. Apesar de tais fotografias estarem disponíveis 

em uma rede social, correndo o risco, que nem sempre é negativo, de uma “superexposição à 

luz”, elas nos indicam um outro caminho, o do olhar contemplativo: 

 

O advento das imagens repetidas e idênticas que se distribuem no espaço 

público (em vez daquelas que devem ser buscadas no espaço restrito do 

recato e do sagrado, da intimidade e da concentração), inaugura o trânsito 

das imagens em superexposição à luz. Inaugura-se, com esse trânsito, 

também sua transitoriedade, e por sua vez abre um vazio. E o correspondente 

déficit emocional gerado por sua ausência faz com que novas imagens sejam 

geradas para suprir a sensação do vazio e iludir a sua transitoriedade por 

meio de novas transitoriedades (BAITELLO JR, 2014, p. 19-20). 

 

  

 Apostamos aqui que há aqui sim um trânsito, um pouco mais lento, que não remete 

diretamente a uma transitoriedade, seria um trânsito de permanência, que paira enquanto 

convoca a memória e o consumo de afetos, mesmo estando no espaço público de um perfil do 
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Facebook, e consequentemente este tipo de interação tende a provocar um reforço dos 

vínculos. 

 Na realidade, podemos arriscar que a fotógrafa que criou esse álbum virtual, Nícia 

Guerriero, acabou por enriquecê-lo com sentidos que se ramificam a partir de seu trabalho de 

documentação sobre a costa sul do litoral norte, principalmente Boiçucanga, registrando a 

população caiçara com seus  núcleos familiares extensos, unidas social, cultural e 

geograficamente,  desembocando numa comunidade e também numa ideia de comunidade, 

isto é, nas relações de pertencimento que se esparramam entre os não caiçaras, mas que, no 

entanto, possuem algum tipo de envolvimento afetivo com o lugar. Esses estímulos 

provocados por Nícia nos usuários que visitam a sua página mostram que todos os grupos têm 

ressonância sobre os outros: 

 

De bom grado, diríamos que cada memória individual é um ponto de 

vista sobre a memória coletiva, que este ponto de vista muda segundo 

o lugar que ali ocupa e que esse mesmo lugar muda segundo as 

relações que mantenho com outros ambientes. Não é de surpreender 

que todos tirem o mesmo partido do instrumento comum. Quando 

tentamentos explicar essa diversidade, sempre voltamos a uma 

combinação de influências que são todas de natureza social 

(HALBWACHS, 2013, p. 69). 

 

2.3 BREVE TRAJETÓRIA DE UMA GUARDIÃ DA MEMÓRIA DE BOIÇUCANGA 

 

 Guerriero, nasceu na cidade de São Paulo, capital do estado de mesmo nome, em 

1956, e passou toda a sua infância até quase os seus trinta anos de idade morando entre os 

bairros da Aclimação e do Brooklin, ambos na zona sul desta capital. Formada em Jornalismo, 

migrando depois para cinema, iniciou sua carreira como fotógrafa por volta de 1979, fazendo 

fotografias de cena (popularmente denominada com still) em Longas Metragens nacionais. 

Nos intervalos das gravações dos filmes “que não eram muitos naquela época, trabalhei com 

fotos para divulgação de atores e músicos, fiz capas de discos, fotografava”23                    

 Ela relata em entrevista que, 

 

o namoro com o litoral norte começou em 74, acampando em Una, depois 

Camburi, Baleia, Maresias ... No verão de 82 tava feio acampar, eu e amiga 

com filho alugamos casa em Boi, bem lá na Barra. Daí começaram os laços, 

não deixei mais de vir, em 86 resolvi mudar, depois de uma conversa com 

Benone, o palhaço de uma trupe de teatro conscientizador que conheci no 

                                                           
23Informações obtidas no site da artista. Disponível em: www.niciaguerriero.com.br Acesso em 01/06/2017. 
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Mato Grosso junto ao Araguaia. Ele me contou que vivia mesmo de 

fotografia, que fotógrafo era necessário nas cidadezinhas. Vim pra Boi 

contando em ser fotógrafa social e professora substituta, naquela época 

precisavam muito. Postais eram um velho sonho, foi bem difícil começar 

(…) (GUERRIERO, 2016b). 

 

 

 A ideia de criar postais, ela expõe, surgiu no início dos anos 1990, começou a editar os 

cartões postais mais precisamente em 199224; mas o seu auge foi em 1997, 1998 mais ou 

menos (GUERRIERO, 2016a). Em sua casa, conta, tem gavetas com inúmeras cópias de 

vários cartões (GUERRIERO, 2017a).  

 Dentre os livros que publicou, em três estão os registros relacionados ao litoral 

paulista: Carapirás (1994), Costa Sul do Litoral Norte (1998) e o mais recente Praias da 

Serra do Mar. Todos dando ênfase ao que é conhecido como Costa Sul do Litoral Norte de 

São Paulo. Do ponto de vista desta pesquisa, o mais significativo é exatamente a sua primeira 

publicação: Carapirás: entendendo o peixe de Boiçucanga. Este livro foi publicado em 

parceria com o pescador Xixico, Celso de Souza Filho25. Sua importância relaciona-se não só 

às imagens que lá estão publicadas, bem como ao texto, rico em informações da cultura do 

caiçara. Mas o que mais se destaca neste livro é a inventividade: juntamente com o livro eram 

disponibilizados oito cartões postais na dobra da capa. 

 Foi uma tentativa relativamente mal sucedida, em meados de 2012, de expor cerca de 

28 fotos no centro de São Sebastião que viria a provocar a criação do álbum Cores Caiçaras 

em sua página pessoal do Facebook. Desenvolveu sua ideia de mostrar tais fotos em janeiro 

de 2013, no calçadão do canal da cidade. Para ela, seria um lugar ideal para divulgar tais 

imagens, afinal é a época em que há muitos turistas passeando pela orla. Ela nos conta que 

ficou selecionando, escaneando e “tratando” as imagens (GUERRIERO 2017c). No entanto, 

ao levar todo o trabalho pronto para a exposição, adiaram. Pouco depois, remarcaram para o 

dia 15 de março, dia do Caiçara, no Centro de Informações Turísticas. Devido às sucessivas 

transferências de datas da exposição e por ser inaugurada praticamente próxima ao fim da alta 

temporada, desanimou-se: “um lugar onde ninguém passa, para uma época sem turista. Aí, na 

véspera da inauguração (que nem teve cerimônia, nem fui lá), eu anunciei no “Face” e postei” 

(idem). 

 

                                                           
24Informações obtidas no site da artista. Disponível em: www.niciaguerriero.com.br Acesso em 01/06/2017 

25 Nos Dados Internacionais de Catalogação na Publicação consta apenas o nome “Xixico”, como coautor do 

trabalho. Seu nome completo foi fornecido pela própria Nicia Guerriero. 
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Figura 9: Nícia Guerriero defronte à exposição das fotos que originariam a criação do álbum Cores Caiçaras, na véspera de 

sua inauguração. Acervo: Nícia Guerriero. Fonte: Edivaldo Nascimento 

 

 

 Inicialmente ela incluiu neste álbum digital as 28 imagens escolhidas previamente para 

a exposição. Pretendia expor em Boiçucanga, local onde se encontram a grande maioria dos 

parentes dos fotografados, mas não havia um local adequado. Depois, continuou 

disponibilizando na rede fotos que também julga importantes. A fotógrafa postou exatas 59 

fotos no período de um ano, entre 14 março de 2013 até 14 de março de 2014, sendo em sua 

grande maioria imagens realizadas entre os anos 1980 e 1990, algumas já publicadas em 

cartões postais, livros, etc. Só algumas dessas imagens postadas são registros mais recentes. A 

sexagésima foto foi postada em fevereiro de 2016. Neste ano de 2017, depois do início desta 

pesquisa, foi que ela “despertou” seu álbum novamente, postando outros registros mais 

recentes. 

 Segundo Guerriero, seus critérios para a seleção das fotos foram desde uma 

importância ‘sociológica’ até as mais significativas para o seu trabalho pessoal. Ao ser 

indagada sobre quais seriam as suas imagens mais significativas neste álbum, Nícia elencou:  

 

para o contexto sociológico são: A casinha de pau-a-pique, Dona Maria 
fazendo farinha, Igrejinha com procissão de Nossa Senhora, “Pescando ao  

amanhecer”, ‘Peixes salgando no varal’ (a das Sororocas, mais próximas, 

que parecem bandeiras). As mais significativas para o meu trabalho pessoal: 
‘Seu Virgolino fazendo rede’; ‘Dona Rosalina alimentando as galinhas’, A 

igrejinha com a procissão. E as três fotos que desenhei [fazia ilustrações de 

seu dia a dia] antes de revelar: A canoa de fim de tarde com muitos puxando; 
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as crianças brincando numa esquina; a Praça da Mentira cheia de cenas 
(GUERRIERO 2017c). 

 

 Dentro do critério de seleção de imagens estabelecidos na metodologia, quase todas 

estas fotos mencionadas serão analisadas nesta pesquisa, em conjunto ou isoladamente, 

dependendo de seu contexto e dos elos que poderão ser criados com outras imagens, ou com 

outras micro-histórias de memória e de consumo.  

 

 
Figura 10: “Caderno de férias de Nícia em Boiçucanga, 1983 – cenas que fotografou neste dia”. Fonte: Nícia Guerriero26 

 

2.4. O CONSUMO DE IMAGENS QUE NOS RESUME, NOS SIGNIFICA: O ÁLBUM 

CORES CAIÇARAS 

 

“A fotografia, como acontecimento visual e 

comunicativo, coloca-se acima de qualquer leitura 

sistemática” (Armando Silva in Álbuns de família) 

 

                                                           
26Disponível em: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200456422805937&set=a.10200449182424932.1073741826.1

617791253&type=3&theater  



 

 

46 

 
Figura 11: Parte da capa do álbum virtual Cores Caiçaras. Aqui aparecem as primeiras imagens. Fonte: Nícia Guerriero27 

  

 Neste print da página de abertura do álbum, dois aspectos ressaltam aos olhos: a 

predominância dos matizes complementares de azul e amarelo e a grande incidência de 

canoas nestas primeiras imagens. É necessário ressaltarmos que, ao abrirmos o álbum, a 

disposição das imagens não é alterada, uma vez que, se olharmos seguindo uma sequência de 

                                                           
27Disponível em: 

https://www.facebook.com/nicia.guerriero/media_set?set=a.10200449182424932.1073741826.1617791253&t

ype=3   
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leitura natural, tal alinhamento nos conta uma história dos momentos da pesca, desde o 

preparo da rede, a pesca, a volta do mar. Esta narrativa, inclusive, inspirou-nos para uma das 

categorias que escolhemos no terceiro capítulo. 

 Quem nota esta sequência de fotos pode-se imaginar estando bem no meio da praia, 

com os pés descalços, é claro, para deixar a observação participante mais intensa e, então, 

começar a olhar para as fotografias como se estivesse percorrendo com os olhos todo um 

cenário. Olhando para a direita, veem-se alguns pescadores retirando uma canoa, crianças 

ajudando a limpar peixes, à esquerda, avistamos mais canoas e Sr. Virgolino um pouco à 

frente sentado à sombra, olhando ao longe.  bem à frente, pescadores dentro da água, você 

nota enquanto isso a aurora e o poente, o frio e o calor (não se esqueça, você vai passar um 

dia inteiro lá para sorver de todo esse cenário, sua pesquisa está só começando). Findando a 

tarde, fechamos os olhos e repentinamente lembramos de que faltou olhar para trás. Quem 

vemos, à distância, fora da praia? Dona Jumilde e seu Pai, o personagem da primeira foto. 

Estão a sua espera para um café e para narrar suas memórias.... 

 Armando Silva (2008) escreveu com o apoio de um time de pesquisadores espalhados 

entre a Colombia e os Estados Unidos um dos mais contundentes livros que tratam dos álbuns 

de família. Seu trabalho envolveu pesquisas minuciosas em ambos os países, gráficos para 

quantificar números de famílias, tipos de ritos em cada álbum, quem era o guardião familiar 

das fotos etc.   Tudo isso para dar conta das leituras das fotografias e outros objetos inseridos 

nos álbuns. Ele e sua equipe nos brindaram com um trabalho não só extremamente rico 

metodologicamente, assim como muito sensível nas interpretações de tais álbuns.  

 Silva comenta que, ao tornar a ver uma mesma fotografia, mesmo tendo-a interpretado 

o mais minuciosamente possível sempre se surpreende pelo que vê. Para ele, a fotografia é 

“esquiva, incapturável, poderosa” (idem. p. 17), pois ele considera que o álbum conta 

histórias, e cada foto tem a sua. “O álbum é fotografia, pois esta o fundamenta (...) Marca de 

um objeto real que lhe deu luz”. No entanto, em seu estudo, ele procurou reconstruir as 

narrativas familiares considerando também outros objetos acrescentados a ele, como cartões, 

lembretes, fios de cabelo, entre outras coisas, pois “um álbum conta histórias, mas não 

somente sobre fotos” (op. cit., p.18).  

 No caso do álbum que estamos pesquisando, o que ultrapassa o seu fundamento, ou 

seja, o que ultrapassa o cerne do álbum, as fotografias, está, anteriormente, nas histórias por 

trás das fotos, antes de sua postagem no álbum, e posteriormente a partir das narrativas 

geradas e nutridas pelas ferramentas de interação do Facebook: o curtir, o compartilhar e 

principalmente o comentar.  
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 Nesse álbum virtual, há um roteiro sendo escrito continuamente sobre cada imagem. 

Cada foto tem a sua história, a sua pré-história, o antes, o durante e o depois do clique. Depois 

de postada no Facebook, a continuidade do seu roteiro a partir das interações pode ser 

imprevisível: ora acrescentam-se novas nuances a todo momento, comenta-se, compartilha-se, 

etc, ora fica por um tempo adormecido. Percebemos isso não só através dos intervalos de 

tempo entre alguns comentários, bem como, e principalmente, pelo próprio intervalo entre as 

primeiras inserções de fotos feitas pela fotógrafa e as últimas. Depois de publicar a grande 

maioria das fotos do álbum no período de três dias, demorou um ano para postar outra, e 

depois chegou a ficar quase dois anos sem postar. 

 Se as fotografias constituem uma história antes, durante e depois dos cliques, o mais 

tocante é que seu roteiro, cujo ponto de partida foi a transformação das fotografias em cartões 

postais, páginas de livros, etc. tem, de fato, a autoria em sua criadora, Nícia Guerriero. 

Entretanto, depois que essas imagens foram disponibilizadas na internet, acabaram ganhando 

em relação a sua trajetória a coautoria dos visitantes de sua página pessoal, continuando e 

compartilhando a sua memória principalmente através dos comentários. 

 O mais eficaz indício de interação de algo postado no Facebook manifesta-se através 

do botão comentar. Apesar de o botão compartilhar aumentar a visibilidade da conversa sobre 

determinado tópico (RECUERO, 2014), é o botão comentar (e o que o seu clique implica) 

que explicita um maior envolvimento por parte de quem visita o referido álbum: “O 

comentário compreenderia assim uma participação mais efetiva, demandando um maior 

esforço e acontecendo quando os usuários têm algo a dizer sobre o assunto” (idem, p. 120). É 

o teor do comentário que também poderá influenciar outras manifestações. O botão 

compartilhar tem um valor agregado ampliado, quando se comenta a partir dele, como 

referendamos em nossas seleções de comentários, pois muitos surgem depois dos 

compartilhamentos. 

 Iremos agora trazer alguns comentários28 selecionados para uma discussão geral sobre 

o álbum. Reservamos o capítulo seguinte para a discussão sobre as imagens em pequenos 

grupos ou isoladas. Porém, antes de prosseguirmos para as observações suscitadas a partir dos 

comentários selecionados, é fundamental mencionar que, por ser a página inicial do álbum, 

dialogando sobre as imagens em conjunto, é natural que a grande maioria dos comentários 

repouse nesta página inicial; que ora versam sobre todas as imagens, ora sobre alguma em 

                                                           
28 É importante mencionar que o perfil da fotógrafa no Facebook é publico. Mantivemos o primeiro e o último 

nome de cada usuário que interagiu com as publicações. Para o nome de associacões ou grupos, deixamos o 

nome por completo. 
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específico. Os que exploram isoladamente alguma imagem vamos deixar por aqui e 

provavelmente serão mencionados quando estivermos tratando de determinada fotografia.29 

 

Comentários selecionados: 

 

Nemias Nobre: tem muito relação com a minha vida e a vida de meus 

familiares,obrigado Nicia Guerreiro.... 

 

Mar Rocha: Nilcia, estou emocionado com este trabalho. Pude ver a meu 

pai, a mim e meus irmãos em muitas destas fotos. òtima memória da cultura 

caiçara, que infelizmente hoje está se perdendo 

 

Cristina Castro: Fiquei muito emocionada em ver essas fotos,pertenço ao 

grupo que frequentava Boiçucanga desde essa época.Era maravilhosa.Nós 

íamos comer bolo de cenoura com cobertura de chocolate no bar do 

Toninho.E comíamos o PF no bar do Alceu.Tudo de bom 

 

Sabrina Pereira: emocionante, obrigada por existir Nicia Guerriero e 

contribuir com a nossa cultura de uma forma tão tocante tão pura, assim  

 

Ana Marques: Emocionante as fotos, reconheci pessoas que conheci 

quando cheguei em 1988, parabéns 

 

Maria Miranda: Acho legal lembrar sempre isso, que a estrada era o mar. 

Meu avô viveu até os 70 anos e nunca dirigiu, só andava de canoa, primeiro 

a remo, depois a motor....ia pra todo lado...construiu casas por toda Costa 

Sul e também Ilhabela. Meu pai aprendeu a dirigir e teve caminhão e 

caminhonete, quando abriram as estradas andava por todo lado. A canoa já 

não era mais o meio de transporte...daqui a pouco para agilizar a viagem as 

pessoas vão voltar para a canoa....kkkkkk 

 

Eloísa C. de Sousa: Estou achando que a casinha de pau a pique ficava no 

caminho que eu fazia para ir a escola, parece que era de seu Mané Rita...de 

qualquer forma os seus registros estão impressos na minha memória tbém. 

Obrigada por me fazer acessá-los. Grande trabalho! Beijo enorme no seu 

coração. 

 

Comentários selecionados a partir dos compartilhamentos: 

 
Vitalina Costa: Parabéns, Nicia, o obrigada por me dar a oportunidade de 

poder compartilhar essas fotos maravilhosas, me faz lembrar da minha 

infância e dos meus tios, primos, etc..., em Barra do Una, Juqueí,... enfim, de 

São Sebastião. Adorooo. 

 

Andre Bastos: Muito bons registros de uma região que costumava ser 

paradisíaca! Marcelo , imagino que boa parte dessa turma das fotos você 

conheceu. 

 

Carolina Odete Neves: compartilhou o álbum de Nicia Guerriero. 

Fikei tão feliz de rever pessoas antigas amigos de meus pais aos meus 13 

anos ia ficar neste lugar maravilhoso praia onde meus país foram criados 

                                                           
29 Mantivemos a ortografia original encontrada no Facebook. 
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conhecido muitos na fotos belo trabalhos parabéns penso em voltar aí ainda 

moro no Guarujá 

 

Cida Passos: compartilhou o álbum de Nicia Guerriero. 

Terra de meu pai Alerino dos Passos, a pesca de canoa, sentar em baixo de 

uma árvore e consertar a rede, secar o peixe...eta saudades danada papai 

 

 Regina Rosa: Que demais....principalmente os varais de peixes 

secos...lembrou muito PAPAI...minha mãe fazia um com batata,que não dá 

pra esquecer....renovar lembranças é muitoooo bom...obrigada Marcia 

Barreto.... 

 

Marcia Barreto: É. So orgulho...e as lembranças da nossa juventude . 

Lembro dos pirumas na fieira que vovo fazia com tio Orestes ,Nerso kkk 

batubano.Carmo. tio Nestor. E Cacique lembro como se fosse ontem 

 

Marcia Barreto: Ne Regina Souza Rosa. E Fatima Aparecida Amancio. 

 

Fatima Amancio: Marcia Barreto, tivemos infância e adolescência como 

poucos , sdds! !! 

 

Fatima Amancio: Lindas fotos, né Marcia Barreto??! 

 

Leila Santos: caramba acabei de fazer uma viajem no tempo,amei 

 

Vinikone Gio: compartilhou o álbum de Nicia Guerriero. 

Nunca vi foto do povo do mar.. assim lindas! Com uma historia maravilhosa 

para cada foto.. saudade do povo de Quiterias no Ceara, onde tambem anos 

atras fiz um trabalho fotografico e de entervistas a todo o pessoal da aldeia.. 

aos pescadores de lagosta, as mulheres e as crianças... com dois perguntas.. a 

lembrança mais bonita e o sonho de cada deles...  

Saudade! 

 

Domitilla Carissimi-Priori 

Traduzido de Italiano 

Bom dia 

Ver original 

 

Rafael Militão: Vc tem fotografias assim aqui de MS ? 

 

Vinikone Gio: Não na Italia do vilarejo e pescadores de Quiterias municipio 

de Icapui Ceara 

 

Gabriella Marzorati: belle! magari fatte col rullino.pero està el alma de las 

personas y la poesìa del lugar,la dignidad de la gente humilde..lindas! 

 

Luciana Frazão: compartilhou o álbum de Nicia Guerriero. 

Compartilhando de novo, por que o trabalho de registrar e manter viva esta 

lembrança do nosso litoral, feito pela Nicia Guerriero, não tem preço! 

Luciana Frazão: Obrigada você por nos ajudar a nunca esquecer "de onde 

viemos" ;) 

 

Bruno Scarpa Neto: compartilhou o álbum de Nicia Guerriero. 

Muito bom poder reviver minha infância através das fotos da excelente 

fotógrafa Nicia Guerreiro!! Isso era Boiçucanga!! #SaudadesTempoBom... 
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Anselmo Ferreira: compartilhou o álbum de Nicia Guerriero. 

Entre 1987 e 2011, mantive casa no litoral norte e essas fotos de Nicia 

Guerreiro, trazem boas lembranças, a exemplo do pescador e amigo Xixico. 

 

Luiz Ferro: Parabens nicia pela linda homenagens a esse caiçara,hoje tenho 

45 anos e convivi com muitos deles,eu sou caiçara nato,meus avos eram 

caiçaras,minha tia idalina foi a primeira parteira aqui em boiçucanga,meu pai 

e pescado e tambem caçador em uma epoca que nao era rigoroso a pratica da 

caça,muitos pescadores tambem eram caçadores....parabens.. 

 

Alzira Lopes: Caiçara nato como meu pai era e outros também, tinham 

outros valores,jamais se envolviam em coisas eradas.Eram pessoas de 

caráter,se ajudavam entre si e viviam com simplicidade...... 

 

Adriana Rodrigues: Todas paisagens lindas,saudades,lembranças de 

alguém,de parentes que já partiram e que hoje vivem,despertam´se ao 

olharmos estas imagens,dá muita saudades da Boiçucanga do passado e das 

pessoas e isto só foi possível pois temos alguém que sabe dar um toque de 

mágica e tornar verdadeiras nossas lembranças,nossas saudades por meio de 

sua câmera e de suas mãos,parabéns a esta pessoas maravilhosa chamada 

Nicia Guerreiro.É que Saudade jamais morre,ela renasce todo dia ao 

olharmos imagens,fotos e fotografias que o Tempo jamais nos deixa 

esquecê-las.  

 

Claudia Suyan: compartilhou o álbum de Nicia Guerriero. 

'Registros da vida caiçara .... Um povo sem memória é um povo sem raiz.' 

Lindo Nicia Guerriero,parabéns pelo belo trabalho!!!!!! =) 

 

Andrea Oliveira: compartilhou o álbum de Nicia Guerriero. 

Minha casa, muito dos meus, minha vida! Obrigada Nicia Guerriero, por 

existir e amar ... 

 

Nancy Navas: Casas sem muro, galinhas ciscando por todo canto, nenhuma 

violência, todo mundo se conhecia...Saudades desse tempo!!! 

 

 O Cores Caiçaras conta as histórias da comunidade caiçara e de suas famílias, de 

quem convive com a cultura local também, com maior ou menor intensidade. Se estendemos 

as relações de parentesco, que percebemos ocorrer em profusão, ampliarmos este sentido de 

família para a comunidade de Boiçucanga, de São Sebastião e do modo de ser do pescador, 

poderemos perceber que este tende a ser um grande álbum de família da cultura do caiçara e 

não só: de todos que em algum momento partilharam de suas vivências, como pessoas não 

oriundas do lugar, mas que foram um dia morar ou visitam com mais frequência a 

comunidade local. Seria o caso da própria fotógrafa Nícia Guerriero, cuja trajetória já 

trouxemos, que lá foi morar depois de perceber um envolvimento mais simbiótico com o 

local. 



 

 

52 

 Ao visualizarmos as fotografias postadas em conjunto, alguns pormenores surgem. 

Dentre os quais, um dos que se destaca, em nosso modo de ver, é o fato de que Nícia não 

entra nas casas dos caiçaras para registrar seu cotidiano. Pois o cotidiano do caiçara, notamos 

através destas fotos, principalmente os registros dos anos 1980 e 1990 parece estar 

principalmente do lado de fora, nos quintais, que antigamente eram contíguos, uma vez que 

não havia uma divisão clara de propriedade.  As ruas, que anteriormente não tinham 

pavimentação, não apresentavam a separação entre a via e o calçamento, e este parecia se 

estender indefinidamente a partir das soleiras das casas, o que tornava o ambiente todo mais 

coletivo e aconchegante. O que separava as casas das ruas eram apenas algumas plantas ou 

arbustos. O comentário de Nancy Navas, por exemplo, traz um panorama dessa época “casas 

sem muro, galinhas ciscando”, que pareceria idealizado, se não fosse comprovado através das 

imagens. O tempo, aqui, tem a sua marca nestas imagens. Assim como no comentário de 

Adriana Rodrigues: “o tempo jamais nos deixa esquecê-las”.  

 Essa referência a uma memória que desperta ao “olharmos estas imagens”, como 

comenta Adriana Rodrigues, completando emocionada o sentimento que há “toque de mágica 

ao tornar verdadeiras nossas lembranças” remete-nos a Pierre Nora (1993, p. 13). Para este 

autor “os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não há memória espontânea, 

que é preciso criar arquivos”. Logo, o papel aqui da fotógrafa é o de aquecer esse 

espraiamento da memória através destas imagens que vão sendo postadas no Facebook.  

 Uma outra fotógrafa, aparentemente de origem italiana, Vinikone Gio, inspirada pelas 

fotos de Nícia, é incitada a comentar sobre um trabalho seu, semelhante em relação à proposta 

de registro da cultura caiçara, feito no nordeste do Brasil. Esta discussão vai desembocar do 

outro lado do Atlântico, nas falas de Gabriella Marzorati: “a alma das pessoas, a poesia do 

lugar30”.  

 Por trazer muitas nuances sobre as lembranças de infâncias, de vivências, de turistas 

que se tornaram moradores, de outros extremamente distantes fisicamente mas que partilham 

de uma experiência semelhante, enfim, por remeter a memórias com muitas tonalidades, o 

título do álbum nos chamou a atenção. Imaginamos que as Cores Caiçaras possam estar 

fazendo uma referência poética à cultura, ao modo de vida do caiçara ou às reminiscências de 

uma outra época; pensamos também sobre a predominância cromática de azuis e amarelos, 

muito presentes nas imagens. Tal divagação provocou a vontade de descobrir quais 

motivações a levaram a nomear seu álbum desta maneira. Nícia relata que para ela 

                                                           
30 tradução nossa. 
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as cores caiçaras são as cores do mar, da mata, dos utensílios de palha e 

também dos barcos de madeira pintados com alegria. Os caiçaras de antes 

das estradas de rodagem viviam intensamente de sua relação com a natureza, 

trabalhando-a muito para obter comida e abrigo. [...] as cores são o 

diferencial das minhas fotos. Uso o termo “cores caiçaras” pra me referir a 

elas e também às particularidades culturais que registrei nestas fotos. 

(GUERRIERO, 2017c). 

  

 Seu subtítulo,  fotos de Caiçaras Legítimos, aqueles dos tempos das estradas via mar e 

traços culturais que restaram daqueles tempos, trouxe-nos também algumas prévias 

interpretações que posteriormente confrontamos com a fotógrafa. Primeiramente, do nosso 

ponto de vista, os caiçaras legítimos seriam aqueles das primeiras famílias que após a 

miscigenação entre brancos e índios se estabeleceriam naquela região, ocupando o lugar que 

era originariamente habitado pelos índios Tupis e Tupinambás (ENCARNAÇÃO, s/d31). A 

sequência deste subtítulo, aqueles dos tempos das estradas via mar e traços culturais que 

restaram daqueles tempos dá uma chancela de um registro mais antigo, ou seja, de fotos de 

uma época que, mesmo um pouco recente, possuía algumas características que influenciavam 

as relações entre os seus moradores e as pessoas que ali frequentavam. Pois a dificuldade de 

acesso tendia a tornar a comunidade um pouco mais fechada, e, talvez por essa razão, 

mantendo seus traços culturais com mais intensidade. Quem queria por lá se aventurar, 

passava por mais dificuldades para chegar, pois a estrada Rio-Santos ainda não estava 

totalmente construída. 

 Questionamos também Nícia para saber o que motivou o texto do subtítulo. Logo de 

início ela dissera que hoje refutaria o termo legítimo. Para ela, não tem muito sentido, foi uma 

escolha de momento, alega que hoje colocaria um outro termo mais adequado. Quanto aos 

hábitos ou traços culturais que restaram daqueles tempos, relata:  

 

Quando vim morar aqui, meus alunos da oitava série diziam " os antigos" 
para os mais velhos, que falavam caiçarês e viviam sem televisão. O caiçara 

digamos autêntico é essa pessoa que domina seu habitat pré-capitalismo, pré- 

cultura de massa. Sabe das plantas, dos bichos, dos ventos e dá valor às 

pessoas, se visitam, conversam em voz alta no meio da rua. Meu vizinho 

outro dia varria o meio da rua onde alguém produziu cacos de garrafa. De 

quem é o meio da rua? (GUERRIERO 2017e).  

                                                           
31Disponível em: 

http://www.filologia.org.br/xiicnlf/textos_completos/Registros%20sociogeolingü%C3%ADsticos%20em%20s

ão%20sebastião-

%20a%20presença%20do%20elemento%20ind%C3%ADgena%20e%20a%20%20influência%20do%20portu

guês%20colonizador%20-%20MÁRCIA.pdf  
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 Por ser a página de abertura do álbum, selecionamos uma quantidade maior de 

comentários. Dentre os escolhidos notamos que a maior parte está relacionada a elogios sobre 

o trabalho da fotógrafa, agradecimentos por trazer de volta um período “vivido em outra 

época”, de moradores locais ou não, mas todos reforçando uma ideia de comunidade.    

 Muitos que, por exemplo, não sendo caiçaras, tiveram uma vivência maior com o local 

e com seus moradores por terem morado lá por um tempo, revelam uma saudade que traz um 

sentido de pertencimento, como é o caso de Anselmo Ferreira, Ana Marques e Cristina 

Castro. Há uma espécie de aconchego comunitário ampliado para os não caiçaras, pessoas que 

moraram lá por uma época, conviveram, com a comunidade local e partilham do espírito 

caiçara. Boiçucanga, por ser um local turístico com um trânsito muito intenso, tende a 

provocar encantamentos em alguns turistas ou pessoas que pensam em mudar seus projetos de 

vida, como a própria autora do álbum, entre outros. Boiçucanga torna-se mais uma referência 

para tais indivíduos, de um momento que fez parte de suas vidas, tornou-se muito marcante e 

é recuperado através deste compartilhamento de imagens: 

  

Talvez seja possível admitir que um número enorme de lembranças 

reapareça porque os outros nos fazem recordá-las; também se há de convir 

que, mesmo não estando esses outros materialmente presentes, se pode falar 

de memória coletiva quando evocamos um fato que tivesse um lugar na vida 

de nosso grupo e que víamos, que vemos ainda agora no momento em que o 

recordamos, do ponto de vista desse grupo. Temos o direito de pedir que este 

segundo aspecto seja admitido, pois esse tipo de atitude mental só existe em 

alguém que faça ou tenha feito parte de um grupo e porque, pelo menos à 

distância, essa pessoa ainda sofra influência”. (HALBWACHS, 2013, p. 41-

42) 

 

 Neste álbum, que pode ser produtor de afetos e memórias compartilhadas, 

incentivando uma comunicação (e consumo) geradora de sentido, coesão, pertencimento, um 

sentido de comunidade, as fotografias funcionariam como um gatilho para a memória, pois 

acionam uma carga emocional muito forte. E este “gatilho’, agora numa rede social, é 

disparado inúmeras vezes: variam em intervalos, quantidades e intensidades.  

Armando Silva em sua pesquisa sobre os álbuns de família comenta: “ (...) não posso 

evitar que algo de mim flutue por entre estas páginas” (SILVA, 2008, p. 19). Narrando a 

trajetória de seu trabalho, à maneira de um memorial, relatou que, logo após a morte de seus 

pais e também do anúncio de que a sua esposa estava grávida. Poucos dias depois, em 

companhia dos irmãos começou a vasculhar as fotos da família. Essa relação de harmonia e 

contraponto que é a morte e a vida deu-lhe a luz para o sua próxima pesquisa: estava lá, 
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inscrita em história recente, o mito do álbum. 

 Como mencionamos acima, pode-se pensar neste álbum como representativo de uma 

grande família que transita pelo conceito de comunidade. O álbum de Nícia provocou 

sinapses que provavelmente não teriam sido criadas sob outra forma de compartilhamento, 

fora de um ambiente virtual, dentro de uma rede social. As ferramentas interacionais, aliadas 

às relações fluídas sobre o tempo e o espaço intrínsecas às formas comunicacionais mediadas 

pelo computador também contribuem para este espraiamento tão intenso em sua força quanto 

extenso.   

 Maurice Halbwachs não deixa de estar correto ao afirmar que o lugar é uma das 

condições essenciais da existência do grupo: 

 

Os habitantes de um bairro ou de uma cidade formam uma pequena 

comunidade, porque estão reunidos em uma mesma região do espaço. 

Desnecessário dizer que esta é apenas uma condição de existência desses 

grupos, mas uma condição essencial e muito aparente. Não é exatamente o 

que acontece com outros tipos de formações que tendem a separar os 

homens do espaço, pois abstraem o lugar que eles ocupam e neles só levam 

em conta qualidades de outra ordem (HALBWACHS, 2013, p. 165-166). 

 

 Entretanto, a memória coletiva de um lugar, agora, com a internet, redes sociais, etc. 

mantêm um profuso diálogo entre o tempo e o espaço.  
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3. “LENDO IMAGENS”, COMPARTILHANDO MEMÓRIA E CONSUMO  

 

 Neste capítulo faremos as leituras das imagens presentes no Cores Caiçaras, partindo 

de algumas categorias de análise classificadas de forma mais aberta. No final das contas elas 

se entrecruzam no sentido das referências visuais que trazem (o que aparece nas fotos) e 

também a partir das reminiscências do pesquisador com o apoio dos comentários 

selecionados. As análises das fotografias, como já mencionamos, poderão estar em conjunto 

ou separadas.  

 

3.1 LENDO IMAGENS A PARTIR DA MEMÓRIA E DO CONSUMO 

 

 

“As imagens que formam nosso mundo são símbolos, 

sinais, mensagens e alegorias. Ou talvez sejam 

apenas presenças vazias que completamos como o 

nosso desejo, experiência, questionamento e remorso. 

Qualquer que seja o caso, as imagens, assim como as 

palavras, são a matéria de que somos feitos”.32  

“Ao contrário da fotografia, o mundo não tem uma 

moldura: o olho divaga e pode apreender aquilo que 

está além das margens”.33 

Alberto Manguel  

 

 

 Para o desenvolvimento de um estudo, ou vamos atrás de um método que comece a 

trazer aportes para o nosso trabalho, ou ao iniciarmos a investigação os procedimentos 

metodológicos vêm ao nosso encontro, conforme vamos evoluindo na pesquisa. Em nosso 

caso ambos os caminhos se cruzaram a partir de nosso tripé conceitual: comunicação e 

consumo, memória e imagem. 

 Quando o álbum virtual Cores Caiçaras nos foi apresentado, logo foram constatadas 

amplas perspectivas de leituras, de interpretações e conexões que vinham ao encontro do 

nosso objeto de estudo, que ansiavam por um diálogo relacionado ao eixo teórico acima 

descrito. Desse desejo de interpretar essas imagens começaram a surgir as primeiras 

percepções. Percebiam-se muitos caminhos a serem tomados a partir das leituras das 

fotografias postadas. Em uma situação como essa, de ricas possibilidades, corre-se o risco de 

                                                           
32 (MANGUEL, 2006, p. 21) 

33 (ibidem, p. 92) 
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ficar à deriva se não se possui um ou mais métodos para inicialmente confabular com seu 

objeto de pesquisa. 

 Pensando nessas premissas e em nossa tríade conceitual – consumo, memória, 

imagem, o olhar para este objeto de pesquisa refinava-se aos poucos, seus vestígios 

manifestavam-se paulatinamente. Uma das primeiras sugestões que buscamos no início de 

nosso enlace com este trabalho veio de Roland Barthes (2006), que propõe um primeiro  olhar 

para a fotografia a partir do silêncio que ela sugere: 

 

A fotografia deve ser silenciosa. (...) A subjetividade absoluta só é atingida 

num estado, um esforço de silêncio (fechar os olhos é fazer falar a imagem 

no silêncio). A foto toca-me quando a retiro do seu “bla-bla” vulgar: 

“Técnica”, “Realidade”, “Reportagem”, “Arte”, etc.: nada dizer, fechar os 

olhos, deixar que o pormenos suba sozinho à consciência afectiva (op. cit, p. 

64).  

 

 

 A partir dessa sugestão, que pode ser interpretado como um sutil método de leitura das 

fotografias, isto é, como aconselha o próprio Barthes, não fazer cindir sobre elas, nenhum 

selo, nenhuma classificação e permitir que a sua subjetividade inicie o diálogo através desse 

esforço de silêncio. É claro que em seguida, imbuído das cores, aromas e outros sentidos 

despertos pelas imagens, começar a compor uma leitura que venha trazer mais indícios para 

esta pesquisa acadêmica. 

 Já mencionamos ao apresentar o álbum Cores Caiçaras, que entre as três ferramentas 

de interação que permitem manifestações dos usuários do Facebook, o comentar tem, de 

acordo com Raquel Recuero (2014), uma participação mais efetiva. Percebemos também um 

caminho interessante, talvez em sequência, talvez em intensidade, que arriscamos fazer 

sentido. Se não, vejamos: aparentemente quando a fotografia é visualizada, geralmente 

curtem, depois compartilham e depois comentam, sugerindo um caminho natural de 

envolvimento entre o usuário sobre o que é postado. Para Recuero 

 

o botão “curtir” parece ser percebido como uma forma de tomar parte na 

conversação sem precisar elaborar uma resposta. Toma-se parte, torna-se 

visível a participação, portanto, com um investimento mínimo, pois o ator 

não necessariamente precisa ler tudo o que foi dito (op. cit, p. 119). 

 

 Podemos supor que o botão curtir, através deste “investimento mínimo” sugere uma 

participação mais próxima ao silêncio; o silêncio seria uma primeira reflexão; a sugestão para 

que outros reflitam, primeiramente a partir deste gesto mínimo seria pelo compartilhar. E 
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depois do compartilhar, há o ápice da manifestação através de um comentário, ora mais 

veemente, ora mais tímido.  Nesta sequência, há um silêncio que precederia, em nosso caso, a 

memória e o consumo simbólico.  

 

 

Figura 12: Senhor Virgolino em Juqueí. Fonte: Nícia Guerriero34 

 

Esta imagem foi a primeira a entrar no álbum35 virtual da fotógrafa. Do original, Nícia 

fez duas tiragens de 100 cópias: a primeira em 1992, a segunda em 1998. Depois que 

produziu o cartão postal pela primeira vez, presenteou-o ao pescador e a outros membros de 

sua família. Na segunda tiragem o senhor Virgolino já havia falecido (GUERRIERO(2017a) 

Esta fotografia ainda tomou parte de meia página de seu livro lançado em 1998, Costa sul do 

litoral norte (GUERRIERO, 1998)  

A relevância desta fotografia para o seu trabalho é denunciada em sua própria 

descrição colocada no Facebook: “esta é um clássico – fiz cartão postal quando ele era 

vivo”36. E mesmo antes de chegar à rede social, esta imagem percorreu outros caminhos, 

caminhando por outros ambientes midiáticos, como exposições fotográficas, a publicação em 

                                                           
34Disponível em: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200456399445353&set=a.10200449182424932.1073741826.1

617791253&type=3&theater  

35 Julgamos relevante, ao capturar a imagem proveniente do Facebook deixar os primeiros comentários à mostra, 

pois estes são, juntamente com as entrevistas em profundidade com a fotógrafa e o diálogo com a teoria, o 

tripé que dá sustentação a este trabalho.   

36Disponível em: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200456399445353&set=a.10200449182424932.1073741826.1

617791253&type=3&theater  
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livro acima mencionada, reproduções em pinturas artísticas e até placa em homenagem ao 

pescador afixada na parede de uma rua de Juquehy,  antes de espraiarem-se através do mundo 

virtual. 

 A história por trás desta fotografia também envolve uma série de situações sobre as 

relações sócio-econômico-culturais da época do registro, no âmbito do litoral Norte de São 

Paulo: Nícia descreve que a gestação e nascimento desta fotografia começaram quando ela foi 

convidada a acompanhar uma pessoa ‘importante’ do governo estadual que pretendia 

fotografar um rancho em Juquehy. Rancho aqui tem um significado de construção de pau-a-

pique. Neste caso, utilizadas para guardar os materiais de pesca assim como os barcos, na 

beira da praia. Neste relato, ela inclusive comenta que naquela época (início dos anos 1990) 

estava ocorrendo com mais intensidade um processo de expulsão dos caiçaras para os sertões, 

que é como o caiçara costuma denominar as áreas mais afastadas do mar, geralmente áreas 

que ficam do outro lado da Rio-Santos, o único eixo linear de acesso à costa sul do litoral 

Norte. Esse sutil banimento ocorria através da aquisição de investidores e outros compradores 

por preços irrisórios de áreas mais próximas ao mar. “Era uma época em que os caiçaras 

estavam todos sendo retirados do rancho. Uma época assim para ocupar. Todos os caiçaras da 

beira do mar foram vendendo. Não sabiam o valor do dinheiro” (GUERRIERO, 2017a).  

 A história de sua primeira tiragem revela outras curiosidades: Nícia nos relata que 

quando foi oferecer o cartão postal para um dono de um grande hotel em Juquehy este 

comentou mais ou menos assim: “Ah não se não tivesse esse caiçara eu compraria essa foto, 

mas com esse caiçara eu não vou querer! Desvaloriza o cenário” (GUERRIERO, 2017a). 

Ficou frustrada. Tempos depois este seria um dos postais de maior circulação em seu acervo.  

 Esta fotografia se apresenta tão plena de significados relacionados à cultura da região, 

que traz uma impressão de que o pescador foi inserido no cenário de um filme sobre o seu 

próprio modo de vida, ou seja, denuncia sua natureza existencial, sua maneira de ser e estar no 

mundo, sua condição de caiçara. Sem sabê-lo, está atuando como um pescador, sendo-o: o 

mar ao fundo, seu chapéu, a rede sendo confeccionada; todas estas materialidades contribuem 

para uma representação simbólica desta comunidade. Numa das entrevistas com a fotógrafa, 

comentamos sobre essas impressões que a imagem tende a transmitir. Questionada sobre essa 

riqueza estética da imagem, ela nos trouxe a seguinte narrativa:  

 

 

Lá em Juquehy tinha esse homem sentado... a rede.... era uma foto de cena 

né? Eu fiz essa função em cinema chamada foto de cena, still. Você tinha 

que esperar todo mundo ensaiar, depois tirar o microfone da cena, e não sei o 

que mais fazer uma foto que mostrasse tudo perfeito né. Nesse dia, me 
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lembro da emoção... nossa, está tudo pronto...o homem tava com o cenário 

atrás, encaixado, ele tinha a roupa certa, o chapéu certo (...) mas essa foto ela 

é uma composição perfeita, eu usei ela inteira37. E foi uma foto né, que me 

roubaram na última exposição. (GUERRIERO, 2017a) 

 

 

 Mas o que tornaria essa imagem “clássica”, como assinala Nícia? Primeiramente, 

devemos apontar aqui que foram produzidas duas tiragens de 100 cartões cada dessa 

fotografia. Pensando nas restrições de local e dificuldade para a produção, sua venda superou 

as expectativas, na época, como ela mencionou em entrevista, não havia ninguém que 

produzisse cartões postais voltados para retratar a região (GUERRIERO, 2017c). Logo, 

embasado nas restrições relacionadas ao local e às dificuldades para sua produção, o consumo 

material deste postal superou as expectativas.  

 Devido a alguns fatores estéticos, sociais e culturais que conspirariam para que tudo 

parecesse uma “foto de cena”, inspirou a sua reprodução em inúmeros quadros, dentre estes 

podemos citar um que aparece na parede da casa de dona Jumilde, filha do senhor Virgolino 

que também está postada no Cores Caiçaras (figura 14) em que aparece o referido pescador e 

sua filha. Foi exposta mais de uma vez, foi publicada em livro e além disso foi fonte de 

inspiração para um painel (figura 13) que se encontra em um restaurante38. Enfim, antes 

mesmo de chegar ao álbum virtual do Facebook, havia se espraiado através de variadas 

formas de consumo, tanto material quanto simbólico. Significada e ressignificada por tantos 

rumos que tomou, ainda revelou fôlego para suscitar mais emoções por intermédio do 

ciberespaço. 

 

 

                                                           
37 Para um fotógrafo, a expressão “usar a foto inteira” significa não fazer nenhum corte (reenquadramento)  a  

partir de seu original. Ou seja, usar toda a área na qual foi registrada a cena, em um negativo ou positivo na 

fotografia analógica, ou no sensor de uma câmera digital. (Nota do autor) 

38 Restaurante Taioba, praia de Camburi. 
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Figura 13: Painel pintado por Esther Feital representando, com algumas alterações, a fotografia de seu Virgolino. Este painel 

encontra-se em um restaurante na praia de Camburi. Na fotografia aparecem, respectivamente, o chef Eudes (dono do 

restaurante) e Nícia Guerriero. Fonte:Silas Guerriero  

 

 Reforçando as ponderações acima, esta fotografia, ao ser postada num site de redes 

sociais, tende a uma memória e consumo simbólico acentuados. Aliadas às maneiras com as 

quais os atores exploram a riqueza comunicacional destas redes, as ilimitadas fronteiras do 

virtual abrem amplas possibilidades de compartilhamento, como já mencionamos no primeiro 

capítulo, indo muito além do “plano estrito da posse e da apropriação de objetos” (ROCHA, 

2012, p. 15). Para Rocha, o importante é esse “entrelaçamento definitivo entre materialidades 

e produção simbólica”: 

 

Ou seja, falar em consumo forçosamente implica a partir e então, a 

consideração das profícuas interfaces entre cena tecnomidiática, cultura das 

mídias e culturas do consumo. E ele, por sua vez, será apreendido como um 

processo que há muito ultrapassou o plano estrito da posse e da apropriação 

de objetos. Ora, é o próprio debate sobre as materialidades e a leitura crítica 

dos usos que nos ensinaram os sentidos desta amplificação. Tão pouco 
interessa, neste caso, restringir o argumento à discussão dos meandros 

concernentes às dinâmicas de consumo cultural. Ao contrário, refiro-me 

justamente ao entrelaçamento definitivo entre materialidades e produção 

simbólica (op. cit., p. 25). 

 

 

  

 Esta imagem teve muitos compartilhamentos, precisamente 644, e uma parte relevante 

de seus 57 comentários são carregados de depoimentos afetivos relacionados às pessoas que o 
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conheciam, à cultura caiçara de forma ampla e à sensibilidade por parte da fotógrafa sobre 

este registro. Abaixo, expomos alguns: 

 

Comentários: 

 

Alfredinho Bertioga: Dedão do pé esticando para apertar o Nó ! 

 

Julia Requena: Eu compraria o cartão postal. 

Lembrei do meu pai, quando voltava da pescaria, ele ia consertar a rede. 

Lindo! 

 

Dhama Leite: Pena que invadiram o espaço dos pescadores em 

juquehy,colocaram um trailer,este espaço não é público por que tem turista 

acampado? 

 

Dora Alice: Nossa estou sei la como explicar de ver tantas fotos tao lindas 

de gente que realmente viveu isso poxa vcs sao abencoados por terem parte 

nesse vida. 

 

Comentários a partir dos compartilhamentos: 

 

Marlene Santos: Sr. Virgulino,avô de meus sobrinhos!Amo essa 

foto!(1990- Juquehy) 

 

Associação Pescadores da Enseada”: ARRELÁ!!! Belíssimo álbum de 

fotos com várias cenas dos anos 80. 

 

Escola de Surf Adriano Camargo: Caiçara. 

Orgulho imenso de ser um deles. 

 

Roaldo Fachini.: ,que foto linda É uma bela homenagem ao nosso povo. 

 

 

 Como se denotam nos comentários selecionados, as conexões que permeiam as 

memórias convocadas, como vimos em Dora Alice, as relações de pertencimento, percebidas 

em Alfredinho Bertioga, Marlene Santos, Roaldo Fachini, revelam afetos compartilhados 

entre pessoas que talvez não se conheçam, mas manifestam-se cúmplices ao trilhar os fios da 

memória representados pelo espaço e pelo tempo. Para Halbwachs, “as impressões afetivas 

tendem a desabrochar em imagens e representações coletivas” (2013, p. 123).  

 Um comentário que poderia passar desapercebido, mas se sobressai por ser rico em 

significados é o de Júlia Requena: “Eu compraria o cartão postal. Lembrei do meu pai, 

quando voltava da pescaria, ele ia consertar a rede. Lindo!” Em busca de um termo que desse 

conta dessas relações que transitam do material para o simbólico, reverberando em tantos 

contornos de afeto, encontramos apoio em Nunes (2015, p. 29), que nomeia este fluxo em que 

se apreende o consumo “simbólico-afetivo, isto é, revestido de significados imateriais e 



 

 

63 

emocionais”. Afinal, o desejo revelado de comprar o cartão só é manifesto por conta deste 

tipo singular de consumo, gerado a partir da imagem postada. Também a memória convocada 

por Júlia R. traz ao mesmo tempo contornos familiares e comunitários do cotidiano do 

caiçara: 

 
O consumo demarca o espaço social e configura o espectro simbólico dos 

objetos que nos cercam. Aqueles que temos e aqueles que desejamos ter. 

Aqueles que hoje nos acompanham e aqueles que ocupam nossa memória. 

Objetos que, a partir da apropriação que lhes damos, tornam-se dotados de 

sentido, comunicando vestígios e anunciando prospecções de nossa 

existência (OROFINO e NUNES, 2014, p. 287).  

 

 

 

 A imagem de seu Virgolino confeccionando a sua rede foi a porta de entrada para a 

análise geral das imagens; tão marcante que poderíamos ainda tentar trazer à tona muitas 

nuances provocadas por esta fotografia. No entanto, continuemos a análise de outros registros 

presentes no álbum, que porventura ainda poderão conversar com esta que escolhemos para 

inaugurar nossas leituras.  

 Esta fotomontagem com duas fotografias proporciona uma viagem no tempo com um 

intervalo de vinte anos. Na foto que está acima, aparecem Dona Jumilde e seu pai. O foco 

apenas no primeiro plano nos causa a impressão de que há um imenso quadro na parede. 

Mesmo desfocadas, uma das pessoas é mencionada. A imagem da parte de baixo contribui 

para comprovar o comentário da fotógrafa.  
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Figura 14: Acima: Dona Jumilde, artesã de palha de Juqueí e o pai Virgolino, em 1992. Abaixo: A foto de seu Virgolino e 

sua rede já foi várias vezes copiadas por pintores. Dona Jumilde ganhou este quadro que está na casa dela (foto de 2012). 

Fonte: Nícia Guerriero39 

 

3.3. CATEGORIAS DE ANÁLISE  

 

 Faremos as abordagens a partir de algumas categorias. A maioria será estudada em 

grupo, algumas poucas isoladamente. Partimos da poética sugestão barthesiana de deixar as 

fotos sussurrarem a partir de um breve silêncio, estamos também partindo de uma proposta 

narrativa, um método de análise inspirado no livro de Geoff Dyer intitulado O instante 

contínuo: uma história particular da fotografia (2008).  Nesse livro, o autor, para contar de 

forma peculiar a história da fotografia, desenvolveu um método de análise a partir de 

sequências de imagens que dialogavam umas com as outras, a partir do cenário, dos objetos 

inseridos nas fotografias, ou até dos bastidores de sua história. Ele conta que sua inspiração 

veio de Jorge Luis Borges e sua descrição de uma “certa enciclopédia chinesa”, na qual há 

uma certa classificação um tanto peculiar40 que lhe serviu de um certo sopro excêntrico e 

também o estilo de registro de Walker Evans, que o ajudava a organizar as suas ideias em 

relação ao que pretendia fotografar. A explanação de Geoff Dyer talvez contribua para tornar 

mais evidente parte do estilo que adotaremos para essas análises: 

                                                           
39Disponível em: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200456405565506&set=a.10200449182424932.1073741826.1

617791253&type=3&theater  

40 “Segundo essa obra misteriosa “os animais se dividem em (a) pertencentes ao imperador, (b) embalsamados, 

(c) adestrados, (d) leitões, (e) sereias, (f) fabulosos, (g) cachorros soltos, (h) incluídos nesta classificação, (i) 

que se agitam feito loucos, (j) inumeráveis, (k) desenhados com um pincel finíssimo de pelo de camelo, (l) et 

cetera, (m) que acabam de quebrar o jarão; (n) quede longe parecem moscas”. (BORGES, apud, DYER, 2008) 
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Embora a análise da fotografia empreendida nestas páginas não possa 

reivindicar esse grau de rigor ou excentricidade, inspira-se em tentativas 

anteriores e bem-intencionadas de organizar a infinita variedade de 

possibilidades fotográficas em algum tipo de ordem fortuita (op. cit., p. 11). 

 

 

 Iremos trabalhar baseados em categorias que se interligam entre si e também a partir 

do que trazem em seus registros através das ferramentas de interação. Assim como na imagem 

analisada anteriormente, optamos por inserir os comentários relevantes logo abaixo de cada 

imagem, para só depois trazermos as impressões suscitadas e alicerçadas sobre os eixos 

teóricos. Continuemos, pois, a costurar nossos estudos entre consumo, memória e imagem 

através do entrelaçamento de fotografias que trazem as redes, as canoas, os remos e, é claro, 

os pescadores como protagonistas.  

 

3.3.1 PERSONAGENS CAIÇARAS 

 

 
Figura 15: Fotomontagem - Capa de trás do livro "Carapirás" / Em 1989, os pescadores Plácido, Benedito  e Diógenes sendo 

homenageados / Na foto do fundo, o pescador Xixico, co-autor do livro. Fonte: Nícia Guerriero41 

 

Comentários selecionados: 

 

Ercilio de Souza: Professores... 

 

Donizeti Furtado: Saudades 

                                                           
41Disponível em: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200456412125670&set=a.10200449182424932.1073741826.1

617791253&type=3&theater  
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Nicia Guerriero: Ana Maria Araujo nessa foto eles tavam sendo 

homenageados por voce grande secretaria da cultura! 

  

 Há um fato curioso sobre a posição do sol em Boiçucanga: nasce por trás das 

elevações montanhosas e se põe generosamente no mar. Vista de cima, a praia aparenta o 

formato de uma ferradura (ver figura 6), no entanto, o pôr-do-sol pode ser visto de quase 

todos os seus pontos. As atividades preparatórias da pesca, como o feitio da rede, a construção 

de canoas e remos podem ser feitas ao longo do dia, mas nessa orla em específico, os 

pescadores contam com a agradável luz da aurora até chegar ao ocaso. Para quem está com os 

pés na areia, de frente para o mar, à esquerda fica o morro que inspirou os índios a nomearem 

o local, como já narramos na introdução deste trabalho (figura 5). 

 O mar que banha a praia de Boiçucanga tem um humor que varia de uma extremidade 

à outra. No extremo, conhecido como Canto, seu comportamento é mais agressivo, com 

ondas mais altas, com maior profundidade logo que se entra no mar. No lado oposto, onde 

desemboca o rio Boiçucanga, reina uma calmaria durante quase todos os dias do ano. Quando 

toda a praia está com o mar mais revolto, sua ‘ira’ na Barra, nome desta área, é menos 

intensa. Em virtude disso e também pela presença do rio, a maior parte das atividades de 

pesca, bem como a saída das canoas e armazenamento dos objetos concentram-se na Barra.  

 Na fotomontagem criada por Nícia Guerriero para a contracapa do livro Carapirás 

(1994) (figura 15), vê-se ao fundo um típico cenário de pôr do sol e a descrição de que o 

pescador Xixico está remando, numa cena em que a contraluz predomina. Na outra foto dessa 

composição, três pescadores estão repousados sobre um banco. Aos seus pés a espessa e 

macia areia denuncia que estão na praia. O sol, que ilumina lateralmente seus corpos 

descansados, já está para se por no mar (figura 15). As bengalas de dois deles e as marcas do 

tempo gravadas com mais profundidade em seus rostos sugerem que eles provavelmente não 

saem mais para pescar. Estes pescadores, Plácido, Benedito e Diógenes, estavam sendo 

homenageados pela prefeitura da cidade, em 1989, na época desse registro. À maneira de um 

contraponto, temos aqui duas situações em que a luz solar contribui para a narrativa, dois 

momentos da história de um pescador: de um lado temos os anciãos generosamente 

iluminados pela luz solar ao mesmo tempo suave e intensa, vigorosa, mas gentil. Do outro, é o 

ocaso que referencia e reverencia o jovem pescador.  

 O comentário de Ercílio de Souza é simples, de apenas uma palavra: “Professores...”. 

No entanto, vem carregado de indícios de toda uma trajetória, do processo de formação dos 

pescadores, de sua escola de aprendizagem que começa já na infância, a partir das 
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brincadeiras de barco no rio, na pescaria à beira da praia ou na encosta das pedras, também no 

mutirão para limpar peixes ou na atividade coletiva de recolher a rede do mar, denominada 

cerco (figura 21). Apesar de ser lacônico quando comenta, procura provocar interações a 

partir desta fotografia explorando mais de uma vez o botão curtir. Nesse caminho, ele revela 

uma intenção em provocar um aumento nas visualizações o que tende a ampliar a 

interatividade sobre a imagem. Talvez aqui, ao replicar constantemente uma imagem, também 

queira reforçar a relação identitária com o grupo “pela revitalização de sua própria história.  O 

dever de memória faz de cada um o historiador de si mesmo” (NORA, 1993, p. 17). 

 Maurice Halbwachs, ao relacionar a memória coletiva ao espaço, comenta que a 

estabilidade ocorre “quando inserido numa parte do espaço, um grupo o molda à sua imagem, 

mas ao mesmo tempo se dobra e se adapta a coisas materiais que a ela resistem. O grupo se 

fecha no contexto que construiu” (2013, p. 159). Neste caso, do caiçara que é pescador, o 

contexto está dado, e a praia e o mar têm a força da imagem, que o autor expõe, “do meio 

exterior e das relações estáveis” que “penetra em todos os elementos de sua consciência” 

(idem). A natureza colabora para manter essa estabilidade. Notamos aqui também, entretanto, 

a contribuição dada pelo álbum, ao trazer reminiscências da infância. Como sugerimos a partir 

da teoria de Halbwachs, o que ressalta relações comunitárias que já possuem traços fortes, 

ganham o reforço de um álbum virtual que contribui para manter mais resistentes os fios da 

memória da infância entre mais jovens, portanto recente, que são vistos e se veem no Cores 

Caiçaras.  
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Figura16: Boiçucanga 1988: Dailton, Ercílio e Rivelino brincando no rio. Fonte: Nícia Guerriero42 

 
Comentários Selecionados: 

 

Silvia Poggetti: Sabe o que é mais lindo, Nicia ? Eles têm nome. 

 

Giba Pedroza: Nicia, você tá judiando do coração da gente com estas fotos 

lindas. Mas, já que você começou...em alguma fotografia nos seus arquivos 

que retrate o "cerco" nos anos 70. Participava sempre e era um dos 

momentos mais lindos da minha infância. Ah, tem também a casa de farinha 

e tanta coisa. Obrigado por estes presentes visuais de acordar memóri e fazer 

cafuné no coração da gente.Abraço. 

 

Comentários selecionados a partir dos compartilhamentos: 

 

Rosemeire Rodrigues: compartilhou a foto de Nicia Guerriero. 

Adailton o nosso vereador e meu irmao revelino brincando no rio como era 

bom antes saudades 

 

Gilson Santo: compartilhou a foto de Nicia Guerriero. 

Essa infância não tem preço,é uma pena esta geração não ter esse 

previlégio,um gde abraço 
 

Eunice Neves: compartilhou a foto de Nicia Guerriero. 

Memórias todos brasileiros teriam que ter muito bom trabalho só assim os 

mais novos dão valor p os mais velhos bjs 

 

Adelino Macedo: compartilhou a foto de Nicia Guerriero. 

Comentários 

Paulo Almeida: LÉI LÉI VEDE43 SÓ QUANTO TEMPO EIM 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

                                                           
42Disponível em: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200463004410473&set=a.10200449182424932.1073741826.1

617791253&type=3&theater  

43 “Olhe, olhe, veja só quanto tempo”. 
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Sidney Teixeira: compartilhou a foto de Nicia Guerriero. 

Petula Emmerich: Nossa me lembrei da minha infância, brinquei muito de 

canoa nesse rio!!!! Sidney Teixeira 

 

Sidney Teixeira: LEMBRA ;;;E COMO ;; 

 

 

 Toda a descontração estampada nos sorrisos das crianças contribui para valorizar o 

clima da fotografia acima. O leve desfoque do fundo, proporcionado por um diafragma 

intermediário, dá ainda mais destaque à cena. Nesta imagem, vê-se o próprio Ercíclio, 

comentador lacônico da imagem anterior, ao centro, entre Dailton e Rivelino.  

 Silvia Poggetti reconhece a relação da fotógrafa com a comunidade ao mencionar: 

“Sabe o mais lindo Nícia? Eles têm nome”. Assim como em outros comentários selecionados 

para outras imagens, esse envolvimento com a comunidade é notado por pessoas que 

aparentemente não a conhecem intimamente. Já jocoso comentário de Paulo Almeida, “Léi, 

léi vede só quanto tempo eim kkkkkkkkkkkkkkkkkkk”, nos traz em meio à brincadeira uma 

referência da fala local, que conduz, para quem convive com estes moradores há muito tempo, 

uma época em que era muito comum ouvirmos uma variante linguística pelas ruas e praias da 

região, como Nícia Guerriero44 e o autor deste trabalho. 

 Referências sutis à infância, trazidas pela imagem através da memória dos hábitos, dos 

costumes, como ressalta Giba Pedroza, em seu comentário às reminiscências de sua infância, 

nos anos 70, anterior aos primeiros registros de Nícia, presentes neste álbum virtual. Em seu 

comentário, emocionado, pede para que ela verifique em seus arquivos fotografias mais 

antigas. Ele se reconhece através da brincadeira no rio em outras cenas, como o momento do 

cerco, falando da casa de farinha, etc. Ao final, comenta “Obrigado por estes presentes visuais 

de acordar memóri e fazer cafuné no coração da gente.Abraço”. O álbum trouxe um tempo 

que talvez tivesse, partindo das palavras de Giba e acessando Gaston Bachelard: “É preciso 

que a reflexão construa o tempo ao redor de um acontecimento, no próprio instante em que o 

acontecimento se produz, para que reencontremos esse acontecimento na recordação do 

tempo desaparecido” (BACHELARD, p. 48-49 apud  ROCHA e ECKERT, 2001, p. 22).  

 Talvez o lugar das brincadeiras compartilhadas na rua, na praia ou no rio reacenda essa 

relação, pois  

é justamente a imagem do espaço que, em função de sua estabilidade, nos dá 

a ilusão de não mudar pelo tempo afora e encontrar o passado no 

                                                           
44 No livro Carapirás (op. cit.) tem um glossário que trata de algumas expressões locais, mas não encontramos as 

expressões mencionadas no comentário de Paulo Almeida. Esta referência vem do próprio autor deste 

trabalho. 
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presente(...) somente o espaço é estável o bastante para durar sem envelhecer 

e sem perder nenhuma de suas partes (HALBWACHS, 2013, p. 189)  

 

 Podemos associar as ideias de Maurice Halbwachs com o trecho do final do 

comentário de Giba, irmão do autor desta pesquisa. Pouco antes desta citação, no parágrafo 

que encerra o capítulo sobre o espaço, de seu livro A Memória coletiva, ele propõe, ao sabor 

de uma espécie de regressão, uma busca de reminiscências,  

 

até onde nosso pensamento consiga se fixar em cenas ou pessoas cuja 

lembrança conservamos. [...] Sensações, reflexões e quaisquer fatos devem 

ser postos num local onde já residi ou pelo qual passei nesse momento e 

continua existindo. [...] Quando tocamos na época em que já não 

conseguimos imaginar os lugares, nem mesmo confusamente, chegamos 

também a regiões do passado que nossa memória não atinge” (idem, p. 188-

189) 

 

 

 

Figura 17: Boiçucanga, Julho de 1983 - rua Luiziania. Fonte: Nícia Guerriero45 

 

Comentários selecionados: 

 

Malu Moreira: Tempo Tempo Tempo Tempo... 

Jonathas Souza Rios Que legal heim são memórias que nos faz olhar de 

modo diferente 

 

Dinalva Tavares: Antiga na area desde qdo vc e das salgadas? 

 

                                                           
45Disponível em: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200456417765811&set=a.10200449182424932.1073741826.1

617791253&type=3&theater  
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Luiz Ferro:Próximo ao poste a casa da dona celia tia de Wagner t. 

Gil Vila Nova essa casa era de ricardo que trabalha no deposito de material 

de contruçâo. 

 

 

 Nícia, no espaço que é reservado para adicionar uma descrição à foto, comenta: “a 

menina de vermelho veio à minha casa, já grande, fazer pesquisa pra escola e se descobriu na 

foto (...) restaurei e perdi o contato – quero encontrar!”.  

 Esta imagem traz aqui o que mencionamos na apresentação do álbum, quando fizemos 

uma descrição sobre a contiguidade entre a casa e a rua, apesar de, nesta imagem, 

percebermos uma separação delimitada por uma cerca. A circulação, os movimentos livres e 

desimpedidos das crianças, trazendo o aconchego do espaço comum a todos, de modo que a 

rua parece ser uma espécie de quintal, compartilhado por todos. A percepção e destaque dessa 

já mencionada contiguidade, embora pareça ser nostalgia, evasão subjetivada daqueles que 

compartilharam desse quintal, tem aqui outra acepção: a de ressaltar a quão brusca e severa 

foi a reconfiguração dos espaços e a forma como as pessoas se relacionam com ele. 

 O comentário aparentemente simples de Malu Moreira, “Tempo, Tempo, Tempo, 

Tempo”, alude à música de Caetano Veloso, Oração ao Tempo. Como comenta, “tais 

imagens propõem um olhar diferente para a memória”. O martelar suave e contínuo da 

palavra tempo, sugere-nos uma reflexão sobre o vivido com um olhar que talvez perpasse 

mais de uma nuance da memória: 

 

Tempo Tempo Tempo Tempo 

 

E quando eu tiver saído 

Para fora do teu círculo 

Tempo Tempo Tempo Tempo 

Não serei nem terás sido 

Tempo, Tempo, Tempo, Tempo 

 

Ainda assim acredito 

Ser possível reunirmo-nos 

Tempo, Tempo, Tempo, Tempo (VELOSO, 1979). 

 

 

 É como se o tempo, aquele registrado na fotografia e celebrado nas palavras de 

Caetano Veloso, fosse responsável pela distância exata entre aquilo que é vivido e que, com o 

tempo, torna-se digno de ser rememorado. O álbum Cores Caiçaras parece reativar e reavivar 

esse vínculo na memória dos frequentadores da página. 
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 Em sua obra A Câmara Clara (2006), Roland Barthes desenvolveu os conceitos de 

studium e punctum, os quais transitam, pensando numa relação conceitual, desde um olhar 

mais objetivo para uma fotografia, até o mais subjetivo. Studium, em suma, relaciona-se às 

questões mais culturais e estéticas presentes numa imagem, ou seja, aquilo que está dado pelo 

contexto, pelo conhecimento: “é, visivelmente, uma área, tem a extensão de um campo, que 

eu reconheço facilmente em função do meu saber, da minha cultura; esse campo pode ser 

mais ou menos estilizado, mais ou menos conseguido, consoante a arte ou a sorte do 

fotógrafo” (idem, p. 34). Já o punctum parte de uma relação mais subjetiva com a imagem, 

seria aquilo que pulsa na foto de tal maneira que transcende as relações permeadas pelo 

studium: 

 

O segundo elemento vem quebrar (ou escandir) o studium. Desta vez, não 

sou eu que vou procurá-lo (como eu invisto com a minha consciência 

soberana o campo do studium), é ele que salta da cena, como uma seta, e 

vem trespassar-me. (...) A este segundo elemento que vem pertubar o 

studium  eu chamaria, portanto, punctum; porque punctum é também picada, 

pequeno orifício, pequena mancha, pequeno corte – e também lance de 

dados. O punctum de uma fotografia é esse acaso que nela me fere (mas 

também me mortifica, me apunhala) (idem, p. 35). 

 

 

 O que mais nos interessa aqui está relacionado ao desenvolvimento desse conceito 

barthesiano e que está delimitado em suas proposições. Ele descobre um outro punctum: “Sei 

agora que existe um outro punctum. (um outro “estigma”) além do “pormenor”. Este novo 

punctum, que já não é forma, mas intensidade, é o Tempo [...]. (idem, p. 107)”. Ambos os 

sentidos de punctum estão espalhados nesta fotografia. Corremos o risco de cometer um 

equívoco quanto ao conceito de Barthes, mas o que pretendemos demonstrar aqui é que esta 

relação com o que “punge”, como ele mesmo menciona, aquilo que nos atinge em cheio é 

disparado por todos os lados, a partir da imagem da rua Luziania.  

 Não sai de apenas um ponto da cena, como geralmente alude Barthes, está nos 

movimentos das crianças, nas roupas no varal, com cores desbotadas, não só pela passagem 

do tempo, de existência física. Esta fotografia está escaneada pela luz do sol e constante 

maresia, pelo tempo de uma “rua de chão” que hoje está pavimentada. Até mesmo nas 

referências e reminiscências, como as do comentário de Luiz Ferro, que em seu comentário 

sobre quem habitava a vizinhança, cita nomes como quem presta um depoimento, como se 

fossem ali denunciados numa foto de reconhecimento, ausentes fisicamente (na foto), 

presentes na memória do lugar, deste tempo, a partir do espaço. Ao seu estilo, ele convida os 
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outros usuários a buscar recordações desta época, cada um à sua maneira, com o seu olhar e 

com a sua história.  

 Para esta categoria, trouxemos alguns personagens com o objetivo de  representar - 

ainda que minimamente - o amplo leque disponível no Cores Caiçaras. Nestas imagens, o 

passado no clique dialogava com os comentários no presente. Notamos, depois da seleção das 

imagens, que há sempre uma trindade nas fotografias. A disposição das fotos proporcionou 

uma experiência temporal, os velhos pescadores nos dão, agora, a impressão de assistirem as 

suas reminiscências, presentes na segunda foto. Outra impressão que fica é a de que para a 

mulher está reservada a rua, o quintal, mas não a praia. Raramente se vê, nestas fotos do 

álbum alguma mulher com os pés na areia da orla. 

 

3.2.2 OS MOMENTOS E OS OBJETOS DA PESCA 

 

 
Figura 18: Seu Maneco de Boiçucanga fazendo canoa – 1999. Faleceu em Março de 2013 aos 101 anos. Fonte: Nícia 

Guerriero46 

 

Comentários selecionados: 

 

Sonia Santeiro: Grande Seu Maneco....presenciei essa linda obra....querido, 

foi navegar em outras águas....em paz.... 

                                                           
46Disponível em: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200456397045293&set=a.10200449182424932.1073741826.1

617791253&type=3&theater  
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Comentários selecionados a partir dos compartilhamentos: 

 

Sidney Teixeira: compartilhou a foto de Nicia Guerriero. 

 

Sidney Teixeira: LINDOOOOOOOOOOOOOO ESSA HERANÇA !!! 

14 de janeiro de 2014 às 00:03 

Flavia Matos: Meu tio.... Lembra demais meu avo!!! Oh saudades 

Romualdo de Matos... 

 

Alzira Lopes: compartilhou a foto de Nicia Guerriero. 

Comentários 

Sidney Teixeira: SAUDADESSSSSSSSSSSSS ETERNO !!!! 

13 de janeiro de 2014 às 23:41 

Sidney Teixeira: EU LEMBRO ESSE DIA !!!!ESTA CANOA CHAMA 

ENCHENTE NE!!!!! 

13 de janeiro de 2014 às 23:42 

 

 Esta imagem abre a categoria das relações entre o momento e os objetos da pesca, uma 

cena muito representativa. Seu Maneco, na época com 87 anos, havia recebido, segundo a  

descrição da Nícia sobre a imagem, “um tronco de àrvore [que] foi trazido pelo rio após uma 

grande chuva na época do Natal – seu Maneco recebeu o prêmio com entusiasmo”. A 

fotógrafa o retrata à beira do Rio, na areia que já faz parte da praia, próximo onde ele se 

encontra com o mar. Provavelmente o pescador, ao deparar-se com o tronco, anteviu a 

possibilidade de fazer um barco. Sua alegria no momento do clique denuncia o seu orgulho e 

a felicidade durante a realização de sua obra. 

 Um trabalho que possivelmente demorou dias, semanas... Sonia Santeiro comenta que 

presenciou “essa linda obra....querido, foi navegar em outras águas....em paz....”. Seu 

depoimento, faz alusão ao navegar em outras águas, o que nos leva a rememorar o trecho 

inicial do poema de Fernando Pessoa, “navegar é preciso”:  

 

Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa:  

"Navegar é preciso; viver não é preciso"47.  

Quero para mim o espírito [d]esta frase, transformada a forma para a casar 

como eu sou:  

Viver não é necessário; o que é necessário é criar. 

Não conto gozar a minha vida; nem em gozá-la penso. 

Só quero torná-la grande, 

ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e a (minha alma) a lenha desse 

fogo (PESSOA, 2013). 

                                                           

47 "Navigare necesse; vivere non est necesse" - latim, frase de Pompeu, general romano, 106-48 aC., dita aos 

marinheiros, amedrontados, que recusavam viajar durante a guerra, cf. Plutarco, in Vida de Pompeu.   
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 Seu Maneco iniciando a construção demorada de um barco, aos 87 anos de idade, é a 

própria alegoria do início desse poema: “viver não é necessário; o que é necessário é criar.” 

Sua vida está representada neste tronco, a partir de seu ato criador. Sua alma e seu corpo são 

transfigurados não na “lenha desse fogo”, mas na canoa dessas águas de agora, em vida, e 

depois, nas outras águas em que irá navegar. O nome da canoa, Enchente, citado no 

comentário de Sidney Teixeira é uma narrativa de uma palavra só de como foi que ele recebeu 

esse tronco de árvore de presente da natureza. A poesia de sua criação, em apenas uma 

palavra, estampada em seu casco.  

 Tomamos a liberdade de conjecturar que, talvez, quando um turista se depare com um 

tronco de árvore na praia, pense: “o mar estava bravo, revolto, e lançou fora troncos de 

árvores e outros objetos”. Um pescador ou um caiçara alinhado à cultura de sua comunidade, 

ao seu modo de vida, à maneira de ser, e estar e habitar no espaço de seu grupo, ao vislumbrar 

um grande tronco jogado na areia, pode vir a antever um barco: 

 

“Cada objeto reencontrado e o lugar que ele encontra no conjunto nos 

recordam uma maneira de ser comum a muitas pessoas e, quando analisamos 

esse conjunto e lançamos nossa atenção a cada uma dessas partes, é como se 

dissecássemos um pensamento em que se confundem as contribuições de 

certa quantidade de grupos”. (HALBWACHS, 2013, p. 158) 

 

 “Nosso ambiente material traz ao mesmo tempo a nossa marca e a dos outros. Nossa 

casa, nossos móveis e a maneira como são arrumados”.  
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Figura 19: Canoa pintada com paisagem ao redor, Paúba, 1993. Fonte: Nícia Guerriero48 

 

Comentários selecionados: 

 

Valeria Ramos: Tenho uma quadro qaui na Arabia Saudita. pintado por 

minha tia Tininha Ramos , retratando sua foto . lindo. obrigada 

 

Isabela Melo: Tenho um livro maravilhoso que faz parte da minha infância 

que eu guardo até hoje com as suas fotos maravilhosas do meu querido 

litoral!  

 

 

  

 A foto acima (figura 19) foi tomada em Paúba, quatro praias ao norte de Boiçucanga, 

sentido centro de São Sebastião. Esta imagem tem, em relação ao consumo, tanto material e 

simbólico, alguns traços consoantes com a primeira foto analisada neste capítulo, do Sr. 

Virgolino (figura 12).  

 Aqui, o comentário de Valéria Ramos também dialoga com outros aspectos 

percebidos, através do relato de Nícia (GUERRIERO 2017a), com a foto do Sr. Virgolino.   A 

imagem que ultrapassa o seu suporte e, tanto física quanto espacialmente e vai habitar outro 

lugar, o quadro inspirado na foto e pintado por sua tia está agora na Arábia Saudita. Estando 

tão distante, essa fotografia transformada em quadro e provavelmente fixada na parede, 

contribui para reforçar os seus laços de pertencimento, para dizer algo de si: “Dentro do 

tempo e do espaço disponíveis, o indivíduo usa o consumo para dizer alguma coisa sobre si 

                                                           
48Disponível em:  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200456405365501&set=a.10200449182424932.1073741826.1

617791253&type=3&theater  
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mesmo, sua família, sua localidade, seja na cidade ou no campo, nas férias ou em casa”. 

(DOUGLAS & ISHERWOOD, 2014, p. 113).  

 A fotógrafa menciona, no espaço reservado à descrição da imagem, que  

 

“esta foto deu muito trabalho pra fazer – quando eu vi esta canoa pintada 

com a paisagem do entorno, fiquei louca, mas a luz não tava boa – voltei lá 

umas quatro vezes, tinha sempre uns barrigudos tomando cerveja, mulheres 

tomando sol, etc.” 

 

 

 O comentário em tom de brincadeira revela que o seu cenário estava poluído, não 

estava ‘editado’ como a ‘cópia’ desta imagem em sua memória já quase pronta, à espera de 

materialização. Procurando alinhar o seu conhecimento técnico à sensibilidade, precisava 

aguardar o cenário ficar moldado pela luz do sol sem os “barrigudos” na composição. Esperar 

a natureza conspirar em seu favor, unindo a imagem em sua mente com a luz imaginada sem a 

presença das pessoas a atrapalhar o seu clique. Aqui, o momento decisivo bressoniano, teve 

que explorar a paciência e, replicando o que dissemos no capítulo primeiro, ao tratar dos 

conceitos técnicos que envolvem a elaboração de uma fotografia, ela precisou esperar o tempo 

transcorrer, para criar a imagem. Para Alberto Manguel (2006, p.92) “Ao contrário da 

fotografia, o mundo não tem uma moldura: o olho divaga e pode apreender aquilo que está 

além das margens”.  
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Figura 20: Seu Dorival, pai do Vanil – 1995. Fonte: Nícia Guerriero49. 

 

Comentários selecionados: 

 

Elaine Miranda: Meu Tio!!💜 

 

Comentários selecionados a partir dos compartilhamentos: 

 

Sidney Teixeira: compartilhou a foto de Nicia Guerriero. 

 

Sidney Teixeira: OLHA AI VANIL SEU PAI GUERREIRO 

.....SAUDADES.. 

22 de abril de 2015 às 12:38 

 

Sidney Teixeira: compartilhou a foto de Nicia Guerriero. 

29 de março de 2015 ·  

 

Vanderley Santos: Esse foi um guerreiro 

30 de março de 2015 às 06:25 

 

Sidney Teixeira: compartilhou a foto de Nicia Guerriero. 

23 de março de 2015 ·  

Comentários:  

Sidney Teixeira: SEU LAURIVAL ;;FAZENDO REDES ... 

 

Sidney Teixeira: compartilhou a foto de Nicia Guerriero. 

17 de abril de 2013 ·  

                                                           
49Disponível em: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200474541578895&set=a.10200449182424932.1073741826.1

617791253&type=3&theater  
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Comentários: 

Sidney Teixeira: SEU LAURIVAL PAI DO VANIL CHEIRO VERDE 

LINDO 

 

 Esta foto foi feita entre a beira do rio e a praia, essa areia já faz parte da orla, que se vê 

ao fundo. O sol intenso da uma manhã que ilumina a cena cria o efeito de um brilho muito 

forte na areia. O pescador está um pouco em contraluz. Provavelmente por essa razão, a 

fotógrafa fez o registro com uma exposição além do necessário, para captar melhor as 

expressões do caiçara. Ao fundo, vê-se um reboque de uma embarcação provavelmente maior, 

pois é hábito comum os pescadores conduzirem seus barcos até o mar através de troncos 

redondos. 

 Nesta imagem, vê-se uma descrição, e a referência para reconhecê-lo é o seu filho, 

Vanil, uma pessoa muito conhecida na comunidade, dono de um restaurante local, citado num 

dos comentários: “Seu Dorival. Pai do Vanil – 1995”. Dentre as fotos do álbum virtual que 

retratam a cena de confecção de rede, escolhemos esta acima com o intuito de explicitar a 

ação de Sidney Teixeira que compartilha à exaustão esta fotografia. Na realidade, ela o faz em 

quase todas as fotos do álbum: curte, compartilha, comenta e compartilha novamente. 

Geralmente mais de uma vez.  

 Em nosso modo de ver, toda vez que Sidney compartilha, e inclusive comenta a 

mesma foto, está convocando a memória da comunidade presente nas imagens. Segundo 

Norval Baitello, faz parte da natureza do midiático esse excesso de reprodutibilidade. Um 

álbum como o Cores Caiçaras tem a característica de manter uma visibilidade, pensando nas 

possibilidades midiáticas de uma rede social, um pouco mais discreta. Desse modo, o papel 

dessa usuária acaba sendo de fundamental importância, pois com as suas manifestações 

aparentemente exageradas contribuir para reverberar o álbum com mais intensidade, 

provocando uma volta para o tangível: 

 

“Se a imagem é o registro de uma falta, as reproduções são a exorcização 

definitiva do corpóreo em favor do imaterial e do imagético. Com elas 

inaugura-se uma nova ordem e uma nova ciência: a ecologia, como novo 

logos do eco, das reverberações vazias, das séries e repetições, a ciência das 

reproduções de reproduções, algo que faz parte da natureza do midiático”. 

(BAITELLO JR. 2010, p. 97). 

 

 

 No quadro de análises completo, que está disponível em CD acompanhando essa 

dissertação, foram selecionados os comentários mais relevantes, do ponto de vista deste 
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trabalho sobre cada fotografia. Nele, perceber-se-á a ação de Sidney como uma propagadora 

do álbum e consequentemente da cultura caiçara de Boiçucanga e arredores 

 
Figura 21: Pesca de cerco ao amanhecer, Boiçucanga, 1988. Fonte: Nícia Guerriero50 

  

 

 
Figura 22: Chegada do cerco da tarde em Boiçucanga, 27 de Juho de 1983. Fonte: Nícia Guerriero51 

 

                                                           
50Disponível em: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200456401165396&set=a.10200449182424932.1073741826.1

617791253&type=3&theater  

51Disponível em: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200456417565806&set=a.10200449182424932.1073741826.1

617791253&type=3&theater  
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Comentários selecionados: 

 

Claudia M. Silva: A gente comprava peixe fresquinho, que delicia!! 

 

Nicia Guerriero: Ainda pode comprar 

 

Comentários selecionados a partir dos compartilhamentos: 

 

Fabio Oliveira: compartilhou a foto de Nicia Guerriero — com Simone 

Aparecida Silva e outras 7 pessoas. 

Essa eu tinha que compartilhar foto da nossa amiga Nicia Guerreiro. 

Mas o que me chamou a Atenção foram os personagens da imagem em si um 

deles é meu primo Dino na proa puxando o cerco no meio seu Maneco e na 

proa acho que é seu Sátiro.grandes personagens da nossa Cultura Caiçara 

 

  

 Selecionamos duas imagens para tecer nossas impressões em conjunto por 

representarem uma sequência de um dos tipos de pescaria: a pesca de Cerco. São dois 

momentos: num deles, três pescadores, presume-se, estão recolhendo a rede. Ao que aparenta, 

ela deve estar cheia de peixes, pois o barco está bem inclinado. Os comentários nesta foto não 

foram selecionados, estão mais relacionados à identificação do lugar e das pessoas ali 

presentes. A descrição na foto diz que é uma cena da manhã. Ao fundo, percebe-se a luz do 

sol a caminho de mais um dia de trabalho. 

 Na segunda imagem, a descrição indica que o cerco está chegando na praia no período 

da tarde. Um pouco próxima à aglomeração de pessoas que estão ajudando a puxar a canoa 

para fora do mar, veem-se troncos de madeira, que são utilizados para ajudar na tração (uma 

está bem embaixo da canoa, no meio). Geralmente, quando a canoa chega, quem está por 

perto, sendo caiçara ou frequentador mais antigos, prontifica-se a ajudar. 

 De acordo com Nícia Guerriero e Xixico, no livro Carapirás (1994), o Cerco é um tipo 

de pesca recente, que foi trazido, segundo narram, por japoneses à Ilha Bela, que fica também 

no litoral norte, e virou uma cultura que se estendeu do litoral norte de São Paulo ao litoral sul 

do Rio de Janeiro. De acordo com Nícia e Xixico (idem), há três tipos de cerco. Fazendo uma 

síntese, de um modo geral, sua configuração é uma estrutura em círculo (quase um ‘”U”) onde 

são afixadas redes para pegar peixes: 

 

A rede do Cerco forma uma espécie de viveiro dentro do mar. Os peixes que 

por ali passam são conduzidos pelo "caminho do cerco" para dentro da 

grande rede, mas permanecem ali soltos e vivos. Quatro vezes por dia, chova 

ou faça sol, as canoas vão visitar a rede. Geralmente vão às 6:00, às 10:00, às 

14:00 e às 18:00 horas. Vão três homens numa canoa grande e um na canoa 

pequena, este com a missão de "fechar o cerco". Os homens vão puxando a 
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rede até reunirem os peixes ao alcance das mãos. Então viram a rede por 

cima da canoa e novamente colocam a rede em seu lugar. E podem devolver 

os peixes pequenos também! (idem, p. 57) 

 

 

 Há um outro tipo também conhecido como cerco, que é aquele em que dois barcos 

bem distantes um do outro no mar, mas já na direção da praia, vão puxando a rede até chegar 

à beira da areia. Quando chegam, um grupo surge para ajudar a puxar a rede. Ao final, são 

distribuídos peixes para todos que colaboraram. Giba Pedroza, no comentário sobre a figura 

16, refere-se a esse tipo de Cerco. Há muito tempo não se vê mais esse tipo de pesca, do cerco 

que termina sua “puxada” na areia52. 

 Partindo para os comentários selecionados, vemos de início um clima de nostalgia de 

Claudia M. Silva, “a gente comprava peixe fresquinho, que delicia!”, logo desmistificado pela 

própria fotógrafa que diz: “Ainda pode comprar”. Neste diálogo, talvez Claudia tenha uma 

outra percepção deste cotidiano porque, primeiramente, o próprio álbum vem todo 

impregnado de um clima do passado, o subtítulo do álbum, como já mencionamos no capítulo 

segundo, denuncia esse fato. Talvez a sua relação com o lugar seja mais efêmera e por conta 

disto julgue que isto não exista mais, talvez procure relatar suas relações de afeto através de 

um comentário que, presume, tenha sentido para o dia de hoje.  

 Fábio Oliveira inicia seu comentário dizendo fazer questão de compartilhar a imagem 

para homenagear a cultura caiçara. Pensando a atividade do cerco como um bem cultural, que 

resvala em consumos simbólico-afetivos “a gente comprava peixe fresquinho” transita pelo 

consumo material através reminiscências.  

 Devido a esses fluxos, podemos pensar o Cerco, que apresentamos como um 

patrimônio cultural a partir de  numa breve explanação, como também um patrimônio de 

consumo cultural: 

 

“O fluxo dos bens consumíveis deixa um sedimento que constrói a estrutura 

da cultura como ilhas de coral. O sedimento é o aprendido conjunto de 

nomes e nomes de conjuntos, operações a serem feitas sobre os nomes, um 

meio de pensar”. (DOUGLAS & ISHERWOOD, 2014, p. 122) 

 

 

                                                           
52 nota do autor da dissertação. 
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Figura 23: O canoeiro Benjamin Manoel dos Santos - proibido de fazer canoas, passou os últimos anos fazendo remos 

Boiçucanga, 1990. Fonte: Nícia Guerriero53 

 

Comentários selecionados: 

 

Regina Pereira: nossa, proibido fazer canos, passou a fazer remos, é poesia 

pura. Lembra os versos de Drummond é livre a navegação, mas proibido 

fazer versos! 

 

Nicia Guerriero: Regina poetíssima ... bem vinda à história caiçara! 

 

Beth Kok: me lembro dele... 

 

Ingrid Reis: Nicia Guerriero adoro seus posta, se algum dia fizer uma roda 

para contar essas historias adorarei participar 
 

Malu Moreira: Nicia Guerriero, essa podia ser uma grande inciativa.... um 

projeto para renomear as nossas ruas ... resgatando alguns nomes, 

homenageando pessoas da forma como acaba de propor. Vc é muito boa 

nisso. Fala com o verador. ;) 

 

Nicia Guerriero: Foi o. Projeto Sao Sebastiao tem alma que pediu pra 

homenagear seu Benjamim quando ele morreu. Outras ruas são queridos: 

Gilmar, Plácido ... o Alcyr tem um projeto de memorial ... mas tem muita rua 

ganhando nome de gente nada a ver ... a rua das arvores por exemplo ganhou 

um nome de alguem que nunca morou em Boiçucanga 

                                                           
53Disponível em: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200456397245298&set=a.10200449182424932.1073741826.1

617791253&type=3&theater  
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Malu Moreira: Por isso mesmo caberia um novo projeto, revendo tudo isso 

e propondo algo relamente significativo. ;) <3 

 

  

 Nesta última imagem selecionada para esta categoria, temos duas fotografias do 

Senhor Benjamim. A descrição impressa entre as duas imagens diz: “O canoeiro Benjamin 

Manoel dos Santos - proibido de fazer canoas, passou os últimos anos fazendo remos. 

Boiçucanga – 1990”. De pronto surge um comentário de Regina Pereira trazendo a poesia 

implícita à descrição: “nossa, proibido fazer canos, passou a fazer remos, é poesia pura. 

Lembra os versos de Drummond é livre a navegação, mas proibido fazer versos!”: 

 

Como, pois, interpretar 

o que os heróis não contam? 

Como vencer o oceano 

se é livre a navegação 

mas proibido fazer barcos? 

Fazer muros, fazer versos, 

cunhar moedas de chuva, 

inspecionar os faróis 

para evitar que se acendam, 

e devolver os cadáveres 

ao mar, se acaso protestam, 

eu vi; já não quero ver (ANDRADE, 2012, p. 41) 

 

 

 Numa das fotografias aparece o seu Benjamin a fazer remos, com sua casa ao fundo. 

Na outra imagem, com um enquadramento mais próximo, através de uma abertura maior, que 

ressalta o foco seletivo, dando mais destaque ao pescador, percebemos um olhar 

aparentemente melancólico. Os versos de Drumond, referenciados por Regina Pereira, 

parecem endereçados ao caiçara, como se o conhecesse: “Como vencer o oceano, se é livre a 

navegação, mas proibido fazer barcos?” Fazer remos evidentemente é mais que uma livre 

terapia sem receituário: é um modo de se aproximar da canoa, de tocar a canoa, de entrar no 

mar, de participar da pesca: 

 

De fato, as formas dos objetos que nos rodeiam têm este significado. Não 

estávamos errados ao dizer que eles estão em volta de nós, com uma 

sociedade muda e imóvel. Eles não falam, mas nós os compreendemos, 

porque têm um sentido que familiarmente deciframos. São imóveis somente 

na aparência...” (HALBWACHS, 2013, p. 158). 
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 O senhor Benjamin, precisava manter contato com algo que o significasse.  Daniel 

Miller comenta que há uma constituição mútua, dialética entre nós e as coisas, ora nós a 

representamos, ora são representadas por nós. “Coisas fazer coisas conosco, e não apenas 

coisas que gostaríamos que fizessem” (MILLER, 2013, p 141).  

 Os comentários de Ingrid Reis, Malu Moreira e a própria Nícia acabam discutindo 

propostas de ação mais afirmativa, para valorizar a cultura e memória caiçara através na 

nomeação de ruas homenageando personagens locais. No diálogo mantido, comentam que já 

houve algumas conquistas, no entanto, partes dos nomes de ruas não têm relação nenhuma 

com a memória coletiva do grupo.  

 Michael Pollack (1989), ao discutir as relações de memória, esquecimento e silêncio, 

escrito à época da emblemática queda do Muro de Berlin, expõe, entre outras coisas, que a 

memória coletiva está em constante disputa. Para ele, “a memória [...] se integra [...] em 

tentativas mais ou menos conscientes de definir e de reforçar sentimentos de pertencimento e 

fronteiras sociais entre coletividades de tamanhos diferentes [...]. (p. 9).  

 Essa discussão remete-nos também ao texto de Alysson Martins e Ana Migowski, que 

tratam de discutir a cartografia da ditadura militar no Brasil, através de mapas colaborativos 

visando a localizar nas cidades brasileiras a influência imposta à memória coletiva através da 

nomeação de ruas. Para elas, “não apenas a geografia física, mas também seus aspectos 

hitóricos e políticos, estão intimamente relacionados às práticas e às disputas memoriais” 

(MARTINS, MIGOWSKI, 2015, p. 15). 

 Encerramos agora esta categoria. No final das contas, são duas em uma, pois, 

incialmente, pensávamos em fazer uma categoria denominada Momentos da pesca, e outra 

para trazer os objetos da pesca. Entretanto, ao selecionar as imagens para ambas, percebemos 

que havia uma narrativa destes momentos embutida, um fragmento, uma cena da vida, a partir 

do cotidiano da pesca: o fabrico da canoa, a canoa descansando a espera do pescador, a 

produção ou os ajustes na rede, a pesca, a volta com os peixes e por fim o poder simbólico da 

canoa, protagonizando todas as cenas.   

 



 

 

86 

3.5 A MEMÓRIA TEM UM ENDEREÇO: OS LUGARES DE AFETO 

 

Figura 24: Praça da Mentira, Boiçucanga, 27 de Julho de 1983. Fonte: Nícia Guerriero54 

 

 

Comentários selecionados a partir dos compartilhamentos: 

 

Rosemeire Rodrigues: compartilhou a foto de Nicia Guerriero. 

Nossa praça como era antes 

 

Simone Monreal: compartilhou a foto de Nicia Guerriero. 

21 de março de 2013 ·  

quando mudei p boiçucanga , eu morava ai em frente ,brinquei muito ai . 

amo a barra . lenbranças maravilhosas dessa praça. 

João Dos Santos: compartilhou a foto de Nicia Guerriero. 

O tempo faz mudar o lugar, as pessoas, as atitudes etc..... que saudade da 

nossa praça antiga, aqui pude brincar de taco, bolinha de gude, futebol, pega 

pega e as mentiras eram contadas à  

 

Claudio Souza: MENTIRA! 

 

Augusto F Anderson: N ESTA IMAGEM E UMA RELIQUIA E TEM DE 

SER PRESERVADA . PARABENS AO DONO DO ACERVO 

21 de março de 2013 às 14:25 

Ismael Hora: e isso e coisa rara mesmo,,,,,,,,,,,,,, 

21 de março de 2013 às 17:19 

 

 A Praça da Mentira foi criada pelos próprios pescadores e depois oficializada com o 

nome pela prefeitura55. Lá os pescadores se reuniam para contar as suas aventuras da pesca. 

                                                           
54https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200456417405802&set=a.10200449182424932.1073741826.16

17791253&type=3&theater  

55http://www.camarasaosebastiao.com.br/index.php/component/search/?searchword=praça%20da%20mentira&o

rdering=newest&searchphrase=all   
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Como era de praxe, algumas delas ganhavam mais colorações, eram enriquecidas nas 

proporções mencionadas sobre os peixes capturados – principalmente os que “escapavam”.  

 Quando apresentamos sua trajetória, Nícia comentou que esta imagem era uma das 

mais significativas, é inclusive uma das três imagens que trouxe numa folha de papel antes de 

revelá-las e publicou no álbum Cores Caiçaras (figura 10). Para ela, é uma imagem “cheia de 

cenas” (GUERRIERO, 2017c). Se observarmos a fotografia com um olhar mais investigativo, 

na realidade não iremos encontrar tantas cenas assim: vemos apenas algumas crianças 

brincando, enquanto uma descansa, e um pescador fazendo reparos em sua canoa. 

Aparentemente pouca coisa acontecendo, mas a imagem que Nícia retêm pode estar 

relacionada a outros momentos, gravados em sua memória e convocados ao mencionar esta 

fotografia:  

 

Pinturas, desenhos, símbolos, ambos designam um campo novo do saber 

fazer, aquele das produções do espírito, contemplando as imagens, os 

símbolos e as ideias. Nosso modo de habitar e de fazer mundo responde à 

entrada em moradas simbólicas que utilizamos para negociar com as 

incertezas: a casa da linguagem, as produções imagéticas, o universo 

imaginário, os sonhos, os ritos, os devaneios” (ROCHA, 2014, p. 210).  

 

  

 Nos primeiros comentários, de Rosemeire Rodrigues, Simone Monreal e João dos 

Santos são trançados por lembranças da infância. Os comentários saudosos trazem à tona as 

brincadeiras no local, as mentiras que eram contadas pelos pescadores, enfim, toda uma 

ambientação rica, “cheia de cenas”, como disse Nícia acima. Tais comentários referendam os 

devaneios que a fotógrafa nos trouxe, aqui “essas consciências se aproximam e se unem em 

uma representação comum” (HALBWACHS, 2013, p. 140). 
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Figura 25: 1976: Casa de pau-a-pique e sapé, sem muros. Fonte: Nícia Guerriero56 

 

Comentários selecionados: 

 

Nicia Guerriero: Vittorio Capuzzo vi que você curtiu tudo aí de Veneza ... 

ainda arrependido de não ter vindo a Boiçucanga quando viemos em 1986? 

quando vier ao Brasil, está convidado novamente! 

 

Vittorio Capuzzo: Obrigado Nicia!, acho que vou chegar na epoca da Copa 

pra ficar até as Olimpiadas, tà bom?... ;) 

 

Nicia Guerriero: tá bom ... a gente vai combinando! 

 

Alfredinho Bertioga: Bambu espichado ...acho que para derrubar Abacate ! 

 

Eloísa Sousa: Estou achando que a casinha de pau a pique ficava no 
caminho que eu fazia para ir a escola, parece que era de seu Mané Rita...de 

qualquer forma os seus registros estão impressos na minha memória tbém. 

Obrigada por me fazer acessá-los. Grande trabalho! Beijo enorme no seu 
coração. 

 

Comentários selecionados a partir dos compartilhamentos: 

 

Sidney Teixeira: compartilhou a foto de Nicia Guerriero. 

Comentários 

Sidney Teixeira: CASA DO SEU VITORINO NOSSO BENZEDOR 

...QUE JA ESTA NOS BRAÇOS DE DEUS ....ETERNO 

Sidney Teixeira: PAU A PIQUE ,,,,LINDA 

                                                           
56https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200456370564631&set=a.10200449182424932.1073741826.16

17791253&type=3&theater  
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Vanil Moreira: Olha a porta da sala onde dona Josefa ficava sentada com o 

bordão ela era cega a mae de Vitorino. Como eu brinquei nesse quintal 

saudades 

 

Sidney Teixeira: O NOSSO TEMPO ERA ASSIM NE ::?TUDO LINDO 

....HOJE BRIGAM POR QUALQUER COISAS MATERIAS .....OLHA A 

HUMILDADE ,,,QUE ERA BOM DE SE VIVER ,,,,AMOOOOOO 

Vanil Moreira: Agente nem percebia que as casas eram de pau a pique era 

linda uma delicia corre pelo Quental imensos ia de uma casa pra outra pra 

casas de forno come beiju e bolo de tapioca que delicia e os peixes seco no 

varal kkkkllk felicidade 

Sidney Teixeira: TOMAR CAFE COM PICUTA.....CARA BATATA 

DOCE PEIXE SECO COM AGU TEC;;;;;TUDO BOM ... 

Sidney Teixeira: ANGU] 

Sidney Teixeira: HOJE SE NAO TVER PAO FRIOS JA BRIGAM NE ?? 

Sidney Teixeira: NOSSA HISTORIA COMEÇAM ASSIM ..;;; 

Vanil Moreira: Kkkkklk picuta que saudades 

Vanil Moreira: Sid tu tem a receita da picuta me deu vontade de fazer 

26 de março de 2015 às 19:29 

Sidney Teixeira: KKKKK E SO DEIXAR A MANDIOCA NA AGUA DE 

MOLHO POR UNS DIAS ;;;;;QUANDO FICAR MOLE TIRA DA AGUA 

E FAZ A MASSA COM OVOS MANTEIGA ENROLA NA FOLHA DE 

BANANEIRA E POE PRA COZINHAR ..E TOMAR CAFE COM PICUTA 

BOM NE :::;;BEM TIPICO ... 

Sidney Teixeira: LEMBRAA A TIA JULINHA FAZIA PRA NOIS ;;? 

Sidney Teixeira: MAE DE VANDA;; 

Vanil Moreira: Verdade vou fazer 

Sidney Teixeira: COLOCA A MANDIOCA AIPIM ....ELA FICA PRETA 

E BOM DEIXAR DE MOLHO EM UM TUNEL....PRA MANDIOCA 

AMOLECER;; 

Sidney Teixeira: TIPO BARRIL ....OU UM TACHO ..BEM FUNDO ,, 

Vanil Moreira: Vou compra a mandioca sábado ai na esquina da Amauri 

Teixeira leite perto de onde VC morav 

Vanil Moreira: VC morava 

 

 Esta é a única fotografia do álbum datada anterior aos anos 1980. Fotografia com um 

tom pastel predominante, causando a impressão de uma imagem mais antiga que as outras, o 

que é de fato. Na realidade, a tonalidade não vem só da imagem, do suporte, vem também de 

todo o cenário, das palhas, do barro da parede e da luz do sol que ilumina a casa um pouco em 

contraluz. Em primeiro plano, o abacateiro, denunciado pelo comentário de Alfredinho 

Bertioga, “Bambu espichado ...acho que para derrubar Abacate !”, divide o enquadramento 

convidando-nos a olhar mais atentamente a porta e a janela. Discretamente, nos fundos, 

estende-se um varal de roupas num quintal que parece não ter fim. 

 Uma curtida de Vitorio Capuzzo inicia o diálogo por parte de Nícia, que o provoca: 

“Vittorio Capuzzo vi que você curtiu tudo aí de Veneza ... ainda arrependido de não ter vindo 

a Boiçucanga quando viemos em 1986? quando vier ao Brasil, está convidado novamente!”. 

Como mencionamos no início deste capítulo, esse “investimento mínimo” (RECUERO, 2014, 
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p. 119), essa ação mais discreta, a meio caminho entre a timidez e a lassidão fomentou o 

comentário de Nícia, recuperando o período em que ela estava já na-morando Boiçucanga57. 

 Um tipo de casa tão típica desta região, que traz reminiscências diferentes sobre quem 

morou nela. Eloisa Sousa comenta que ficava a caminho de sua escola e era de Mané Rita. Já 

Vanil Moreira e Sidney Teixeira legitimam-se confirmando que era a casa de Vitorino, o 

benzedor local. Como casas como essas fazem parte de um contexto muito arraigado à cultura 

caiçara, confundir de quem é a moradia só enriquece as lembranças que são evocadas 

equivocadamente. Para Halbwachs (2013), a memória coletiva depende, em intensidade e 

duração, das lembranças individuais, que se valem umas das outras para trazer as 

reminiscências do grupo: 

 

Contudo, se a memória coletiva tira sua força e sua duração por ter como 

base um conjunto de pessoas, são os indivíduos que se lembram, enquanto 

integrantes do grupo. Desta massa de lembranças comuns, umas apoiadas 

nas outras, não são as mesmas que aparecerão com maior intensidade a cada 

um deles. De bom grado, diríamos que cada memória individual é um ponto 

de vista sobre a memória coletiva [...] (idem, p. 69). 

 

 Nícia concedeu-nos muitos depoimentos, num deles (GUERRIERO, 2017a), fizemos 

um levantamento sobre qual destino todas as imagens presentes no Cores Caiçaras tinham 

tomado, após a sua materialização (revelação), isto é, quais desdobramentos tinham ocorrido 

antes mesmo de chegarem ao álbum virtual. Quando mencionamos esta fotografia, ressaltando 

que era a única tomada feita nos anos 1970, que também tinha curiosamente causado essa 

confusão de quem havia morado lá de fato, a fotógrafa confessou que, na realidade, essa  

moradia ficava em Trindade, litoral sul do Rio de Janeiro, no entanto, ela achou que caberia 

muito bem neste álbum, e acabou omitindo a sua origem geográfica.  

 Tempos depois, em outra entrevista (GUERRIERO, 2017f), perguntamos o que ela 

pensava sobre uma foto feita em um local tão distante, geograficamente, entretanto tão 

avizinhado em relação às referências culturais, sociais e principalmente próximo à 

convocação da memória, memória no tempo e no espaço evocada por uma imagem feita a 

cento e setenta quilômetros de distância58: 

 

A casinha de Trindade é uma prova que existiu mesmo esse povo isolado das 

cidades e que iam e vinham de porto em porto em suas canoas como seus 

                                                           
57 Ver seu depoimento no capítulo 2 (GUERRIERO 2016a) 

58Disponível em:  https://www.google.com.br/maps/dir/boiçucanga/Trindade 
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ancestrais índios. Compartilhavam sua cultura, trocavam bens, trançavam 

seus familiares em casamentos aqui e ali. Em janeiro de 92 fotografei uma 

família no Saco de Mamanguá, um lugar isolado de Parati. Eles iam fazer 

farinha e os instrumentos estavam secando ao sol. Quando mostrei as fotos 

pro seu Celso [morador de Boiçucanga] ele teve saudade, disse que teve os 

mesmíssimos utensílios”  

 O diálogo saudoso de Celso a partir do depoimento de Nícia, as lembranças e 

discussões sobre quem morava nessa casa, as reminiscências de Vanil Moreira sobre o quintal 

“imenso” e o livre trânsito entre as casas, ‘vendo’ até Dona Josefa, mãe cega do benzedor. 

Essa profusão de impressões que se misturam, se referenciam e se contrapõem estão 

relacionadas a uma construção coletiva da memória a partir do espaço:  

 

não há memória coletiva que não aconteça em um contexto espacial. Ora, o 

espaço é uma realidade que dura: nossas impressões se sucedem umas às 

outras, nada permanece em nosso espírito e não compreenderíamos que seja 

possível retomar o passado se ele não estivesse conservado no ambiente 

material que nos circunda. É ao espaço, ao nosso espaço – o espaço que 

ocupamos, por onde passamos muitas vezes, a que sempre temos acesso e 

que, de qualquer maneira, nossa imaginação ou nosso pensamento a cada 

instante é capaz de reconstruir – que devemos voltar nossa atenção, é nele 

que nosso pensamento tem de se fixar para que essa ou aquela categoria de 

lembranças reapareça. (HALBAWCHS, 2013, p. 170). 

 

 Essa imagem ainda trouxe lembranças sobre o consumo alimentar, o diálogo entre 

Vanil Moreira e Sidney Teixeira atravessam o quintal da memória para chegar até as “casas 

de forno” para comer “beiju e bolo de tapioca” e ainda ver os “peixes seco no varal kkkkllk 

felicidade”. Aqui os lugares de afeto são revisitados em múltiplas experiências a partir das 

lembrancas, A memória reavivada através das imagens do álbum virtual reforçando a criação 

de vínculos, sem o “desespero” das “imagens sem sentido da iconofagia” atestado por Malena 

Contrera e Norval Baitello (2007, p. 16 apud ROCHA 2012, p. 29): 

 

Quando a consciência está subalimentada pelas imagens endógenas, ou seja, 

quando não há vida simbólica interior, vida reflexiva, o sistema cognitivo 

pessoal acaba se colocando mais no papel de mero consumidor das imagens 

exógenas oferecidas pelo mercado do que como receptor e transformador 

dessas imagens, extraindo delas apenas os seus significados funcionais e não 

os demais significados mais complexos elas poderiam evocar.   

 

 Logo, imagens postadas podem contribuir para proporcionar uma “vida reflexiva”, 

tornando-os “receptores e transformadores dessas imagens”, convocando “significados mais 

complexos que elas poderiam evocar”. A memória coletiva, partindo do espaço, trazendo 
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reminiscências sensoriais, cores, cheiros, sabores. Os diálogos entre Sidney e Vanil se 

prolongam através dos comentários, trocam receita de Picuta59, e essa partilha de experiências 

se encerra com Vanil decidindo comprar a mandioca para fazer a receita. Aqui, os vínculos 

circulam a partir da memória e do consumo simbólico de alimentos, Segundo Douglas e 

Isherwood (2013), a comida tem tanto significado quanto as artes. Desfrutar de um alimento, 

é desfrutar da memória e do consumo-simbólico afetivo sobre ele.    

 

3.3.6 O COTIDIANO: OS RITOS, AS FESTAS, OS VARAIS E OS QUINTAIS 

 

 
Figura 26: 1989- grupo da quadrilha do Toninho, logo após a apresentação da qual também fiz parte – Toninho de camisa 

vermelha. Fonte: Nícia Guerriero60 

 

Comentários selecionados: 

 

Ketely Silvestre: tem simone de vavaco,leo barra,Bernadete,sideney,Silvio 

la atras...beth,Waguito 

 

Ketely Silvestre: Falecido Sidney... 

Victoria Meirelles Eu too aii ?? 

 

Elisabete Aparecida: Cristiane Maria a foto que te falei 

                                                           
59 No livro Carapirás (op. cit) há uma seção com receitas, inclusive de Picuta. 

60Disponível em: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200474517738299&set=a.10200449182424932.1073741826.1

617791253&type=3&theater  
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Comentários selecionados a partir dos compartilhamentos: 

 

Nicia Guerriero: compartilhou a própria foto. 

tem tanta gente frequentando minhas fotos do álbum CORES CAIÇARAS, 

cadê as pessoas que estão nesta foto pra se identificarem? 

2 compartilhamentos 

Comentários 

Raquel Sena: É mesmo... Só consigo identificar a Enf Bete e o Toninho... 

 

João Dos Santos: Eu acho que o primeiro de paletó é Vaguito... 

 

Nicia Guerriero: João escreveu no compartilhamento que a noiva é a Rosa, 

é mesmo e lá atrás tem o Sidinei ... atrás da noiva é Bernadete, de echarpe 

vermelho é Xixico 

 

Sidney Teixeira: compartilhou a foto de Nicia Guerriero. 

Comentários 

Sidney Teixeira: toninho saudades eterno descance em paz amem........ 

 

Benedita Silva: Toninho.!! Muito divertido e prestativo na educação da 

COSTA SUL.!!! 

 

João Nascimento: e tempo bommm.... 

 

 
 Figura 27: Boiçucanga, 8 de Dezembro de 1987 - Dia de Nossa Senhora da Conceição. Fonte: Nícia Guerriero61 

 

Comentários selecionados a partir dos compartilhamentos: 

Maria Seixas: compartilhou a foto de Nicia Guerriero. 

 

                                                           
61Disponível em: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200456410285624&set=a.10200449182424932.1073741826.1

617791253&type=3&theater   
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Eu tenho no meu quintal a lembrança viva da Verena uma arvore de acerola, 

muda que me foi dada por ela com tanto carinho que eu conservo com muito 

amor ... 

1 curtição 

 

 

Sidney Teixeira: compartilhou a foto de Nicia Guerriero. 

Comentários 

Ester Mendoza: Nossa SID MEUS OLHOS ENCHERAM DE LÁGRIMAS 

DE RELEMBRAR TTAS COISAS LINDAS Q VIVI AI, E REVER 

PESSOAS Q N ESTÃO MAIS C A GENTE Q APERTO ME DEU obrigada 

por compartilhar bjão 

 

 

 Trouxemos estas duas imagens em conjunto para abordar alguns aspectos que elas 

possuem que são consoantes, sendo que as suas diferenças na realidade formam e provocam a 

aproximação relacionada ao cotidiano do caiçara, a partir da tradição dos ritos e festas. A 

primeira imagem, chamada de “grupo da quadrilha do toninho” (figura 26), mostra uma 

aglomeração reunida, próxima à parede da Igreja de Nossa Senhora. O grupo feliz com o 

festejo da quadrilha, era comandado por Toninho. Nícia comenta que tinha feito parte também 

dessa festa, por ser a fotógrafa, não aparece no registro. 

 A segunda imagem (figura 27) mostra um grupo, aparentemente saindo da igreja e 

indo às ruas em comemoração ao dia de Nossa Senhora de Conceição. A luz do sol lateral, 

com a sombra das copas das árvores mostra que é um fim de tarde. A direita fica a praia, a um 

quarteirão. À esquerda, um pouco antes desse enquadramento feito pela fotógrafa está a praça 

da Mentira, que já foi apresentada neste trabalho. 

 Há muitos pontos em comum nas duas imagens. Os comentários, das duas, começam a 

partir da identificação de quem estava nas fotos. A própria Nícia compartilha a foto da 

quadrilha duas vezes, cobrando às pessoas para que se identifiquem. Em seguida, os 

comentários tomam rumos de compartilhar saudades de quem aparece nas imagens, mas já se 

foi. Dentre os citados, está Sidnei e Toninho, na primeira, e Verena, na segunda, assim como 

Toninho, identificado pela autora da foto.  

 Toninho, de acordo com Nícia Guerriero e com o autor desta pesquisa, teve uma 

participação fundamental na luta pela cultura, sociedade e folclore do caiçara. Influente, 

conduzia os caiçaras mais jovens nos festas populares, nos ritos, pois era muito religioso e 

também participava de outros eventos da comunidade. 
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Figura 28: Boiçucanga, 8 de Dezembro de 1988 - Coroação da santa roubada em 1989. Fonte: Nícia Guerriero62 

 

 

Comentários selecionados a partir dos compartilhamentos: 

 

Sidney Teixeira: compartilhou a foto de Nicia Guerriero. 

Comentários 

Sidney Teixeira: ESTA E A SANTA QUE SUMIU DA IGREJA NOSSA 

SENHORA DA COCEIÇAO!!!NUNCA MAIS APARECEU !!! 

 

 A descrição dessa imagem nos diz que a Santa seria roubada no ano seguinte. Sidney 

Teixeira, mais uma vez, toma parte da foto, compartilhando e comentando o próprio 

compartilhamento: “ESTA E A SANTA QUE SUMIU DA IGREJA NOSSA SENHORA DA 

COCEIÇAO!!!NUNCA MAIS APARECEU !!!”. Como se gritasse, ou quisesse ser ouvida, 

questiona em letras garrafais, a ausência da imagem. Os outros comentários, não 

selecionados, estão mais relacionados à procura por identificação de quem são as pessoas que 

aparecem na fotografia. 

 A santa mesmo não estando mais presente, desde 1989, segundo Nícia descreve, ainda 

exerce forte poder simbólico, ainda hoje se sente a sua ausência. Para Halbwachs, é necessário 

considerar “o fato de que os habitantes são levados a prestar uma atenção muito desigual ao 

que chamamos de aspecto material da cidade, mas que a maior parte certamente se sentiria 

bem mais sensibilizada com o desaparecimento dessa rua, de prédio, daquela casa, do que 

pelos acontecimentos nacionais, religiosos, políticos mais sérios” (2013, p. 161). 

                                                           
62Disponível em: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200456410645633&set=a.10200449182424932.1073741826.1

617791253&type=3&theater  
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 Nesta e na outra igreja de Boiçucanga, sempre foi rara a presença de um padre para 

celebrar um rito. Inclusive, nas fotos que remetem à igreja, dentro e fora, percebe-se a sua 

ausência. Logo a imagem da santa, evocada na descrição da foto e presente na memória do 

grupo, acaba tendo um valor simbólico mais crucial.   

 A matéria, para Halbwachs, reforça o equilíbrio espiritual de um grupo, pois ajuda a 

reforçar a memória: 

 

 mais do que qualquer outro, um grupo religioso precisa se apoiar num 

objeto, em qualquer parte da realidade que perdure, porque em si ele 

não pretende mudar, enquanto à sua volta todas as instituições e os 

costumes se transformam e as ideias e as experiências se renovam.(...) 

Como qualquer elemento de estabilidade que faz falta no mundo dos 

pensamentos e dos sentimentos, é na matéria e em uma ou muitas 

partes do espaço que ela precisa garantir seu equilíbrio 

(HALBWACHS, 2013, p. 184). 

 

 

 
Figura 29: Dona Zilá tinha um quintal fantástico, numa esquina que se tornou movimentada em Boiçucanga. Ela foi morar no 

Maquininha e sua casa foi transformada por suas filhas Fátima e Andrea na Escola Raízes. Fonte: Nícia Guerriero63 

 

Comentários selecionados: 

 

                                                           
63Disponível em: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200456378444828&set=a.10200449182424932.1073741826.1

617791253&type=3&theater  
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Andrea Oliveira: Falta... 

 

Nicia Guerriero: tenho muita saudade dela 

 

Ruda Surfshop: eu tive o prazer de presenciar esta cena,obrigado familia 

oliveira 

 

Nicia Guerriero: Esta foto ta pequena no livro Costa sul do litoal norte. 

Preciso encontrar o original slide pra fazer cópia decente 

 

Vicky Weischtordt: Foto onírica (vai para o calendário? não desanime) 

 

Marta Vasques: Me lembro dessa época. .. 

 

Pereira Rosane: Que legal, peixe no varal! Amei. 

Ligia Nobrega Esses peixes no varal são lindos ! Aqui em Camburizinho 

tinha sempre . eram os peixes da família de Messias, Tiãozinho ... Pena que 

não tenho fotos disso . 

 

Marcia Oliveira Minha mãe com 85 anos continua a limpar e salgar peixes.. 

Ti amo mãe 

Tainá Bbj Mi Flora 

Olha só essas fotos!!! 

 

Cecilia Ferro: Fiz muito isso quando criança em Juquehy, ajudava minha 

mãe a salgar e por no varal pescado pelo meu irmão Mauro Ferro. 

 

Comentários selecionados a partir dos compartilhamentos: 

 

Sidney Teixeira: compartilhou a foto de Nicia Guerriero. 

Comentários 

Acássia Araújo: Fui tanto alí, era um tempo muito tranqüilo e bom! 

 

Edna Santos: compartilhou a foto de Nicia Guerriero.·  

Em minha casa tive muito essa cena! 

 

Edna Santos: SINTO TANTA FALTA DA ÉPOCA EM QUE MEU 

QUINTAL ERA ASSIM! 

 

Edna Masano: Que SAUDADESSSSSS !!!!!!!!Meu pai amado fez muito 

isso...... 

 

 Nesta imagem a descrição da fotógrafa diz que “Dona Zilá tinha um quintal imenso 

[...]”. A partir do enquadramento e ponto de vista de tomada da foto, essa impressão é 

acentuada. A dona do quintal parece minúscula ante a multidão de peixes quase “voadores”, 

tal efeito deriva do tempo de exposição maior. Talvez essa sensação de “onírica” mencionada 

por Vicky Weischtordt esteja também relacionada a esse fato: o vento parece bem intenso. O 

horário, que parece fim de tarde, parece ter influenciado a escolha da fotógrafa por um tempo 

maior de exposição.  
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 Nícia menciona que essa foto foi publicada em tamanho pequeno e que necessita 

encontrar o seu original “para fazer cópia decente”. Essas ranhuras, o desgaste aparente da 

imagem pelo tempo não chega a ser um problema. Talvez esses fatores, além do tempo de 

exposição, contribuam para evocar a ideia de uma cena “onírica”. Esta imagem é 

protagonizada pelo tempo: o longo tempo de exposição, o vento aparentemente muito forte 

sugerindo um tempo que “vai virar”, o tempo em que os quintais eram enormes e sem 

fronteira, o tempo (a idade) da fotografia materializada numa cópia desgastada. O tempo dos 

sonhos e o próprio tempo dessa fotografia. O tempo aqui flui em reflexões e reminiscências. 

O tempo é o templo da fotografia. 

 

 
Figura 30: À esquerda: Erci e Celso Leandro de Souza em Boiçucanga, 1991. À direita: Outra foto do mesmo varal de 

sororocas. Salgar e secar peixes era o único jeito de conservar o pescado quando ainda não havia energia elétrica. Nos anos 

80-90 seu Celso ainda secava peixes por questão de gosto. Hoje está cada vez mais difícil encontrar peixe seco, porque faltam 

peixes e quintais. Fonte: Nícia Guerriero64 

 

 

                                                           
64Disponível em: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200456378204822&set=a.10200449182424932.1073741826.1

617791253&type=3&theater  
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Figura 31: Varal de sororocas de seu Celso - Boiçucanga, 1992. Fonte: Nícia Guerriero65 

 

Comentários selecionados: 

 

Mar Franz Rocha ahhh..quantas vezes, o peixe da semana ao sol, esperando 

a sexta para levar á feira..com galhos de aroeira para espantar os insetos que 

insistiam em se apoderar do pescado como se fora seu... infanciaAlessandra 

Menezes: q saudades disso !!! 

 

Camila Suzart: Haaaa isso eu lembro de pequena. 

 

Maria Seixas: Me lembro desse varal ... 

 

Comentários selecionados a partir dos compartilhamentos: 

 

Rosemeire Rodrigues: compartilhou a foto de Nicia Guerriero. 
Casa de tia rosalina agora peixaria do xixico 

 

Jo Oliveira: compartilhou a foto de Nicia Guerriero. 
isso não se vê mais no litoral !!!! 

 

Comentários 

 

Moacir Silva: não tem mais peixes nas procimidades do litoral! 

 

Maurici Mangueira: compartilhou a foto de Nicia Guerriero. 

16 de março de 2014 ·  

                                                           
65Disponível em: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200456372764686&set=a.10200449182424932.1073741826.1

617791253&type=3&theater  



 

 

100 

E SAUDADE DE MINHA INFANCIA, AONDE O TIO EA TIA FAZIA 

AQUELE CAFE COM PEIXE SECO O DELICIA, DEPOIS IAMOS 

BRINCAR EU E CRISTIANOE IAMOS PEGAR CAJUOU COMER JACA 

MOLE, DEPOIS IAMOS PESCAR ROBALO ENTRE A PRAIA EO RIO 

ETA SAUDADE. 

 

 

 As imagens dos varais de peixes são umas das mais emblemáticas no que diz respeito 

a trazer um panorama do imaginário da cultura caiçara partindo de uma fotografia. 

Antigamente, como menciona Nícia na própria descrição da figura 30, a única forma de 

conservar o pescado era salgando e secando ao sol enfileirados um a um, trazendo, por vezes, 

a sensação de estarmos vendo as bandeirinhas de Volpi.  

 Essa imagem “Varal de peixes de seu Celso” (figura 31) foi feita com uma lente 

aparentemente com um angulo maior de visão, em virtude disso, consegue-se abarcar todos os 

varais, com uma perspectiva que dá a sensação de que os peixes que estão em primeiro plano 

são maiores. No final das contas, o que mais nos interessa aqui nessa descrição é perceber que 

a ideia de mostrar praticamente todo o varal contextualizando boa parte do quintal surtiu 

efeito. A luz do sol, intensa, cumpre com eficiência sua missão de secar os peixes. 

Discretamente aparece na parte inferior da foto um reboque de barco. Nícia relata (2017c) que 

“Um varal uniforme significa ainda uma fartura, pois foi um "lanço" de determinado peixe, 

cercou-se um cardume de peixe de passagem” 

 Mar Franz em suas memórias cria todo um trajeto de memória visual, uma narrativa 

que não traz apenas a sua infância, mas aparentemente a de outra pessoa para quem também 

ele endereça a mensagem através de ferramenta de marcação do Facebook. Nessa ferramenta, 

quando você digita o nome de uma pessoa, ele é selecionado num tom azul. Desse modo a 

pessoa é notificada pela rede social (“você foi mencionado numa foto de”) e acaba, se quiser, 

é claro, lendo o comentário no qual foi marcado. Portanto, as fotos podem ser curtidas, 

compartilhadas, comentadas e também marcadas através dessa rede social. Nestas 

ferramentas, sua manifestação vai desde uma discrição com a ferramenta curtir até uma 

interação mais evidente, como quando se comenta. Em relação a nossa pesquisa, ao marcar, 

convocamos a memória de outro trazendo o seu roteiro de reminiscências. Ao marcar é como 

se tatuássemos outra pessoa, com os seus hábitos, gostos, modos de consumir, materialmente, 

simbolicamente, afetivamente, de convocar reminiscências:  

 

Como uma vez nos propôs Michel Serres, em um belíssimo ensaio sobre 

tolerância e diversidade, devemos como hábeis bricoladores, tratar nossa 

própria constituição identitária como um delicado manto, tecido de maneira 

infindável. O manto a que se refere Serres é espelhado nas vestimentas do 
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Arlequim: composto de fragmentos relevantes do que foi vivido, ele é um 

depositário de nossas memórias mais preciosas. Mas, igualmente, é 

decalcado, pouco a pouco, por tudo aquilo que transformamos, e também 

pelas coisas com as quais sonhamos, com nossas utopias, desejos, 

potencialidades. Com esta metáfora, sintetizamos o olhar a ser dirigido ao 

consumo das imagens. Para que elas nos tatuem, mas não nos desfaçam 

(ROCHA, 2012, p. 44).  

 

 

 

 Como sugere Rose Rocha a partir de Michel Serres, acreditamos que essa ideia de ser 

tatuado através do consumo de imagens está em harmonia com o que percebemos através 

deste álbum virtual. Se somos da comunidade, se frequentamos a comunidade, ou se apenas 

passamos pela comunidade pode ser que compartilhemos de algum nível de cumplicidade, de 

comprometimento. Nós, lá no álbum e aqui neste trabalho, tatuamos, marcamos, 

compartilhamos, comentamos e curtimos memórias, afetos e consumos simbólico-afetivos do 

Cores Caiçaras e das cores caiçaras.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A “IMAGEM ARDE PELA MEMÓRIA”: A MEMÓRIA ARDE PELA IMAGEM  

 

“Minha história não é apenas a sua, a de seu pai e de 

sua mãe, a história do feto que você foi e – antes disso 

– a história do nascimento da animalidade e a história 

da emergência da vida; é também a história do 

nascimento da sombra e da luz, a história de teus 

olhos que aprenderam a ver e a não poder ver, a 

história das representações humanas e da perspectiva, 

a história das imagens que fabrico e das imagens que 

você concebe para tentar se entender. Todas essas 

histórias são escritas em mim e em você, mesmo que 

elas não sejam, dentro de nós, imediatamente 

legíveis”66.  

 

Gregory Bateson. 

 

 A epígrafe acima foi recolhida de um livro organizado por Etienne Samain (1998), O 

Fotográfico. Para a apresentação desse livro, o autor recorreu a Gregory Bateson, biólogo e 

antropólogo que transitou por vários campos das ciências humanas, para discutir a relação da 

fotografia como uma “maneira de ver e de pensar” o mundo (idem, p.98). Como ele, também 

acreditamos que a fotografia seja capaz de impulsionar o entrelaçamento de histórias, de 

memórias e de consumos (materiais, culturais, simbólicos e afetivos). 

 O álbum virtual Cores Caiçaras foi criado primeiramente como uma estratégia de 

visibilidade um pouco modesta: tornar conhecidas fotografias preparadas para uma exposição, 

do ponto de vista da autora, relativamente malsucedida, conforme mencionamos no segundo 

capítulo.  Pelo título e subtítulo do álbum, depreende-se que havia uma vontade de 

compartilhar registros produzidos sobre a cultura caiçara, resgatar essa memória recente e seu 

consequente consumo simbólico-afetivo, provocado a partir da imbricação das fotografias, 

dos cartões postais e dos livros dos anos 1980 e 1990.  

 A rica variedade de usuários envolvidos, como os caiçaras oriundos da região ou mais 

distantes, moradores ‘adotados’ pelo modo de ser da praia e na praia, como a própria Nícia 

Guerriero, turistas com envolvimento mais afetuoso com a região, entre outros frequentadores 

dessa rede social, proporcionaram conversas que convocaram não só relações entre memórias, 

afetos e consumos simbólico-afetivos, mas também trouxeram uma noção de comunidade que 

extravasou o sentido sócio-cultural, ultrapassou o campo de ação de um espaço físico: seu 

                                                           
66 BATESON apud SAMAIN (1998)  
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endereço afetivo era agora o álbum virtual Cores Caiçaras. Seu locus de ação partia 

realmente de um lugar específico, da costa sul do litoral norte do Estado de São Paulo, no 

entanto foi ampliado e amplificado no tempo e no espaço graças a uma rede social. 

 Trilhamos um caminho que partiu de uma apresentação mais objetiva dos dois lugares 

de memória envolvidos nesta pesquisa, a praia de Boiçucanga e a rede social Facebook, para 

em seguida trazer subsídios técnicos do ato fotográfico para servir de apoio às discussões que 

viríamos a propor ao longo do trabalho na “leitura” das imagens postadas. Ao discutir a 

trajetória da fotografia, traçamos um paralelo entre as relações de contemporaneidade dos 

cartões postais em consonância com a fotografia analógica, bem como a harmonia dinâmica 

existente entre a fotografia digital e as redes sociais. 

 No segundo capítulo, apoiados em Norval Baitello e Rose Rocha, começamos uma 

discussão sobre o consumo de imagens e o excesso que isso produz, gerando uma 

incomunicabilidade. Em seguida trouxemos um contraponto às proposições destes autores 

apresentando o álbum fotográfico virtual Cores Caiçaras da fotógrafa Nícia Guerriero, que 

poderia ser produtor de afetos e memórias compartilhadas, incentivando uma comunicação (e 

consumo) geradora de sentido, coesão e pertencimento. Dessa forma, cremos ter conseguido 

trazer a ideia de que emerge do álbum virtual um sentido de comunidade cujo gatilho é a 

memória.  

 No último capítulo, fizemos imersões mais diretas sobre as imagens postadas, 

analisando o que iniciamos na apresentação do álbum virtual, isto é, as interações e 

interatividades promovidas através das ferramentas comunicacionais do Facebook e trazendo 

ainda mais subsídios relacionados à convocação de afeto, memória e comunidade. Também 

deixamos as imagens falarem através de outros aspectos, como suas relações técnicas e 

estéticas,  proporcionando-nos outras nuances e contribuindo ainda mais para a percepção da 

comunidade disposta no álbum. 

 Quando curtimos, compartilhamos ou comentamos uma fotografia no Facebook, 

estamos tornando comum aos outros as nossas escolhas, gostos, modos de vida, estamos 

comungando nossa existência. Estamos tatuando nossos hábitos de consumo materiais, 

culturais, simbólicos. Estamos deixando marcas através do gesto, 

 

para classificar eventos, mantendo julgamentos antigos ou alterando-os. 

Cada pessoa é uma fonte e um objeto de julgamentos; cada indivíduo está no 

esquema de classificação cujas discriminações está ajudando a estabelecer 

(DOUGLAS & ISHERWOOD, 2014, p. 121). 
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 Na página do Facebook são postadas cerca 136 mil fotografias a cada 60 segundos67. 

Com mais de um bilhão de acessos diários, essa rede social é representante por excelência de 

uma cultura de visilibilidade intensa. Para Rose Rocha, essa “cultura da visualidade, 

encantada pela potência da externalização da produção imaginária pode colocar em risco parte 

de seu magma de subjetivação e de memória” (2009, p. 274).  

 No caso de Nícia Guerrriero e sua relação com o Facebook, é claro que percebe-se 

uma cultura da visibilidade, no entanto, no que tange ao álbum Cores Caiçaras houve um 

feliz encontro entre o comedimento da quantidade de imagens distribuídas ao longo de três, 

quatro anos e participações incisivas através de alguns comentários dos usuários de sua página 

pessoal, que contribuíram para preservar o “magma de subjetivação e memória”. Inicialmente 

esse álbum virtual partiu das fotografias originalmente organizadas para a exposição (28).  

Em seguida foram acrescentadas outras com uma relativa parcimônia:  

 

“(...) eu tenho gavetas de fotos, eu podia por muito mais (...) eu tenho um 

certo rigor (...) tem um diferencial em relação a outros sites que podem de 

qualquer jeito (...) tem muito mais quantidade do que no meu (...) faz três 

anos, acho, que eu pus (...)  Aí de repente alguém descobre, começa a curtir 

um, começa a aparecer pros outros né” (GUERRIERO, 2016a) 

 

 Nícia, com todos esses cuidados, acabou por cumprir o papel de guardiã das 

reminiscências caiçaras desta região. Esse espraiamento foi causado porque, ao compartilhar 

as fotografias que estavam nas gavetas de sua casa, na rede social, ela (re) velou68 as imagens. 

Ou seja trouxe-as à tona novamente. Foram reconsumidas simbolicamente, ampliando e 

ganhando novos significados: “apropriarse de los objetos es cargarlos de significados” 

(CANCLINI, 2006, p.87). A ideia de guardar69 - aqui fazendo uma alusão ao verbo “ver” 

traduzido do italiano para o português - num sistema de arquivamento cujo acesso tende a 

permitir diálogos mais frequentes com o consumo de memória afetiva.  

 Nícia acabou explorando, com a sua meticulosidade, esta mídia social pautada em seu 

modo de vida junto aos caiçaras, explorando-a como local de ação e experiência 

(SILVERSTONE 2005):  

 

Nós nos envolvemos com a mídia como seres sociais de diferentes maneiras 

                                                           
67Disponível em http://www.allanperon.com.br/facebook-marketing/  

68 Revelação: ato ou efeito de revelar-se, de descobrir, de divulgar. Revelar, do latim revellàre. (CUNHA, 1982) 

69 guardar: guardare:  olhar, ver.  Mas também pode ter o significado de cuidar, como em puoi guardami il 

bambino questa sera? (Podes olhar meu miúdo esta noite?) MEA (1998). 
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em diferentes lugares. As estruturas de dentro das quais vemos e ouvimos, 

ponderamos e lembramos definem-se em parte por onde estamos no mundo, 

onde pensamos estar e às vezes também, é claro, por onde gostaríamos de 

estar (op. cit., p. 161). 

 

 

  

 As imagens, agora partindo deste álbum virtual mantêm uma senda sempre aberta para 

que sua memória e consumo simbólico-afetivo caminhem indefinidamente.  Boris Kossoy 

comenta que a fotografia, em sua trajetória, passa por três estágios. O primeiro parte de uma 

intenção para ela surja, o segundo é a sua materialização e o terceiro são as trilhas que ela 

poderá seguir: 

 

“as vicissitudes por que passou, as mãos que a dedicaram, os olhos 

que a viram, as emoções que despertou, os porta-retratos que a 

emolduraram, os álbuns que a guardaram, os porões e sótãos que a 

enterraram, as mãos que a salvaram.” (KOSSOY, op. cit., 45). 

 

 

 Nícia materializa a memória por um caminho duplo no tempo e no espaço. Tudo bem, 

ela não deixou as imagens ficarem confinadas em alguma gaveta, ganharam mais um lugar de 

memória, que foi o álbum virtual estudado neste trabalho. A imagem retomou o seu contato 

com o real de forma constante, intermitente, pois uma rede social pode ser acessada a 

qualquer momento de qualquer lugar.  

 Um álbum virtual de uma rede social como o Facebook convocaria, através de suas 

ferramentas de interação, os sentidos de memória, consumo simbólico-afetivo e comunidade? 

Esta pesquisa, ainda que de forma lacunar, buscou demonstrar que sim, e de maneira 

significativa, uma vez que as interações e reações à publicação do Cores Caiçaras 

evidenciaram esse efeito. 

 O teórico francês Georges Didi-Huberman recentemente nos brindou com um texto de 

apurada sensibilidade, nele o autor afirma que a imagem “arde” quando toca o real,  e 

proporciona algo além do que tem de verdadeiro. “Assim, podemos propor esta hipótese de 

que a imagem arde em seu contato com o real. Inflama-se, e nos consome por sua vez” (DIDI-

HUBERMAN, 2012, p. 208). No entanto, ao arder, tende a provocar um “incêndio” que, por 

sua vez, deixa como vestígios cinzas: 

 

Porque a imagem é outra coisa que um simples corte praticado no mundo 

dos aspectos visíveis. É uma impressão, um rastro, um traço visual do tempo 

que quis tocar, mas também de outros tempos suplementares – fatalmente 
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anacrônicos, heterogêneos entre eles – que não pode, como arte da memória, 

não pode aglutinar. É cinza mesclada de vários braseiros, mais ou menos 

ardentes (idem, p. 216). 

 
 Quando entrevistamos a fotógrafa pela primeira vez (GUERRIERO, 2016a), em Junho 

de 2016, cerca de um ano atrás, ela comentou sentir-se grata por ter suas fotos analisadas em 

uma pesquisa acadêmica. Ao final da conversa, salientou que este trabalho provocara nela o 

desejo de fazer novas fotografias sobre a cultura caiçara, a fim de dar continuidade ao álbum. 

Tempos depois (Março de 2017), Guerriero voltou a publicar no álbum uma foto de um varal 

de peixe intitulada Dona Madalena, Mãe do chef Eudes, secando sororocas – agosto de 2016 

(figura 32). Nesta foto, um diafragma aberto deixa os peixes em primeiro plano focados, 

valorizando-os no cenário. Dona Madalena está levemente desfocada, com um sorriso sutil de 

quem posa simulando não estar posando, lançando um olhar carinhoso para o seu varal. Uma 

das mãos faz um movimento de acariciar um dos peixes, como se averiguasse ao toque como 

está a textura e o sal. 

 
Figura 32: Dona Madalena, mãe do chef Eudes, secando sororocas - agosto de 2016. Fonte: Nícia Guerriero70 

 

 A distância entre o momento do clique e a sua publicação continuam, acreditamos, 

demonstrando um certo comedimento por parte de Nícia nas publicações deste álbum, indo 

contra o lugar comum, da dinâmica daqueles  que interagem em uma rede social como o 

Facebook, o de retratar o cotidiano e transferi-lo quase em tempo real para a web. Indagada se 

nossa pesquisa realmente havia reacendido o desejo de publicar nesse álbum, Nícia comentou: 

                                                           
70Disponível em: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211255066005268&set=a.10200449182424932.1073741826.1

617791253&type=3&theater  
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Quando coloquei no Face, cada vez que cai na roda de novo é uma pequena 

consagração para mim, mas muitas festas no Facebook são efêmeras, as 

pessoas clicam, clicam e nem se aprofundam. Mas quando você chega com 

um olhar acadêmico e detecta importância nisso tudo, é diferente (...) o seu 

interesse no meu álbum me impulsionou a publicar mais, sim, foi uma 

consequência direta. Mas também porque eu venho atenta a aumentar a 

exposição em papel. Como ela ainda não foi dignamente mostrada, ainda 

tenho planos. Em 2015 fiz um projeto para livro de fotos (...) se algum 

desses projetos vai ser impresso não sei (...). Sou dessas pessoas que gostam 

de fotos, sabe ... (GUERRIERO, 2017f) 

 

  Parafraseando Didi-Huberman (op. cit. p. 16), Nícia, imaginamos, tenha aproximado 

“o rosto às cinzas” deste álbum virtual, soprado “suavemente para que a brasa (...) volte a 

emitir seu calor, seu resplendor, seu perigo (...) Como se, da imagem cinza, elevara-se uma 

voz: “Não vez que ardo?”  
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