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Apresentação
Esta ex posição na sce u co mo parte de um projeto maio r qu e visa investi ga i'
sistemati ca mente as maneiras de morar do bra sil eiro,

°

tema, se m dúvid a, é amplo e

ambicioso , Ele retoma a primeira pesq ui sa empree ndid a pela equipe do Mu se u da
Casa l3ras il eira (!VI CB), aind a na década de 1970

uma sé ri e de fi chas sob re

"Eq uipamentos da Casa Brasile ira - Usos e Costum es", hoje di sponíveis em li vro, CDI,OM e em nosso site, No en tanto, se Em ani da Sil va Bruno, primeiro diretor do M CB,
preocu pou-se com o universo encontrado na literatura , nos relatos de viaja ntes e nos
in ve ntári os até meados do séc ul o 19 - referências de texto, portanto -, pen samos em
foca r referência s ele im agem e num reco rt e temporal da atualid ade, co nce ntrado nas
últimas décad as,
Para preci sa r um pouco unive l'so tão vas to, deci dimos co meçar por im age ns dos
interi ores da s res idência s, locus privilegiado de exp ressão do mO I'a dor e ponto de
intersecção entre a arqu itetura e o eles ign, qu e são os doi s temas princ i pai s de nossa
in stitui ção, fi Ilusca, aberta para as vá ri as reg iões elo país e os vá ri os cô mod os das
casas, preoc upou -se menos co m a forma arquit etôni ca em si e mais co m o modo de
morar do bra sil eiro, Não nos interessava neste primeiro mom ento o espaço qu e deriva
de um proje to profi ss iona l, seja de um arquite to, de um co nstru tor ou de um
decoradOl", mas a casa elas pessoas com un s, espec ialm ente das faixas popul ares, que
também elemog rafi camen te estão mais rep resentada s na população do país,
Uma pesqui sa ini cial rea li zad a por nossa equ ipe com esse foco reuniu um materi al
muito superio r, tanto em qua ntid ade quanto em qualidade, às nossas ma is otimi stas
ex pectati vas, Fomos " inund ados" por imagens vind as de exce lentes fotóg rafos que
vêm reg istrando ao longo dos anos res id ências nos qu atro cantos elo país, em vá ri as
tipolog ias arquit etôn icas e pertence nte s a moradores de diversas classes soc iais,
Co mo esco lher, den tro elessa amplitud e, as pou cas i magens qu e pOderíamos
ap resen tar num a prim eira most ra? fi tarefa coube a um a equipe multid isc ipli nar,
lid eraela por do is integ rantes elo Conse lh o Direto r do Museu da Casa Brasil eira: o
arquiteto Carl os Lemos, grand e es pec ialista na hi stóri a da casa brasilei ra; e o
hi stori ador Ulpiano Beze rra de Meneses, brilh ante pensador da cultura material em

nosso país. Após vá ri as reuni õcs, em vez el a prelensão el e abl'a ngê ncia ou de
represe nlali vid ade da "casa bra sil eira", elec iel im os nos co nce nlrar em ensa ios bem
ponlu ais a respeiLO de casas - sim , necessa ri amenle no plural - do Bras i l. O reco n e,
pon anLO, eSl á na co nsisl ência do ollla r el o fOlóg rafo so bre determi nada realidade, Para
essa dec isão mui LO co nlri l} uiu a sugestão do fOlóg rafo e professo r João MU Sil, da
Unive rsid ade de São Paul o, um cios vá r ios es pec iali slas co nsultados no decorrer cla
pesqui sa.
O result ado está aí, neSl e ca t,íl ogo e nesta ex pos ição qu e mOSlram o olhar cio fo tóg rafo
em qua lro mi cro- regiões do país. Anna ~ I a ri a ni , co nh ec id a por sc u ex tenso lrabalh o
so bre fac hadas nordesl inas, desta vez enl rou nas casas el a região do Ca riri , no Cea rá.
A baia na lêda 1\ larq ues co mparece co m res idê ncias da Chapaela Diamantin a, de lendose es pec ialme nte nas cozin has. Os OUl ros dois cnsa ios mostram os lega dos da
im ig ração europé ia no sul do país. Os sinais domésti cos da imig ra ção polonesa no
Paraná estão relratados pe lo paranac nse João Urba no Já o ga úcho I\nclrés Otero traz ir
LO na a arq uilelura itali ana el a reg ião da Ouan a Co lôni a, no I<io Cranel e do Sul.
Esta ex posição prelend e se r a pri mcira et,'I)" de um programa cle in ve nl,íri o visual cla
casa bras il ei ra. Nossa idéia é form ar um lJanco de image ns que se desdobre em vári as
ve rt enles - co m reco rt es não só pelo olh ar do fotóg rafo em reg iões bem ponlu ais, co mo
neSla pri meira fase, mas lambé m por regiões do 1J<l ís, por usos e fun ções, por cô moclos
da casa, elC.
A pesqui sa va i ge rar uma ex pos ição anual no próprio 1\ l use u, qu e se rá ofe rec id a para
ilin erânc ia em outras i nsliLUi ções. A lém disso, im age ns da casa brasilei ra se rão
projeladas na mOSl ra perm anenle de móve is do ace rvo do t\ lu seu, poss ibili tando qu e
o visitan le possa se (re)co nh ece r nesta visit a, qu e pOl"l<l llLO passa ,-,í a con lem pl ar não
só o tema do móve l e seus estil os, co mo oco rre hoje. O obJ el ivo final é es pelha r os
11a bitats bras ileiros em sua r ica e pouco co nh ec ida dive rsidad e, ce lebralld o a im ensa
plurali dade da s forma s de morar país afor,1.
Ar/é/ia JJOI ges, diretora

Casa, moradia, habitação, habitar
f fob it or é o expressão do preciso reloção do ser Iwmono com

o

hum ano ca paz de pl'O tege r elas intempéri es e dos animai s
ag resso res.

mundo. (Merleau-Ponty)
Se qui se rmos enten der o que seja uma casa, poelemos panir

Na ve rd ade, o refú g io das ár vo res, no processo de homini zação,

de sua real ielaele empíri ca, e examiná-Ia como um modo de

quando os homínida s ass umiram a di eta carn ívora, fo i

orga nização de es paço ou uma estrutura física, in c lu sive como

substituíd o pela se leção de es paços fixos (qu e os es pec ia l istas

uma forma arquitetônica. Mas logo nos perderemos pela

cham am de l10m e boses ), em qu e a proteção prin cipal era

multipli cidad e ele pad rões qu e LOrnarão impossível, ou pelo

asseg urada pela defesa coo perat iva de rec ul·sos alim entares,

menos muitO difícil , unifi ca r as funções e senti dos qu e tal

co ntra a co mpetiç ão e o peri go represe ntado por ca rnívo ros de

rea lid ade rep resen ta.

maior porte. Espaço de co nt role mas também refúgio, sim, mas

Para ge rar algu ma luz , talvez seja útil começa r exa min ando

comportamentO soc ial, muito mais que um a forma espac ial.

algumas pal av ras em seu campo se mân ti co e, de preferência,

Vale a pena, assim, perco rrer outros termos.

mes mo no refú gio fi ca patente um conte úd o releva nte ele

indagand o suas sig nifi cações originais. Isto não qu el- dizer

O ve rbo fwbeo , em
O

CJu e o se ntid o dos vocábu los não se altere - e suas

lIobitar já nos abre hOlüontes mai s amp los.

transform ações hi stóricas, às vezes radicais, são altamente

latim, signifi ca ter uma relação el e apropriação com al go.

sig nifi ca ti vas . Mas a eti mologia das palav ras

permite

ve rbo habito (o sufixo it ex pressa um a rei teração ou

remont,l r a um co ntex to em qu e cenas ex peri ências de vida,

intensidael e, co mo em salio, dançar, pula r e saltito, dar

se

pulinhos), assim, indi ca essa mes ma relação el e modo

cristaliza ram em palav ra s - e isto pode se r um bom g uia em

conti nu aelo e profunelo. lIabitus va i na mes ma direção,

nossas refl exões.

postulando uma repetição qu e se torna cons tante ao lon go do

Tomemos a pala vra caso , cuja raiz indo-européia si<od

se m referência ao ve rb o e, portanto, tendo qu e leva r em con ta

significa col} rir, protege r· para exe mplifi ca r, no grego se tem

ma is os co mportamen to s elo qu e a form as espacia is.

certas

práti cas

soc iai s,

ce n as

visões

de

munclo

tempo. lIabitação é o substanti vo, qu e não poele se r entenel ido

si<iâ (somb ra), si<ené (anteparo qu e proteg ia o espaço do coro
no teatro); no alemiío se tem schalien (sombra). Ass im , casa

Filóso fo s como

co no ta abrigo, lu ga r proteg ido . Essa no ção ele refú g io,

in sisti ram nesse conteúdo de comporta mento, ex per iênci a,

é muilü importan te, ma s in suficiente para definir

paelrão el e viela, im ag inário, qu e o habita r im pli ca, deixando a

portanto,

Il eid egge r, Me rl ea u- Ponty

e

13ac ll elard

uma casa. Aliás, a visão popular ressa lta particularm ente o

habitação num segundo plano. Um term o co nexo, morar, traz,

se ntido de casa co mo refú g io, inclu sive evo lutiva mente,

co m se us parentes moraela, moraelia, a mes ma ma rca ele tempo

imag inando CJu e as cave rna s tenham sid o o prim eiro abri go

longo qu e sedim enta um comportame nto, se ntielo qu e vemos,

à casa do condomínio horizonta l, toda s

por exe mpl o, na mes ma ramíli a, no vocá bul o demorar. Nessa

aparta mento de luxo

ord em ele co isas, habitante é aqu ele qu e habitualm ente prati ca

estas va rian tes podem co mportar feixe s funcio nai s basta nte

um ce rto es paço, no qual direc iona sua ex istência e que passa

des iguai s. Veja-se, apena s co mo exe mplo, a obsessão com que,
na s moradias (Ie alta renda , se in veste nas run ções ele laze r

a co nstituir um roca de estabil id ade e ce ntro do mundo.

para exc luir ou mascara r qualqu er co ntato co m o u'aba lho e as
Se

nos

perg untarmos

com

qu e

run ções

poderíamo s

atividad es el e produção materi al.

ca racte ri zar o habitar, por certo encon traremos enorm es
difi culd ades. Tom emos co mo refe rênci a o qu e oco rre em nossa

Seja co mo ror, g losa ndo a epíg rare de Merlea u-I)o nt y, o habitar

soc iedad e: se ri am funções co mo, por exe mplo, o repou so, a

é um dos mai s rec undos caminhos para o conh ecim ento da

pro teção con tra o clima , a reprodução biológica (alim enta ção,

condição do homem nesta ter ra e el a v" ,.i edael e da s res posta s

relações sex uai s), a prox imid ade e

qu e ele elá para as co ndi ções e obstác ulos qu e se apresen tam.

reli g iosidael e,

as

práti cas

a soc ialJil idade, a

políti cas

eco nômi cas,

o

armazenamento ele rec ursos, ete. etc. etc., as res postas qu e
procuramos? Ora, toda s esta s fun ções pod em tam bém se
dese nvo lve r em es pa ços "não habitacion ais"
Pod eríamos prolon gar a li sta - ma s o re sultado não se alte rari a.
Com efe ito , é antes a mul ti funcionalidade qu e derine o habit ar
- desde,

é

claro, qu e se dese nvo lva num ritm o repetido e

intenso, co mo suge re a etimologia. Os arqueó logos in stilUíram
um critério bastant e pertin ent e para um a tipolog ia runcional
ele sítios arqu eo lóg icos, que os situa ba sicam ente em duas
ca tego ri as ge rais: os síti os es pec ial izados (sítio s ofic in a, sítios
run erá r ios, sítio s ce rimoniai s, sítios de caça e assim por
diante) e os sítios habi tação, que não são marcados pela
es pecia l ização.
Por ce rto, há escalas nessa multiruncionalidad e e as co ndições
hi stó r icas, soc iais e cultu rais expressam as dife renças. I loje,
do hab itan te so b a ponte ao morado r da favela ou da casa
operári a, da casa rural

à tenda nas eco nomias móve is, do

V/piano T /3eze ,.ra de Meneses, cu ra dor

à casa do co nd omínio horizontal, todas

por exe mplo, na mes ma famíli a, no vocá bulo demorar. Nessa

apa namenlO de luxo

ordem de co isas, habitante é aquele qu e habitualmente pralica

eSla s va rianles podem compo n ar' feixes fun cionai s baSla nLC

um ce rt o es paço, no qual direc iona sua ex istênc ia e que passa

des iguais. Veja-se, apenas como exemp lo, a obsessão com qu e,
nas moradia s de alta renela, se investe nas funções de lazer

a co nstituir um foco de estabilidad e e ce ntro do mundo.

para exc luir ou masca rar qualqu er co 111 aLO com o I rabalho e as
Se

nos

pergunlarmo s

com

qu e

fun ções

pOd eríamo s

ativ id ades de produção mate r iiJl.

ca rac lerizar o habitar, por ce rto enco nlraremos enorm es
dificuldad es . Tomemos como referênci a o fi ue ocorre em nossa

Seja como for, glosa ndo a epígriJfe de r\ lerl ea u-Pont y, o habitar

sociedad e: se r iam funçõ es como, por exe mplo, o repou so, a

é

proteção cont ra o clima, a reprodu ção biol óg ica (alim entaçiio,

co ndi ção do hom em nesta terra e ela va ri edad e das res postas

relações sex uais), a proximid ade e

qu e ele dá par'a as condições e obsláculos qu e se ap rese nlam.

reli giosi dade,

as

pr'á li cas

a soc iabilida de, a

políli cas

eco nômi cas,

o

arm azenamenlO de recursos, ele. elc. elc" as res postas que
procu r'a mos? Ora, IOda s eSlas funçõe s pod em também se
dese nvolver em es paços " não habi lacio nai s" .
I)oderíamos prolon ga r a li sla - ma s o resultado não se alteraria.
Com efeilO,

é anles a multifuncionalidad e que defin e o habi lar

é

claro, qu e se dese nvo lva num ritm o repeti do e

- desde,

intenso, como suge re a etimologia. Os arqu eólogos in stituíram
um cri léri o bastante pertin ente para um a tipolog ia funcional
de síl ios arqu eo lógicos, qu e os situa ba sica mente em dua s
ca tego ri as ge rai s: os sítio s es pecia li zaelos (sítio s oficina, síti os
fun erários, sítios cerim oni ais, sítios de caça e assim por
di an te) e os síl ios habitação, que não são marcados pela
es pec ial ização.
Por certo, há esca las nessa multi func ionali dade e as co ndições
hi stó ri ca s, soc iais e culturai s ex pressa m as diferenças. Il oje,
do habilanle sob a pOllle ao mo rador da fave la ou da casa
operária , ela ca sa rural

um dos mai s fecundo s camin hos para o con hec imento da

à tenda na s eco nom ias móveis, do

V/pianu T. IJeLc rra de J\/encs{.'s, curador

Moradias populares do Brasil
Primo relialm ente, deve mos pensa r na iel éia ele ab rigo; proteção

iglu ele blocos el e neve usurru em do mes mo co nrorto. Da í, ve r-

co ntra os ri go res do clima sobretudo. O in vó lu cro agasalhador

se qu e o cl im a, ent ão, é um determinante do partielo

anel e toelos se se ntem seg uros. fi cobe rtura protetora elo rogo

arquite tônico e, pelo Bras il arara, desde a reg ião amazô ni ca

elom éstico. No es paço cio cotidiano ela viel a ramili ar, o rogão é o

quenle e úmiela até o sul ga úcho rrio e seco, as prim eiras

cen tro cle interesse.

fll i ~s,

el esele os tempos el e muito

const ru ções popul ares colo n iais assu miram rormas va ri ada s e

an tigamen te, o rogo aceso para o cozimento elos alimentos é

agenciamentos ou porm enores téc ni co-construtivos próprios

qu e ineli cava a habitação em pl eno fun cionam ento e, el aí, lar, o

de cada reg ião.

nom e el a pedra elo rogão romano, hoj e signiri ca r ju stamente o
local onele a ramília sobrev ive em paz. O luga r no qual as

Está claro que, no co meço, o saber/azer indíge na roi preva lente

co mielas são preparadas, in clu si\ e na casa moelesta elo

nas constru ções elos co lonos ibéricos ainda à vista da falta de

bl'as il eiro simpl es, co mparece co mo o ce ntro de illl eresse ir

recursos e el os profi ss ionais europeus, do que res ultaram

cuja \olta surge m os demai s co mponentes ela li sta elas

inev itáve is sin creti smos. O es paço promíscuo abobadado ele

atu ações do di a-a-eli a a qu e os arquitetos chamam ele programa

palh a el a oca inelíge na não se rvia para a morael ia un iramil iar

de necessi(I(J(les.

cri stã elo português recém-chegado, mas se u processo de
camadas superpostas el e palh a foi aelotado nos prim eiros

Esse 1'01 da s funçõ es dom ésticas é ela maior impon5n cia para

mocambos compartimcn taelos e ele plantas retan gulares, pois

o con hec im enlO e co mpree nsão ela s moradia s em ge ral,

até o sistema estrutural elos ibéri cos foi lemb rael o nos trópicos,

sobretuelo de nossos habitilculos populares. Sua análi se poel e

com se us ângulos retos e vo lum es pri smáti cos.

nos leva r ir id entificação el e rel ações mé inimagin áve is com a
natu reza enl'oltória, com os usos e costum es im emori ais;

Quanelo foram poss íve is a ca l e a peelra entaipaela , as

co nexões essas jamai s detec tadas nas grand es cid ael es, anel e

co nstruções enca rece ram e ficaram acessíveis so mente às

principalm ente os pobres \ indos de lon ge, qu e moram mal e

igrej as e ca pelas elas novas rreg ues ias e às ramília s bem

de moelo imprOl isado, estão se mpre a recordar sua s

postas.

habitações el e origem chamaelas pelos el outos de \ernaculares.

humileles artesã os, aos agregaelos, enfim , aos pobres em ge ral,

1'0 1'

isso, nas fa ve la s, é normal a sa ud ael e do bem morar

orerec id o pela casa singe la de sua terra c de se us avós.

I\OS

íneli os e mam elu cos acullU raelos, aos esc ravos, aos

os mocambos co ntinuaram a se rvir com ba stante proveito no
acol himento, seja beira-rio, seja na praia de so l in clemenle.
Não el eve mos esqu ece r, no entan to, que o neg ro esc ravo do

Ilealmen te, o conlill'lo ambiental arqu itetônico temmuilO a ve r

no rel este açuca reiro certam en te el eve ter colabo raelo no

corn a léc nica co nsUu liva e esta com os rec ursos ela natu reza

si ncreti smo ge ral ao sa i r ou rugi r ela se nzala elos brancos.

e com o sober Jázer popul ar, ond e também está implici tada

10

empiri cam ente a física ap li cada. I: é ju stam ente por isso, por

fi palha, seja ela de gr,lmínea s ou ele folha s de palm eira s, até

exe mplo, qu e o ínelio bras ileiro na sua oca e o esquimó no seu

hoj e comparece no interior bra sileiro cob ri nela ab ri gos

precá rios, ranchos, casas pa lafitas e el e alvenaria el e tijolos ou

ag r,íri as, às parceria s no u·ato el e café el e ex pan são

ele pareel es ele taipa ele mão, porqu e telh as em ge ral custam

avass,llaelora a partir ele São Paulo, ou ao povoam ento el e

caro, daelo o se u transpo rte para loca is ermos. Em se u luga r,

co lônia s agrícolas in stalael as nas terra s elevolutas aind a

inc lusive plaq uinh as ele mael eira Foram usaelas. E Eu cliel es ela

cobertas el e mata s no I<io Granele do Sul , co mo em Santa

Cunha, no se u Sertões, chegou a mencionar casas se m

Ca tarina , Paraná, São Paulo ou Espírito Santo.

telh ados na zo na el a sua guerra el e Canuelos, co bertas por
paramentos hori zontais ele taipa el e mão, já que a cllu va ali

Na ve rel ael e, até poel emos el izer qu e os prim eiros co lonos

se mpre foi muito escassa . Cremos qu e hoje essa so lu ção não

imigran tes For·am os portugueses elos Aço res, na segunela

mai s ex ista.

metael e elo século 18, elirigielos

11S

terras ela Ilha el e Santa

Ca tarina e às praias elo chamaelo Porto elos Casais, no Rio
A alvena ria ele peelra irregul ar arga ma ssaela co m ca l entre

Grancle elo Sul. Os ilh éus, quanto às téc nica s con struti vas, não

tábuas, à se melhança ela taipa el e pil ão, popularizou-se

troux eram novielaeles, simpl es mente lrocaram as peel ras

paral elam ente à taipa el e mão, dita de sopapo ou de sebe e

I

também se rviu às Família s se m rec ursos ou modestas elo litoral

aos programa s el e sua s res iel ências aelaptaram -se

ul câ ni cas ele suas ilh as pelo granito elos costões, mas quanto
,10

meio.

bra sil eiro ele norte a sul. Casas ele pona e j anela, às lezes
eluas, uma de caela lado, quanelo um elos elormitórios era

Os el emai s imi grantes, em pl eno séc ulo 19, benefi ciaelos pela s

vo ltaelo para a ru a. Casas chãs, "se m estilo", pu ram ente

moelernielaeles ela Revolu ção Inelu strial, evielen temente não se

resultantes ela técni ca construtiva. Casas populares com

soco rreram ela ex peri ência

intenção plá sti ca ex istem hoj e Feitas ele tijolos, sobrelllel o no

el escobrielores; perpl exos bu sca ram as so lu ções imeeliatas e

Noreleste, leva ntaela s segunelo o gosto e o elesejo el e firma ção

mai s fáceis. De início, apelaram às estrulllra s autônomas el e

inelígena co mo os antigos

el o seu propri etári o e Foram magistralm ente FotograFaela s por

maeleira coberta s el e tábu as i, espe ra ela s téc ni cas mai s

Anna Mariani, elocumentando os camin hos do gosto elo povo

apurael as qu e viriam com o tem po e o elinh eil"O ele suas lavouras.

quanelo está reinterpretanelo a arqui tetura eruelita elos ri cos,
principalmente o estilo art déco surgielo entre nós nos anos 30

E ass im, os alemã es tran splantaram para às marge ns elos "rios

e até ago ra elanelo notícias pelas mãos incultas elo se rtanejo de

qu e imitava m o Reno" a arqu itetura el e enxa im el, isto é,

se nso artístico.

construções de mael eira

cujos vãos es truturai s eram

pree nchielos com alvenari a de tij olos. Os italianos sa uelosos

o povo brasileiro vind o elos tempos de Co lônia aprese ntou em

logo leva ntaram em sua s propri eel aeles se us sobraelos

suas obras experi ênc ias lu so-ínelia s-a Fri canas, ma s, a parti r el e

pri smáticos ele peelra s apa relh aelas mas, no entanto, não

meaelos elo séc ulo 19, ganhou a cont ribui ção el e eu ropeus ele

abanelona ram suas casas ele liíbuas, como aqu elas que ai nela

culturas variaelas, co mo ital ianos, alemães, po loneses, ru ssos

poel emos ve r na cielael e el e ,Intônio Prael o. Aliás, a maioria elos

ou es panhói s. Oua se sempre imigrantes el estinaelos às liel es

imi grantes elo Paramí in sistiu na arquitetu ra el e mael eira
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ape rfe içoando-a, inclusive, com ind isfarçáve l i ntenção plástica.

ou de ca stanha. O ar pa ssa livremente sob re as ca beças e

Vo ltando à questão dos progra mas, vemos q ue, aos pou cos,

Sa nto e

nas família s já remed iadas, o ro l de atua ções dom ici lia res foi

fora da pareele mestr'a, pro tege m a casa dos raios de sol pa ra

bem além do coze r, co mer e do rmir. Nos tempos em qu e ai nda

ga l·antir no ites frescas amís das pa redes esfriadas durante o di a.

tange ncia as redes. No No rdeste, passa nd o pela Ba hi a, Es pír ito
I~ i o,

o alpend re, o "copi ai·", o telhado prolongado para

não havia os confortos ele hoje, trazidos pe la i ntrodução da
ele tri cidade, do gás e da água corrente nos domic ílios, a

De Sã o Pau lo para o su l, o alpend re já nào comparece mais po r

cu lin ária abastec ia-se d ia riam ente, na roça e na cidade, de

se r inútil ao confo rt o porq ue, nessas reg iões de ta rd es q ue ntes

gêne ros fresco s, q ue devia m esta r se mpre à mão. Daí os

e de noi tes fria s, a osculação solar é se mp re prove itosa para

quintai s com sua s ga lin has so lta s e se us pomares e horta s.

guard ar na s paredes as rad iações de ca lor. É curioso qu e nos

Nos quintais também ficava m as casinhas, as fossas negra s

di as atua is o alpendre esteja mui tíss imo di sse minado pelo

mal cheirosas que, ele vez em qu ando recebiam uma ca rga de

in terior pauli sta , não só como sinal de sralus, mas co mo loca l

ca l "para des infetar". Nos quintai s fi cava m também as

de estar às vezes tra nsfo rm ado em ga rage m ou lugar ele va rai s

cis terna s ela cígua potável e tanques el e lava ge m de roupa s

de roupa s nos d ias de chuva. Essa rece nte moda do alpendre

e os coradou ra s.

à rod a da casa foi trazida po r cafe icu ltores baia nos no ú lt imo
qua rt el do séc ulo 19, e adotada maciçamen te pe lo povo,

Nas casas rurais, o quin tal necessa riam ente era e aind a é,

sobretudo pelos desce nd entes de imig rantes ita lianos em

ce rcado não só para el itar a fuga de aves e ou tros animais

colônias,

como também para defini r es pacialm ente a moraelia; ele é a

predominavam sobre os cafezais .

no

tempo em qu e os

canav iais

ai nda

não

pa rt e descoberta e indi spen sável porqu e é uma ex tensão

12

natu ral ela cozin ha; ali numa ban cacla el e t{tbua g ro ssa se mata

No programa de necess idades da ca sa popular, com o tempo e

o ca pado cujo toicinho é el erretielo ao lacl o, no telh eiro (lo fogão

o prog resso, com as comun icações fa cilitadas, na maioria das

rústico de fogo lento; ali se matam e são depenadas as

casas definiu -se a " sa la de frente", local semelhan te àqu ele de

ga l inha s; ali trans ita daqui para aco lá a (lona de casa

interm ed iaçào entre o púb lico e o privado ex istente na s casas

ca rrega nelo seus pot es e balaios. O quintal ond e o hom em

remedi ada s ou I·icas. Nas ca sas ele gen te ma is pob re, a cozi nha

solíci to racha a lenha de consumo diário nos fogões, o rú stico

ai nda é o ce ntro ele i nte resse, onde a fam íli a pe rm anece após

"de fora " (às lezes três pedras) e o "de dentro" O quintal elas criança s

as refeições, i ncl usive pa ra aprovei tar o calor do fogão, nas

seminuas qu e ficam a Ilrincar proteg idas do " bi cho do mato".

casas do sul.

O ca lor e o frio também recome ndam provid ências. No

A sa la da frente, ass im , não chega mes mo a se r bem u ma área

A mazo nas, na flo resta, à beira-rio, as casas pa lafitas não

de laze r e, às vezes, chega mesmo a se rvi r de loca l de guarda

poss uem paredes lOta is até a co llertura, são bai xas, sã o apena s

t e mpo r~ r i a

se letivas e não se paradoras; dizem deste lado se dorm e, ali se

feijão na pal ha seca a se r "bati da" no terrei ro. A li

coz inha , aco lá se guardam as ferram entas, a colhe ita de caca u

moradores recebem os convidados nas festas reli g iosas; onde

de gê neros co lhi dos sazo nalm en te, so bretu do o

é

qu e os

os vizinhos vêm rezar em conjunto as nOl ena s e, por isso, as
estampa s de sa ntos e image ns para se rem lenermlos com fé e
circun specção enquanto, elid entemen te, o rádio ou a
telel isão, esses intru sos mode rni sta s, estil ere m des ligados.
Nas falOs desta exposição podemos

I

islumbrar constatações

do qu e I()i d i lO neste tex lO, fi ue não pa ssou de ll rele refl exão
sobre o alO de morar do povo brasil eiro , morm el1le do hom em
do campo qu e, na sua inocência , desco nh ece os com pli ca dos
programa s de necess id ades da gen te endin heira da da s
cidades, que se mpre repudia a supe rposição ele funções num
mes mo ambi ente de suas casas.
Ca rlos , L C. L('mo.." curador
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o ensaio ele /I nel ré s Olero foi

realizado na região central cio I~io Grand e elo Sul, num raio de 40 km

ao reelor de Sa n ta Maria, na reg ião conh ecida como Ouarta Colônia. O nom e vem do 1~1l0 de el,1 ter
acolhido a quarta leva de italianos a imig rar para o sul , no decorrer da décad a de 18 70. Essa colônia
- que engloba hoje municípios como São \I aninh o da Se ITa, Itaara, Sil\ eira \Iartin s, SanlOs ,Injos e
I' axinal do Soturno, além de Sa ma 1\l aria - não e\perim enlOu o cresc im ento econômico daqu elas
localizaela s na reg ião da serra gaü cha , mai s próxima s da capital.
~ I ai s de cum anos após a imigração, em \ isit as feita s nas \ iage ns de floria s à sua lelTa nalal , IIndrés

encont rou h<ÍbiLOS, utensílios e técni cas de con stru ção muilO prô\imos da Iradi çã o Iraz iela do VêneLO
e Friul i pelos imi grant es. Enqu anLO em oUlras regiões ci o Sul , co mo em ,Inlõni o Prado, os iwlianos
conlinuaram a usar a madeil'a para erguer suas cas as, na Ouana Co lôni a a esco lha do Illillerial
recaiu sob re as pedra s, sobrelUdo o g raniLO, abundanl e no local , e o areniLO. Cortadas em blocos
regu lares, as pedra s configuram paredes cuja es pess ura garanle o conforto térmi co no inlerior. I' ara
ergue r as pa redes , o con struLOr pod e argama ssar as pedras enlre tiÍbua s removÍlei s, processo
con struti\o se nwlhanle ao da taipa de pilão. Em algun s casos usam-se pedras aparelh adas sali entes ,
chamada s de coJlI 'it e ou espera , para permitir qu e a co nstru çuo seja fa cilm ente e\pandida no fUlUro.
() fotóg rafú encontrou amlJi entes multifun cionai s nas casas qu e \ isiLOU. () and ar superior é em ge ral

usado como celeiro, pa ra arlllazen(j!' a colh eita, mas pod e se n ir tamhém para a secage m de roupa s.
O anelar térreo, da res idência propriam ente clila , tem freqli enl emenle um apose nto com fun ç~ o de
depósito, qu e pod e ~bri gar num mom ento o milho , e logo depoi s a palh a bruta ou jiÍ transformada.
Nas cozinha s, normalm ente pm im enwd as de tijolo s ou an; nito, os f()gões suo os mes mos us,Hlos
então na Europa: tio tipo econômico , intlu strializmlo , são féiLOS tl e c h ~ pa tlupla tl e metal e usam lenha
picada ou carv~o. 11 combu stão é o\igl'n~tI~ tl e motlo tliferenle tio fog ão a lenha Iratlicionalbra sil eiro,
podendo fun cionar com a sua portinhola fechad a.
() autor utilizou uma câm era Ila sse llJlad , film e prelO e branco, luz amlJi ente fa\/lrece ndo e
tl eterminando os nuances e contrastes próprios tio local. Seg undo ele,

"é

um IralJalho lenLO, qu e

reque r pe nsar, refl etir sobre o qu e estiÍ se ndo feito ". Il s aproximações com <l S pessoas fOLOgrafi ldas
se mpre vinh~m por meio de uma lon ga conversa, onde às vezes o próprio f()[ógraf() escol hi a o qu e
iria ser registrado, outras ve zes o proprietiÍrio se lecionav" tomada s e person age ns. Porém , o autor
prefe r i u o reg istro i nSla J1Iâ neo, não hm enclo lu ga r pa ra ce nas posaelas ou con st ru ída s.
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IInna ~ I ar i ani se lO rn ou muito co nh edela pelas fOlOgrafias el e fachada s e el eta lh es ela arqui tetura el e
casas elo se não elo No rcl este. Trata-se de um traba lho paciente, sistemáti co, meticuloso, qu e ela
rea li za desel e os anos 70 e qu e já foi ex ibid o em inúm era s ex posições, dentro e fora elo Ilrasil, e nos
lilros /'in/uras e {J/a/ibandas (198 7) e ra çar/es (198 8). Essas image ns aprese n tam as fac hada s
colorida s, de linha s geom étricas, iso ladas da paisage m e em ângulo front al, se m a interferênc ia ele
pessoas. I;ssa au sê ncia, co ntud o, se faz prese nt e pela acuidad e sil enciosa ela I(llôgrafa. Co mo eliz
Jean Ilauelrill ard, "cada fac hael a é como uma má sca ra ou um rosto, o g rafi smo é o dos tra ços de um
!"OSlO, e as abenur·as são como os orifícios ele uma rmí sca ra"
() trabalho aprese ntaelo nesta ex posição, ao con trário , en tra nas casas e ali fla g ra seus morael ores.
,I s fOLOS foram feita s em 1995, qu an do acompanhal·a a ce nóg rafa e eliretora el e cin ema Il ia Lessa, qu e
naqu ele mom ento preparai a o film e Os brasileiros. Co ube a ,Inna ,\Iariani fazer um me ro registro el e
making-o l f desses preparatilos.
I\nna hes itou em ceder as fOlOS para esta e\ posiçiío. ,\fin al, eram fOLOS ele campo, Ih res, qu e
nasce ram como in sta nt âneo de ce na, se m o rigor do ensa io anterior, el e lenta elalJoração e
rmrtura çâo. No enlanto , IJasta l er as image ns para percelJer qu e, mes mo na fu gac id ade elo in stam e,
a se nsilJilidael e do olh ar da fOlóg rafa se manifesta . Co m sua câ mara ponátil simpl es, ele 35 mm, mai s
ági l do qu e as el e grand e formaLO, ela aelentl"Ou os cômo dos, se m se preocupar com qu estões estéti cas
ou de arqui tetura. mas focando as so lu ções e arranjos das pessoas para o morar nessa região, e
chegou a acompanh<rr os preparat ilos para um casamenLO.
,\ s casas fOLOgnrli rda s no muni cípio de \Jol·a Olinrl<r

I izinho a Crat o e Ju aze iro do X:o n e, no Cariri

cearense - são feitas na léc;n i<';(l rudim entar da taipa el e mão. Percebe-se uma gr(lnd e seme lh ança
com a arquit etura popul ar portug uesa (na lCe rd ade uma herança ,í ralJe que pa ssou pela reg ião do
,llga n e), em qu e hiÍ predominân cia dos chr ios sobre os I'azios, ou seja , as paredes lêm pou cas e
pequ ena s aberturas (jan ela s e port as). ,\ ss im , ameniza-se no interi or da s res id ências o e.\cesso de
luminosidad e do amlJiellle ex ter no, deix ando os cômoelos numa ag radiÍ ve l se mi-oIJsc uridade. 11 boa
ve ntila çJo, es pec ialm enle necessá ri a neSla reg iiío qu ent e, é ga rantid a pelos viíos entre os caibro s
apoiallos nos frec hais. Outro aspec to construti vo que co lalJemr no conforlO térmi co é o falO de qu e as
paredes não se param, ma s apen as "se lec ionam" os am lJi entes e suas funçõe s. Essa prática é muito
comum no No rt e e no Nord este do país.
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"1\ prese r vação ela natureza só raz sen tid o em sintoni a com o home m e sua cultu ra. O
el ese n vol vim ento susten tável press upõe garantir para as ruturas ge rações um mundo melhor el o que
o qu e encontramos." lêela Marques leva essa sua conv icção ao pé da letra. De pois de mo rar c m
l ári as cielades, entre elas São Paul o e Londres, em 199 1 qlltou para a sua terra natal - a Chapada
Diaman tin a, na Bahia - para lutar pela prese n ação elo ecoss istema desta qu e é co nsiel erada uma el as
mai s bela s rese r vas naturai s do país. /\0 lado da militância ambi ental, qu e a levou in cl usive a cheriar
o I' arqu e Nac ion al da Chapad a I) iamantina , do Ibama , pa sso u a se dedi ca r a registrar toel os os
aspectos da ex uberância e di gn id ade da paisagem natu ral e hum ana da região.
Suas i mage ns mostram a Chapada não como um ca n ão postal estanqu e, mas uma reg ião vil a,
repl eta de co ntra stes e necess iclades. Elas retratam a grancli os id aele e a beleza, mas não omitem as

é
à natureza, it sua cultu ra e

qu eim ada s e o desma tame nto. Co m essa documentação (' sua milit ãncia, a intenção de lêda
" mod ifi ca r a men talidade e o co mpon ame nto dos se rt anejos em rela ção

ao se u lu ga r - o campo", trabalho qu e faz com "m uito pra ze r e eno rmes difi culdad es" fIos poucos, a
/fJ tógrafa foi se aprox im ando cios moradores da reg ião, es pec ialm ent e daq ueles da zon a rural,
di sponibilizan do para isso seus préstimos de retrati sta, e assim pôde ir con qui stan do a co nfian ça
necessá ria para en trar nas casas do se rtan ejo.
Em municíp ios como Iloninal, IlJiqu era, Iraqua ra, Lençóis, Palm ei ras e Seab ra, há cons tru ções feita s
de taipa de mão e de alIe naria. f\ cobe rtura pode ser a palha de coqu eiro ou a tel 11a. f\ S ripa s e
ca ibros desses telhados são de madeira rú sti ca, não aparel hada. Um detalh e co nstrutil o rreqüente,
dc trael ição po n ugu esa, é o poial , um deg rau cle alve nari a ou taipa q ue po(le se r con tínuo ao lon go
da pareel e ou restri to a um ca nto te qu e se r ve para apoiar ollje tos como o pote de água. OlljelOs pod ern
se r d ispostos tarnb ém sol)re urn suport e de táb ua presa a pau I'O liço en terrado no chão el e ter ra
batida , prá tica qu e ve m da heran ça in clígena.
Ce n tro de in teresse da conv ivê ncia famili ar, o lógão na Chapacla Diarnantina é do ti po a lenha de
rogo abert o, pod endo ter ou não chaminé. 1\ destacar a presença de equi pamentos trad icion ais como
o pi lão e a cerâmica u tilitária sem alça, de ori gem indíge na. O esrnero da dona de casa ewí evidente
na s pan elas areadas, na sim etr ia cuidadosa elos arranjos deC(Jr<ll ivos. /\0 uti liza r uma cãrna ra po rt ,í ti l
de 35 mrn , lêda ~ I a rqu es ca pta di sc reta men te, se m in vasão, as pa r ticularid ades do modo de habitar
na chapada baiana.
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,\ s rOlOgrafias apresentmlas nesta e\pos i ç~o razem pan e de

mael eira co mpostas de esteios, balelr'ames e rrechais. Ne les siío

um longo ensaio iniciado em 1980, quando o rotóg rafo loiío

so lielarizaelos ciJibros onde são assentaelas as tábuas el e ambos

Urban foi co ntratado para registrar as colúnias polonesas no

os lados, criando assim um colchão ele ar iso lante tér mico, que

sul do l'miJná , por ocasião da lisita do papa lojo Paulo 11 ,

ga r'a nte

polonês, ao Ilra sil. ,\

neces:;(:Í rio nessa reg ião fria.

asce nd ência do fotógrafo e se u

o

confono

am llien tal

i n terno,

es pecia l men te

conhecimento da língua lúram dete r minantes para falorecer

uma

apro~ill1açflo

afeti\él com o lema (-' os hiJbi tan tes da

Se não hú rec ursos

1)('II"a

concluir comp letamen te

,I CaSé.I,

colúnia. I\ ss im , pôde reg istrar com delicacle/a e t~m riqueza de

num primeiro momentO o imi grante a re\"eSle ape nas

deta lh es a intimidatle dos "polacos", num trabalho que ele

e\ ternam ente, de forrmr qu e já possa morar ao abrigo das

chama de li)(ogralia narTiJtila, "a lotogralia que conta uma

intempéries. \ia parte interna os cailJl'Os ricam aparentes, 11

hi strí ria" .

es pera de recel)('r as tábuas no futuro. O arremate na junção
dessas t<Íbuas lerticais é feito com ripa s, chamadas de mmojunlO.

('erc,r de 100 mil poloneses I ieram p,rra o Ilrasil en tre 1869 e

19 1-1. Desses, calcula-se que cerca de 50';" foram assentados no

Também entre os polacos o I(Jgiio

I'a raná.

casa.

fÍ\ando -se

na

região

do entorno de ('uritiba

O

modelo

utiliZodo

é

é
o

o centro de interesse da
chamado

econômico,

(espec ialmente em ,\raucária , Campolongo e São lost' dos

indu strializado, em ge ral di sposto sobre assoa lhos encerados.

I'inha is) e no município de Cruz J\lachatlo, a 300 quilômetros

Os telhado s usualmen te su o feito s de te lh as francesas e em

da capiwl. ,\{(, 19 37, as esco la s qu e abriram utili/alam o

alguns casos de placas de made i ra. Em algu ma s residências,

polonês como líng ua. ,\pe sa r dos ,1Il0S e dos quilúm etros de

os telhatlos poss uem uma maior incliniJção, o que cria um

di stiín cia da terra nawl, se us desce nd entes não dei\aram

"cle slão", ou seja, um slÍ tão que permi te um

<Jpagar a (;ultunl

dos anlepa ss,ldos,

preser\'an do sua

reli giosi dad e, festa s e tradi ções. ,\0 con trário de São I'aulo,
onde os imigrant es poloneses ga lga ram classes sociais mai s
elela das, no su l do Paraná eles perm anecem sobretudo como
pequ enos iJgricullO res qu e triJbalham olJstinw lanwnte na
terra.

melhor

aprOleitamenlO (lo es paço int erno.
,\ rei ig iosi dade, ex pressão m u ilO ro rt e desse pOIO, está
prese nte nos quartos e niJ S sa la s ele recepção - es paço da
interm ediação en tre o público e o pril'ado, anele se rea liziJm as
atil idad es

soc iai s,

dos casamentos

aos

ve lór ios. Nas

verdadeir'os capelas domésticiJ s in stala das nas casas, um lugar

I)a mesma forma que ou tro s imigrantes europeus qu e foriJm

de honra cabe a 1\ latl<a Iloska CzestocholVsl<a, Nossa Senho ra

(.lO I )ar,tn~, os poloneses insi stiram na arquite lU ra de mad eira,

de 1\ lon te Claro, rodea da de flores e orname n to s com grande

aperfeiçoondo-a com indi sfa rçável in tençiio plástica. PiJra a

vélriedade de materiai s e cores.

constl'llç~O

das casas são levantadas estrutu ras
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A Equipe
FOTOGRAFIAS
Andrés Otero

na sce u em Sa nt a ~ I a ria , I,S, em 1961. Co meçou sua ca rreira profi ss ional em 1987. O trabalho elo fotó grafo é vol tael o

para a arqu it eturô e alguns el e se us ôs peclOs es pec ífi cos, em espec ial a fotografia el e móve is e objetos e a el e li ghting elesign. Colabora
reg ularm ent e co m mai s el e clu as el eze nas ele rel'islas es pecia li za el as nesses temas, elo Bra sil e elo ex terior. I,ea li zou um amplo
leva ntamento so bre a luz na arquit etura, publicaclo nos lil I'OS Ugh/ing design Umsil (eelito ra Lu sco / 20 02) e Ughling design rumpe
(eelitora Lu sco /

Anna Maria nl
C

200 ~ ).

\f il e e trabalha entre 1\lilão e São I'aulo

nasceu no I, io el e Jan ei ro em 1935, ,\ partir ele 1972 freqüentou a I:nfilco, esco la el e fotografia criaela por Cloeli Kub rusly

desde ent.Jo rea lizou

Unl <.1

sé ri e de trabdlh os fotogl'<.í fi cos no No rd esle bl'asileiro, ini cialm en te em prelO c branco - pai sage m e

caa tin ga, mônifeswçcies cu lturôis, tralla lhos femininos, ôrquit etura popular. Fm 19B7 aprese ntou na Ili enal In ternac ional ele São
I'a ulo a ex posiçã o l'inlUms e plo/i/mnr/as e lônçou li vro co m o mesmo nome. I:ntre 1988 e 1990

ô

ex posição foi vista em 12 mu se us

eUl'O peus. Outl'O lil 1'0 com se u tralla lho - !'aisogens, impressôes () semiârhlo iJrasileiro - foi lanç" elo elurante a Co nferência I,io 92.

léda MarQues

nasceu em 1953 em Ilonina l, na Cllapacla Diamantina, 13,\. Depois ele I'iler em Ila lTeiras, SJo Paul o e Salvaelor,

re so heu \ o!t<J!' para

SUél te IT<J. ,\1Í\ iSUJ

sociotllll bi en tal e

fotóg l'í:lfa i:lutÔ!lOllla,

atua em proj etos li gados ú edu cação co mun itária e ao

meio ômIJienlP, focanelo lu z nas I'iquezas cu lturais, artísticas e esp irituai s ela popula r;ão el o se mi -áriel o. ,\ con vite el o Ibama/Ba hi a,
chefiou o I'a rqu e NCicio nal da Chapada DiamantinCi, de féle rei ro ele
estão

i\'OI'US

200 ~

a janeiro el e 2006. lén tre aS ex posições ele qu e parti cipou,

IWl'essills, na In glaterra; ,\Iujeres I'is/!JS IJO r mujeres, em países elCi ,\m éri C<1Latina; e lIugmn/ es e ensaios, na I:unarte. Em

1997 1'0 i contempl'H lô com o X I' rêmio 1\ ldrc I:e rrel de I:o tog rdfi ô, I:un arw/,\II NC.

João Urban

na sce u em 19~ 3, em Cu ritiba, I'I( Ecléti co, cles( le os dnos 197 0 faz desde foto s pulJl icitiÍria s, retl'iIIOS, f'olOgranô el e

produtos, fOlOg rafi i:1 indll ~ !ri (J l ,I fOlog ré:lfia cl oc ulll en l,lI . Dedicou-se igui:dmenle

(J

ensi:!ios so hre lelll í.:IS ele l1a lureZi:1 social, entre os

qu ais se destCicam os bóia s-I'ria s, os tropeiros e os imi grdnt es polon eses. SUdS fOlOS fi lzem parte elos dcervos elo Museu I:rancês ela
l:olOgrafi a, em 11iel res; da Kunsthaus, el e Zuriqu e, elo I\ I ,\ SI' (Coleçiio I' irelli) e cio /\ 1/\ 1\1 (Co leção J.J' 1\lo rga n), entre ou tros. Publicou
os livros lJôiosjiios '/áge/o/lll er en suilen Umsiliens (11<1 1\ lcmanhd , em

I lporecillos, Junt amen te co m Suzôna lJarreuo (20 02) e Tu i /lIm

,I

(200~).

198~ ,

co m eeli ção Ilrasile ird em 1988); Tropeiros ( 1992):

CURADORIA
carlos A. C. lemos ( S~ o I'aul o, 1925 ) é fo r rn ado ern arquitetu ra pela I:AUjl\l ackenzie. i\lu alrn ente
é professo r titul ar de pós-gracluaçào no depanarn enlO de llí stóri a da A rqui tetu ra e Estéti ca do
I'roj elO ela I:aculdad e el e I\rquit etura e Urb ani smo ela USI'. Dese rlloll eu atil id ael es li gadas aO proj elO

el e edifícios e el e lll'bani zél«ões, às artes pl ásti cas e, so bretud o ~l docê ncia e à pesqui sa hislóri ca.
Dirig iu nos anos 50 o esc rit óri o pauli stan o do arquitelO Osca r N ieme\e r, pani cipando do projelO do
I'arqu e Ibirapu era. I' aU lO r de dil ersos li l ros. tais co mo O!::in/lOs e/c. São I' aulo. Edilora I'erspec lil'a,
1976; O que f (['-qui/ e/um. São I'aul o, 13ras ili ense, 195 0; , I

CilS([

!J([ulisliI. S ~() I' aulo, I'I )US I', 1999. I~

mernbro do Con se lh o DirelOr do r\ lu se u da Casa Bra sileira .

Uloiano T. BeZerra de Meneses

(C unha , SI', 1936 )

é li ce nciad o em Lelras CliÍ ssicas (US I' ), dOUlOr

em Ilrqu eo log ia (SorlJonrw ) e professo r-lilu lar apose nt ado ela US I', atu alrn enle il tuando na pósg radu ação emlli slóri a Soc ial. Orga nil.Ou c' cliri giu o .\ I useu de Mqu eo log ia e 1:lnolog iaj USI' e diri giu
o \Iu seu l'a uli swj CSI'. Foi mernlJro do Co nd eph aa l e

cO

rn embro do Co nse lho C'onsultÍl o do Iphan.

I' ubli co u, no Il ra sil e no e\t eri or, Iralla lh os sobre hi stória anti g,', pil1lura helenísl ica, cullura
ma leria I, fonl es I isuais para a hi stóri a, mu se us e palrimôni o cullUral. I ~ec e be u a com enda da Ord(~ m
\!ac ional do .\l ér ilO Cienlífi co. (: me mbro do Co nse lh o Diretor do \Iu seu da Casa Ilra sileira .

PESQUISA

Telma Carvalho

(13elo Il orizol1l e, ~ I(; ,

1961) é meslre em Il islória Social pela I'on l il"íci a

Uni ve rsidad e Calólica de São I' aulo (l' UC-SI' ) e dOUlOra ern Ciências da Co rnuni cação pela I:scola ele
Co muni caçõe s e ,Ines da US I'. I'esqui sadora co m larga ex peri ência em arquilos de image ns,
mrlJa lhou na monlage m do banco de fOlOgrafi as do IWLr CullUral e é res ponsiÍ l el pela pesqui sa
rela cion ada " rno slra Ca sas do 13rasil. I~ professora de Ciência da Informação da Uni versidad e elo
Eswdo de São I'a ulo (Unes p) em r\ ladli a.
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