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RESUMO

Este projeto tem por objetivo promover a reflexão a respeito das ligações entre os negros escravos e as famílias de proprietários das fazendas de 
café na região fluminense. Utilizando para isso análises de imagens fotográficas do século XIX e início do século XX que possam compor narrativas 
históricas. Aliada a possíveis relatos de seus descendentes, a investigação desvela a importância da memória familiar na construção da identidade 
e do sentimento de pertencimento. O projeto ainda em vias de pesquisa representa um mergulho em estudos sobre a fotografia nos álbuns de 
família, sua capacidade de suscitar novas lembranças a cada nova visualização e seu poder de construção não só da memória individual, mas 
também da memória coletiva. Não obstante sua representação seja entabulada em cenas de um passado que quis ser lembrado e registrado 
como o ícone da família retratada. Uma leitura mais atenta nas imagens pode nos mostrar outras informações que não haviam sido previstas. 
Podemos dizer que escaparam ao controle da câmera, do fotógrafo e até daquele que é o responsável por escolher as fotografias. A pesquisa 
busca, de início, garimpar fotografias de quatro fazendas do Vale do café fluminense; Vista Alegre, Florença, Taquara e União.  A pesquisa ainda 
intenta articular a história já registrada e conhecida a uma nova forma de ver estas imagens buscando desvelar os personagens quase sem voz 
neste período e subsequentemente - as famílias dos escravos negros. Estes que foram os braços para o crescimento econômico da região no 
período áureo de plantação e venda do café, e base da riqueza das famílias dos barões. O negro era retratado apenas como o trabalhador na 
fazenda. Raras são as fotografias que nos informam os nomes dos escravos ou uma possibilidade de construir uma memória familiar do negro 
baseada em retratos dos antepassados. A coisificação do negro escravo e o esforço de lhes tirar a identidade e a memória de sua origem é 
assunto estudado em livros sobre a escravidão. A Árvore do Esquecimento no porto de Benin é um símbolo da impossibilidade de se esquecer 
totalmente as origens. Após a Lei Rio Branco as crianças nascidas de mães escravas poderiam ficar com sua mãe até os oito anos e depois eram 
enviadas às Escolas de Ingênuos, perdendo assim o vínculo com a figura materna. Muitos ex escravos ou seus descendentes continuavam a viver 
e trabalhar com os herdeiros de grandes fazendas e muitos passavam a fazer parte da família, aparecendo em fotografias que registravam os 
momentos familiares dos fazendeiros. Em grande parte estabelecendo profundos laços afetivos. A metodologia usada neste projeto trabalha com 
pesquisas in loco, registros em periódicos e livros, em arquivos físicos ou internet e com histórias orais, buscando relacionar a fotografia, o café, a 
escravidão e a história já conhecida. Partindo do princípio que a memória é maleável e a mãe da história, toda reflexão que revisita o passado 
tende a desmontá-lo e traze-lo à tona. O resultado de toda a pesquisa e os debates suscitados desde então têm resultado em novas criações de 
imagens que desvelam a importância da figura do negro pro corpus cultural dessa região que engloba as cidades de Valença, Rio das Flores e 
Barra do Piraí. O Quilombo de São José da Serra foi importante local de busca por imagens que ressaltam essa identidade. Outras criações em 
consonância com linguagens plurais da arte contemporânea estabelecem um diálogo com o passado, como instalações e apropriações de 
fotografias antigas e manipuladas. O produto visual do projeto se resume em uma exposição de artes visuais, fruto das reflexões de um grupo de 
estudantes do curso de Fotografia da Universidade de Sá. Público, corpo discente e corpo docente juntos refletindo a história, a imagem 
fotográfica e a memória.
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