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José Ezelino da Costa

Arte em família 

Álbum de família 

A potência de uma linguagem autoral  

Quando José Ezelino fotografa seus contemporâneos 

O que veio antes 

Resta-me escancarar as cores 



8

Homem negro, brasileiríssimo, nascido em 
1889, em pleno sertão do Rio Grande do Norte, 
no sítio Umbuzeiro, nos arredores de Caicó, 
uma cidade de sociedade predominantemente 
branca. Tornou-se fotógrafo e músico. Tocava 
instrumentos de sopro e tinha paixão pelo jazz 
e pela Música Sacra. Filho de Bertuleza Maria 
da Conceição, uma ex-escrava, foi o primeiro 
fotógrafo negro do sertão do Seridó.
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Acima, Anna das Dores 
e Maria de Lourdes. 

Abaixo, Francisca de Paulo 
e Joaquim Quirino da Costa 

(sobrinhos) 



Bertuleza Maria da Conceição e Bartuleza 
Maria da Conceição eram duas irmãs, 
ex-escravas, que viveram em Caicó/RN 

e constituíram famílias após serem alforriadas. 
Bertuleza, mãe de José Ezelino, era chamada 
carinhosamente de “Tudinha”. Teve oito filhos:  
Francisca, Maria Ester, Bartuleza Maria da 
Conceição (Tia Abeu), Isidoro e Josina (gêmeos), 
Inês Maria da Conceição, Mathilde Maria da 
Conceição e José Ezelino da Costa.

Matilde Maria casou-se com seu primo Manoel 
Quirino da Costa, filho de sua tia Bartuleza. 
Tiveram quatro filhos: Maria de Lourdes da Silva, 
Francisca das Dores, Anna das Dores e Joaquim 
Quirino da Costa. José Ezelino da Costa, por 
sua vez, nunca casou-se oficialmente; porém, 
teve dois filhos de uma namorada. Ele morou a 
vida inteira com a sua mãe Bertuleza, sua irmã 
Matilde e suas sobrinhas. 

Uma de suas sobrinhas, Anna das Dores, cujo 
nome de casada passou a ser Anna da Costa 
Moreira, confessou à sua filha, Ana Zélia, que 
havia sonhado muito em ser auxiliar do tio José 
Ezelino na arte da fotografia. Porém, na época, 
por ser mulher, não lhe deram esse direito. Muitos 
anos depois, quando ele adoeceu gravemente, 
coube a ela cuidar dele nos dias finais de sua vida 
(em 1952), quando ele completaria 64 anos.

Matilde Maria, irmã de José Ezelino, foi uma 
mulher determinante na família. Alfabetizou 
os filhos, encaminhou-os para a escola e 
impulsionou a vida de José Ezelino. Ela foi 
uma grande costureira, tanto de roupas como 
de mortalhas. Passou a arte da costura e do 
bordado para as filhas. Assim, Maria de Lourdes 
e Francisca tornaram-se grandes bordadeiras 
de máquina e Anna, bordadeira de mão. Nesse 
universo feminino, José Ezelino viveu e também 
aprendeu a costurar, bordar, pintar, além da 
profissão de fotógrafo e músico, lembra Ana Zélia 
Maria, filha de Anna, sobrinha de José Ezelino. 

Ana Zélia nos conta que a família de sua mãe 
sempre morou em ruas centrais da cidade 
de Caicó. A primeira casa ficava próxima à 
Catedral de Santana e tinham como vizinhos a 
família Nóbrega. Já a segunda casa, construída 
com os esforços de todos da família, em 1927, 
foi na avenida Seridó. Vizinho à casa ficava o 
estúdio de José Ezelino que, muitas vezes, servia 
de prova de costuras de suas sobrinhas e irmã.

José Geraldo Moura da Fonsêca, dentista, 
nascido em São João do Sabugi em 1925, lembra 
que sempre houve um convívio de respeito e 
admiração entre as famílias vizinhas. A própria 
mãe de Geraldo, que morava em São João do 
Sabugi, queria tanto bem a José Ezelino, que 



guardava uma rede branca só para ele quando ia 
tocar nas festas da cidade e pernoitava por lá. Em 
Caicó, Geraldo não esquece da música que José 
Ezelino tocava todos os dias depois do almoço. 

Ele chegou a formar uma banda e tocava nas 
festas das padroeiras de cidades nos arredores 
de Caicó, como Florânia (chamada de Flores), 
São João do Sabugi e Martins. Ana Zélia ressalta 
que, segundo sua mãe, José Ezelino era também 
compositor de Música Sacra e todo dia 02 
de novembro tocava durante o dia inteiro na 
Catedral de Santana de Caicó.

Ana Zélia acredita que a primeira câmara 
fotográfica de José Ezelino tenha sido um presente 
de um vizinho da família, um irmão do Dr. Luciano 
Nóbrega que, voltando de uma viagem a Recife, 
trouxe a câmara e um álbum de fotografia. Outras 
câmaras vieram posteriormente e ele nunca mais 
largou a arte da fotografia. Em relação à técnica 
de fotografar, parece que aprendeu sozinho, 
mas aprimorou o olhar com a leitura de livros 
e viagens. De acordo com Ana Zélia, sua mãe 
comentava que ele lia muito e fazia anualmente 
viagens para Recife e Rio de Janeiro, no intuito de 
comprar equipamentos e produtos químicos para 
revelação e também se atualizar. 

Provavelmente, conheceu o fotógrafo alemão 
Bruno Bougard² que, no início do século XX, 
viajava sertão adentro entre os Estados de 
Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. 
Em parceria com um irmão, Bougard mantinha 
estúdios fotográficos nas capitais desses estados. 
No acervo de Ana Zélia, encontramos uma 
foto de Matilde, irmã de José Ezelino, com seu 
marido Manoel Quirino da Costa, assinada por 
Bruno Bougard. 

A família de José Ezelino pelo lado materno era 
toda unida pela arte da fotografia, da música, 
dos bordados e costuras. Manoel Quirino, 
cunhado e primo de José Ezelino, foi um dos 
maiores artesãos de cercas de pedras do sertão 
dos arredores de Caicó, além de músico. Quanto 
aos filhos de Manoel Quirino, seguiram a arte da 
fotografia e chegaram a ter um estúdio no bairro 
do Alecrim, em Natal.



Anna das Dores e 
Francisca de Paulo 
(sobrinhas)
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José Ezelino da Costa
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José Ezelino da Costa
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José Ezelino da Costa



22



25

José Ezelino da Costa
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José Ezelino 
e afilhada
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Bertuleza Maria da Conceição
(mãe)
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Inês Maria da Conceição
(irmã)
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Inês Maria da Conceição
(irmã)
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Matilde Maria das Dores
(irmã)
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Matilde Maria das Dores
(irmã)
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Matilde Maria das Dores
(irmã)
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Joaquim Quirino da Costa
(sobrinho)
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Maria de Lourdes, 
Francisca de Paulo 
e Anna das Dores

(sobrinhas)
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Maria de Lourdes 
(sobrinha)
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Anna das Dores
(sobrinha)
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Anna das Dores
(sobrinha)
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Joaquim Quirino da Costa
(sobrinho)
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Anna das Dores
(sobrinha)
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Joaquim Quirino da Costa
(sobrinho)
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Maria de Lourdes, 
amiga das sobrinhas,

Francisca de Paulo 
e Anna das Dores
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Anna das Dores
(sobrinha)
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Anna das Dores e
Joaquim Quirino da Costa

(sobrinhos)
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Joaquim Quirino da Costa
(sobrinho)
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Maria de Lourdes
(sobrinha)
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Maria de Lourdes
(sobrinha)
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Anna das Dores
(sobrinha)
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Francisca de Paulo
(sobrinha)
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Anna das Dores
(sobrinha)
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Joaquim Quirino da Costa
(sobrinho)
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Joaquim Quirino da Costa
(sobrinho)
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Santina Maria da Conceição
(sobrinha)
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Joaquim Quirino da Costa
(sobrinho)
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Joaquim Quirino da Costa 
(sobrinho), com amigos
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Estevão Belarmino de Andrade
(sobrinho)
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José Nelson da Silveira 
(sobrinho)
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Santina Maria da Conceição 
(sobrinha)
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Mauria Maria da Silva
(sobrinha)



88



91



92



A primeira impressão que tive quando observei as fotografias de 
José Ezelino foi a potência de uma linguagem autoral. Ele não só 
construía seus cenários, como produzia em suas fotos uma luz 

suave em contraste com a luz dura do sertão. Sem dúvidas, podemos sugerir que 
ele foi o primeiro fotógrafo sertanejo, portador de uma linguagem autoral, que se 
diferenciou de seus contemporâneos. Além de, como já foi dito, ter sido o primeiro 
fotógrafo negro do sertão do Seridó. 

Um fator importante e inovador foi a forma como ele fotografou os membros de 
sua família, naqueles idos de início do século XX, quando não era comum encontrar 
fotos de negros ou de descendentes que não estivessem retratados em atividades de 
trabalhos subalternos, no campo; ou nas grandes capitais, em fábricas ou indústrias. 
Basta recorremos a acervos de grandes fotógrafos, como: José Christiano de Freitas 
Henriques Jr., Marc Ferrez, Militão Augusto de Azevedo, Alberto Henschel, entre 
outros, para constatar.

No caso de Ezelino, ele trouxe seus familiares para dentro do estúdio e os 
fotografou com roupas sociais de bom corte e na moda da época. Os negros já 
haviam conquistado seu lugar de pertencimento na sociedade, porém, tudo ainda 
era muito recente e ele teve o pioneirismo de experimentar a estética aristocrática 
na pele negra. A importância “histórica” da obra de José Ezelino talvez resida exata-
mente nesses pequenos detalhes estéticos e sociais de sua fotografia. Por ter morado 
nos confins do mundo, sua arte nunca chegou a ser conhecida por um público além 
daquele dos arredores da própria cidade de Caicó.  

Provavelmente, as fotos da família de José Ezelino foram os primeiros 
portraits de negros do Rio Grande do Norte, fotografados no início do século XX, 
em pleno sertão nordestino e, ainda por cima, por um fotógrafo negro. A própria 
foto que ele tirou de sua mãe, ex-escrava, no estúdio, com um vestido longo, cabelos 
cortados, possivelmente tenha sido o primeiro retrato de uma escrava alforriada no 
sertão do Rio Grande do Norte, numa estética comum aos brancos. Segundo Ana 
Zélia, filha de Anna, sobrinha de José Ezelino, essa foi a única foto que ele conseguiu 
fazer de Bertuleza, pois ela, mesmo com os familiares, era uma pessoa um pouco 
desconfiada e arredia.



 É possível que sua mãe tenha herdado da cultura negra de alguns povos a 
crença de que “fotografar alguém é roubar seu dyaa” (termo traduzido por Youssouf 
Tata Cissé³, como “duplo vital”, “espírito ativo”, “inteligência”, “imagem”, “reflexo”, 
“atenção”, “sombra”). 

E foi exatamente lendo um ensaio escrito por Youssouf Tata, quando comenta 
sobre a fotografia do célebre retratista sudano-malinês Seydou Keïta, que despertei 
para algumas semelhanças estéticas entre os dois fotógrafos: José Ezelino e Seydou 
Keïta. Apesar de um nunca ter nem ouvido falar do outro (pelo que se sabe), é 
possível encontrar semelhanças entre as fotografias, como na postura dos retratados, 
no uso de adornos e nas vestimentas dos fotografados. O próprio auto-retrato de José 
Ezelino compara-se muito com fotos tiradas por Seydou de moradores de Bamako 
no Mali, África. Além disso, há semelhanças na distância da câmara e a luz suave 
que banha todo o retratado.

No início do século XX, início da socialização da fotografia, era costume 
que famílias inteiras, todos juntos, tirassem fotos. O próprio ato de ir ao estúdio 
do fotógrafo tinha todo um planejamento, como a escolha do dia, das roupas e do 
cenário, além dos objetos de composição, e até mesmo levar animais de estimação 
para compor a fotografia. A esse respeito, o grande fotógrafo Richard Avedon 
escreveu um artigo acerca de como eram os dias quando sua família ia ao estúdio 
para ser fotografada. Eles planejavam composições e chegavam até a pegar cachorros 
emprestados. Ele comenta: “Era como se fosse preciso provar a invencionice de 
que os Avedon tinham cachorros”.  Afirma ainda: “Todas as fotos em nosso álbum 
baseavam-se numa espécie de mentira sobre quem éramos – e revelavam uma 
verdade sobre o que queríamos ser”.⁴

Não podemos afirmar que José Ezelino quisesse revelar algo sobre sua condição 
de negro ou sobre a sua família. Entretanto, podemos perceber o avanço que ele pro-
vocou por meio de sua fotografia, de forma que nos entregou uma imagem forte de 
identidade social, principalmente num reduto de uma sociedade de homens, em sua 
maioria, brancos e de descendência aristocrática. Ele registrou os negros da mesma 
forma que fotografava as famílias brancas que iam ao seu estúdio.



 José Ezelino era também muito atualizado. Por exemplo, encontramos em seu 
acervo algumas fotos impressas em papel cartão bem encorpado, com relevos e de-
dicatórias. Na segunda metade século XIX, nas grandes cidades do mundo, popu-
larizou-se esse formato de impressão e havia o costume de oferecer a fotografia aos 
amigos ou de enviá-las como cartas e lembranças.  O escritor norte-americano Oli-
ver Wender Holmes (1809-1894) denominou-os de “cartes de visite”, sendo o termo 
patenteado pelo fotógrafo André Adolphe – Eugène Disdéri5 (1819-1889). E como 
constatamos na década de 20 do século XX, eles também circulavam nos rincões do 
sertão nordestino pelas mãos habilidosas de José Ezelino. Ele mesmo tinha cartões 
impressos em alto relevo, com o seu nome e a referência sobre o seu estúdio.

Tecnicamente, suas fotografias não são carregadas de pretos e sim de cinzas 
suaves, contrastando com a luz natural, forte e dura do sertão nordestino. Dizem 
que ele chegou a destelhar parte do telhado de seu ateliê para a luz natural entrar 
com mais qualidade. Ana Zélia lembra de sua mãe comentando que José Ezelino 
tinha todo um cuidado com os cenários que compunha em seu estúdio. Ele chegava 
a pintar ou bordar adereços para os cenários, escolhia tecidos das cortinas, tapetes, 
plantas, mesinhas de apoio e vasos com flores. 

Tudo nos mostra que ele teve uma vontade incansável de fotografar a cidade de 
Caicó inteira. Quantas famílias, jovens, velhos, ricos, pobres passaram pelo seu es-
túdio? Ninguém sabe, apenas se deduz que não foram poucos. Seu acervo completo 
não foi preservado para responder a essa pergunta. Apesar disso, hoje, é possível 
encontrar, de forma fragmentada, algumas fotos impressas. Assim, o que nos resta 
é contar também histórias fragmentadas. Com certeza, sua arte foi constitutiva de 
uma estética e memória de sua cidade Caicó. 

 De toda forma, nesses pequenos vestígios, há a impressão de que José Ezelino 
reconheceu muito bem não só o mundo ao seu redor mas também particularmente 
suas raízes e o contexto social em que viveu. Ele não produziu uma fotografia 
qualquer, foi além, construiu uma forma autoral de fotografar. Ao observar uma 
de suas fotos selecionadas, por exemplo, o retrato de sua irmã Matilde quando 
adolescente, percebe-se que ele captou não o olhar dela encarando a câmera, mas o 
momento em que ela baixa os olhos delicadamente para uma leitura. 



Com isso, a foto em si se enriquece de percursos e afetos. É como se ele tivesse 
ido beber em fontes da pintura como em obras de Pierre-Auguste Renoir (Moça 
lendo, 1886); Berthe Morisot (Mother and sister of the artist, 1869), além da obra do 
brasileiro Almeida Júnior (Moça lendo em Itu, 1850).  Algumas de suas fotografias 
nos revelam composições que lembram obras plásticas de um período clássico.

Entretanto, desde o princípio desta pesquisa, sempre tive a intenção de plantar 
a assertiva da linguagem autoral e do ineditismo de José Ezelino. No que diz respeito 
à nossa memória estética, mesmo que sejam apenas poucas fotografias encontradas, 
elas representam, de certa forma, o desejo de não esquecê-las.
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É muito provável que possamos 
aqui entender as fotos a seguir como 

próximas de uma representação de 
identidade da cidade de Caicó/RN

no início do século XX.

Fotos cedidas por  
Neemias Gurgel de Medeiros
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Família Gurgel
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Autoridades da cidade
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Caicó se armou
 para receber a 

“Coluna Prestes”,
 em 1926
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Alunas de 
arte culinária 

e bolos artísticos



108



109

Seridoenses
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Construção do Açude de Itans - Caicó
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A partir do livro O Olhar Europeu: O Negro na Iconografia Brasileira do 
Século XIX, dos autores Boris Kossoy e Maria Luíza Tucci Carneiro, 
podemos constatar que grande parte das imagens de negros produzidas 

século XIX, seja por artistas, seja por fotógrafos, vinha de um olhar estrangeiro e 
obviamente de brancos, os quais produziram imagens de negros que reforçavam a 
condição subalterna deles no contexto social. 

Mais uma vez vamos constatar o caminho traçado por José Ezelino no 
contrafluxo, no sertão nordestino. Ele foi o primeiro negro fotógrafo do sertão do 
Rio Grande do Norte, filho de ex-escrava, a fotografar negros e seus descendentes a 
partir do modelo em voga adotado pelos fotógrafos estrangeiros.

Nessa perspectiva, é interessante observar, por exemplo, as pinturas de Jean
-Baptiste Debret (pintor francês, 1768-1848), quando mostram situações sociais, do 
Brasil da época, numa visão mais sociológica acerca do que o negro enfrentava e 
com o que convivia, como a venda de seus corpos como força de trabalho em praças 
públicas, a posição subalterna no convívio mais íntimo de um lar de uma família 
branca, até as formas de suas manifestações artísticas. As cores de suas pinturas são 
suaves e harmoniosas que constituem narrativas estéticas de certa beleza que ame-
nizam a realidade registrada em outros documentos.

As pinturas do alemão Johann Moritz Rugendas (1802-1858), por sua vez, que 
aportou no Brasil no período de 1822, também narram o mercado de negros a partir 
de uma visão até certo ponto romântica e suas paisagens tropicais exuberantes.

Já os retratos de negros tirados pelo fotógrafo alemão Alberto Henschel⁶ (1827-
1882) trazem a marca forte de uma tristeza e de abandono social, sendo os homens, 
muitas vezes, fotografados sem camisa ou com roupas rasgadas e despenteados. 

Em relação às fotografias dos idos de 1865 do fotógrafo português José 
Christianno de Freitas Henriques Jr. (1832-1902), trazem um aspecto novo, uma 
vez que ele transferiu os negros das ruas ou em atividade de trabalho para dentro 
de um estúdio. Contudo, os cenários representavam bosques europeus e, tanto as 
poses como os pertences e objetos de identificação, eram da própria classe social de 
subalternos. Por exemplo, se o negro era vendedor de cocadas e refrescos nas ruas, 
ele trazia os objetos e compunha a cena da rua.



Para Kossoy (2002, p. 174), “a história do retrato fotográfico nos mostra que há 
um estatuto de representação a ser observado, verdadeiro ritual a ser seguido. Há 
uma convenção internacional ditada segundo padrões europeus de pose e vestuário 
a serem imitados”. Nesse contexto, encontraremos fotos do fotógrafo brasileiro 
Militão Augusto de Azevedo (1837-1905), tiradas nos idos de 1883, já com negros 
no estúdio com roupas e poses lembrando o modelo aristocrático, que é o que mais 
se aproxima do que José Ezelino iria realizar.

No processo de pesquisa para registro da obra de José Ezelino, constatei a 
ausência da citação de sua obra tanto musical quanto fotográfica em publicações 
locais, exceto na tese de doutorado de Eugênia Maria Dantas, no Programa de Pós-
graduação em Educação na UFRN, em 2003.

Nas publicações do autor Boris Kossoy, mesmo em seu levantamento minucioso 
dos fotógrafos entre 1833 a 1910, no território brasileiro (Dicionário Histórico-
Fotográfico Brasileiro, 2002), o Rio Grande do Norte se insere apenas com a passagem 
dos irmãos alemães, Bruno e Max Bourgard, já entre 1890 e 1899. 

Acredito que não podemos defini-los como pioneiros no território do estado 
do Rio Grande do Norte, a partir do ponto de vista de pertencimento ao local, 
ou nacionalidade, pois sabemos que se caracterizou como uma empresa de dois 
estrangeiros que alastraram seus serviços por três estados do Nordeste. 

Nesse caso, o recorte desta pesquisa se concentra num habitante de origem local. 
Devido exatamente às dificuldades de enfrentamento de uma arte razoavelmente 
nova, num lugar insípido como o sertão de antigamente. Além da própria condição 
de ser filho de ex-escrava e de ter superado isso a partir da arte e do próprio talento.

O historiador Muirakytan de Macedo, nascido no Seridó, com uma obra 
publicada e de referência aponta o sertão: “[...] como um dos territórios mais 
tradicionais da América portuguesa: a Ribeira do Seridó na Capitania do Rio 
Grande do Norte” (2015,  p. 15).  Para o historiador, a partir das cartas de sesmarias, 
o mais surpreendente “[...] é o pedido de escravos para o reconhecimento de seus 
territórios” (2015, p. 37) e “Neste caso, é possível que tais escravos antecedessem seu 
senhor na exploração das terras” (2015, p. 37). Assim, é provável a entrada de parte 
dos negros no sertão do Seridó. Apesar disso, para o historiador, ele se deparou 



em suas pesquisas, antes de mais nada “[...] com uma sistemática invisibilidade 
das senzalas nos róis de avaliação dos inventários” (2015, p. 175). Nessa direção, 
reafirma: “Julgamos que, no caso do Seridó, a pouca frequência da senzala devia-se 
ao reduzido números de escravos por proprietários” (2015, p. 175).

Tudo confirma a hegemonia do homem branco no sertão do Seridó. E, 
consequentemente, o sucesso de um homem negro nesse contexto é notadamente 
raro, apesar de seus contemporâneos e até familiares não terem, pelo menos, 
reconhecido a importância de seu acervo, tanto para a história da cidade de Caicó 
como para a do estado do Rio Grande do Norte. O que resta hoje são apenas 
cópias impressas e muitas cópias de cópias impressas, não facilitando a 
análise precisa de suas fotografias.

Desse modo, mesmo que aqui seja apenas uma tentativa de registro de um 
fragmento da obra de José Ezelino, é fundamental destacar o ineditismo de sua obra.
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pelas cidades de João Pessoa e Campina Grande (PB), além de Natal (RN).

3. CISSÉ, Youssouf Tata. Seydou Keïta. São Paulo: Cosac Naify, 2014. (Coleção Pho-
to Poche, v. 12).

4. AVEDON, Richard. Cachorros emprestados. Revista Zum, São Paulo, n. 6, p. 60, 
abr. 2014.

5. BRASILIANA FOTOGRÁFICA. Cartões de visita – cartes de visite. 5 jan. 2016. 
Disponível em: <http://brasilianafotografica.bn.br/?p=3873>. Acesso em: 18 jan. 
2016.

6. BRASILIANA FOTOGRÁFICA. Navegação por autor “Henschel, Albert, 
1827-1882”. Disponível em: <http://brasilianafotografica.bn.br/brasiliana/
browse?value=Henschel%2C+Albert%2C+1827-1882&type=author>. Acesso 
em: 21 jan. 2016.

7. MÂCEDO, Muirakytan K. de. Rústicos cabedais: patrimônio e cotidiano familiar 
nos sertões da pecuária (Seridó – Século XVIII). Natal: Flor do Sal; EDUFRN, 2015.

Consulta

1. DANTAS, Eugênia Maria. José Ezelino: escritos pela luz. In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO. 2., 3 a 6 nov. 2002, Natal. Anais... 
Natal: UFRN, 2002. Disponível em: <sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe2/pdfs/
Tema4/0464.pdf>. Acesso em: 12 jan. 2016.

2. Artigo de Ana Zélia, compartilhado no Facebook:
https://www.facebook.com/MinhaGente/posts/489509867762137



119

Referências

AVEDON, Richard. Cachorros emprestados. Revista Zum, IMS, n. 6, abr. 2014. p. 60.

BRASILIANA FOTOGRÁFICA. Cartões de visita – cartes de visite. 5 jan. 2016. Dis-
ponível em: <http://brasilianafotografica.bn.br/?p=3873>. Acesso em: 18 jan. 2016.

BRASILIANA FOTOGRÁFICA. Navegação por autor “Henschel, Albert, 1827-1882”. 
Disponível em: <http://brasilianafotografica.bn.br/brasiliana/browse?value=Hens-
chel%2C+Albert%2C+1827-1882&type=author>. Acesso em: 21 jan. 2016.

CISSÉ, Youssouf Tata. Seydou Keïta. v. 12. São Paulo: Cosac Naify, 2014.

DANTAS, Eugênia Maria. José Ezelino: escritos pela luz. In: CONGRESSO BRASI-
LEIRO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO. 2., 3 a 6 nov. 2002. Natal, Anais... Natal: 
UFRN, 2002. Disponível em: <sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe2/pdfs/Tema4/0464.
pdf>. Acesso em: 12 jan. 2016.

KOSSOY, Boris.  Realidades e ficções na trama fotográfica. 4. ed. São Paulo: Ateliê, 
2009.

KOSSOY, Boris.  Os tempos da fotografia: o efêmero e o perpétuo. Cotia (SP): Ate-
liê, 2007.

KOSSOY, Boris. Fotografia & História. 2. ed. São Paulo: Ateliê, 2001.

KOSSOY, Boris. Dicionário histórico-fotográfico brasileiro: fotógrafos e oficio da 
fotografia no Brasil (1833-1910). São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2002.

KOSSOY, Boris; CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. O olhar europeu: o negro na ico-
nografia brasileira do século XIX. São Paulo: Edusp, 2002. 



121



122



Toco em fotografias grávidas de tempos, impressas em papéis hoje já 
amarelados, como estuque se esfarelando. Alguém fotografou alguém, mais 
alguém, mais alguém... Imagens em silêncio deslizam a minha volta. Pelo 

olhar, apuro o ouvido e é quase possível ouvir aqueles mortos que um dia, vivos, 
foram fotografados. Vejo olhos expressivos que ditam a vida daqueles instantes. 
Mesmo que hoje eles já tenham desaparecido num recanto não acessível da memória 
coletiva, continuam mantendo (por meio da fotografia) o vigor da beleza humana. 

O desejo de me apropriar dessas fotografias nasceu como uma espiral vertiginosa 
dentro de mim. As velhas impressões do papel vão latejando em meus dedos. Vou 
então testando novas impressões, outros papéis, aplicações de pigmentos variados, 
técnicas de raspagens etc. A partir daí, detalhes vão surgindo, conectando coisas 
não comuns até então para mim; isto é, uma série de processos da pintura sobre tela 
aplicados em experimento numa fotografia impressa.

O surpreendente é que os caminhos dessas feituras (experiências) vão deixando 
rastros da sensação de compartilhamento com a obra original, entre a fotografia 
já posta e a que está sendo construída. Tudo meio atrelado ao acaso; porém, sem 
anular as experiências anteriores. Como se, a cada movimento de aplicação de cores, 
outras pistas não conhecidas fossem surgindo. E isso vai tornando possível inferir 
uma viagem cuja narrativa visual parece nova aos meus olhos. Mesmo que nada 
estivesse muito definido naqueles instantes, salvo a imposição das cores.



Talvez seja apenas um desejo meu de me aproximar das terras do sertão, dos 
tons variados de ocres, verdes, pitadas de vermelho, em contraste com o azul do céu. 
Terras essas, secas, rígidas, duras, poeirentas, distantes, de sol escaldante e por que 
não dizer como o sertanejo Oswaldo Lamartine (1919-2007) um dia escreveu: “O 
sertão, além da terra, das plantas, dos bichos e do bicho-homem – tem o seu viver, 
os seus cheiros, cores e ruídos. O cheiro da água que nos desertos também cheira. 
O da terra molhada, do curral, da lenha queimada e de cada flor. O belo-horrível-
cinzento dos chãos esturricados, o “arrepio-verde” da babugem, a explosão em ouro 
das craibeiras em flor”.¹

Vou assim, com as mãos impregnadas de cores, sujando, alastrando, borrando 
as fotografias de José Ezelino, apenas na tentativa de trazer fragmentos de um sertão 
e de vidas um dia vividas que se escondem na respiração dessas fotografias fortes e 
instauradas de territórios de afetos.

1         FARIA, Oswaldo Lamartine de. In: CAMPOS, Natércia (Org.). Em alpendres d’Acauã: 
conversa com Oswaldo Lamartine de Faria. Fortaleza: Imprensa Universitária; Natal: Fundação 
José Augusto, 2001. p. 10.
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Preservar a memória e a cultura do nosso estado é responsabilidade 
de todos nós. Quando se investe em atividades que resgatam a 
nossa herança cultural, estamos cuidando acima de tudo do legado 
de gerações, que são parte do nosso passado, presente e futuro.

É muito bom para a Cultura de Valor mais uma vez contar com 
o patrocínio da Prefeitura do Natal e do Morada da Paz, por 
intermédio do programa de incentivo à cultura Djalma Maranhão, 
para este projeto e tantos outros que já pudemos realizar, como 
o CD registrando os 100 anos de Royal Cinema e outras obras de 
Tonheca Dantas, O Cancioneiro de Auta de Souza por Glorinha 
Oliveira e diversos Concertos com a Orquestra Sinfônica do Rio 
Grande do Norte.

Agradecemos também à autora e pesquisadora Ângela Almeida, 
a Rafael Campos pelo belíssimo trabalho de diagramação e aos 
familiares de José Ezelino, que nos confiaram a produção desta 
obra tão significativa

É um grande prazer realizar o Projeto Quando a pele incendeia a 
memória, mais uma vez contando com a Prefeitura do Natal e o 
Morada da Paz, parceiros que valorizam e investem na preservação 
da memória e da cultura potiguar.

Cláudio Machado
Cultura de Valor
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Agradecimentos

Vou começar puxando fios. Porém não de tudo linear, fios de afetos, que nos 
cercam, nos tocam, vão e vem. Após a pesquisa e escrita desse livro, conversando 
com Cinthia Lopes, editora do jornal Tribuna do Norte, ela me sugeriu uma matéria 
para o caderno Viver do jornal. Para minha surpresa, um dia após a publicação 
da matéria, me liga a assessora de marketing Elisa Fonseca, outra amiga, falando 
que o seu diretor, Eduardo Vila, do Grupo Vila, havia lido a matéria no jornal e a 
empresa tinha interesse em patrocinar a impressão do livro. Fiquei imensamente 
feliz e lembrei também que a esposa dele (Marluce Bezerra - também amiga) 
havia trabalhado comigo anos atrás. Assim, os fios de afetos estavam naturalmente 
se conectando. Após algumas reuniões, por sugestão da equipe de marketing do 
Grupo Vila, o projeto se estendeu para uma exposição a ser realizada aqui em Natal 
e em seguida em Caicó (cidade do fotógrafo José Ezelino). Para que tudo se tornasse 
realidade, foi contactada a empresa Cultura de Valor para transformar nossas ideias 
de exposição e o livro já concluído em um modelo de projeto através do programa 
de incentivo à cultura Djalma Maranhão da Prefeitura de Natal. 
Puxando fios de afetos bem anterior a conclusão do livro, quando eu tinha apenas 
textos e fotografias, levei todo o material para que Rafael Campos desse corpo e 
forma ao objeto livro. Dias depois ele trouxe a ideia da estética do livro e acrescentou 
que convidaria Michele Holanda para criar estamparias gráficas a partir da flora do 
sertão ilustrada por Wedscley Melo, para compor a programação visual, que resultou 
numa espécie de paisagem sertaneja. Assim, o livro se embrenhou na estrutura da 
Editora da UFRN e foi por lá batizado e recebido com carinho. Outro fio de afeto foi 
a autorização de uso das fotografias de José Ezelino por seus familiares, Ana Zélia 
Moreira e José Mário Júnior.
Agora, o livro impresso, ganha fios que podem conduzir a poéticas, afetos, escutas 
outras de cada leitor que por ele passar.

Angela Almeida
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