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RESUMO

Este projeto está analisando o álbum de fotografias da comunidade quilombola de Manzo Ngunzo Kaiango em conjunto com a comunidade. Esse álbum consiste em fotos

desconexas, agrupadas em um saco plástico. O álbum é guardado pela líder comunitária e abrange várias famílias, incluindo vizinhos e amigos. É intenção desse projeto realizar

uma organização coletiva das fotografias, fazendo a transferência do saco plástico para um álbum/livro de fotografias, afim de destacar seu potencial narrativo. A partir dessas

imagens está sendo possível explorar as relações entre trabalho antropológico e artístico, pois o local da pesquisa de campo tem se tornando o local da prática artística, como

uma intervenção que busca reforçar a identidade da comunidade.

A fundamentação teórica abrange textos de Els Lagrou, José Antônio Fernandes Dias, Hal Foster, Aderval Costa Filho, Etienne Samain. A relevância da pesquisa está ancorada

na sua interdisciplinaridade e na valorização do quilombola como um patrimônio vivo. 

A metodologia consiste em encontros semanais na comunidade, na análise coletiva das imagens, na gravação de depoimentos, com a intenção de correlacionar fotografia e

oralidade. O grupo tem selecionado imagens do álbum, e a partir delas surgem desenhos, relatos, memórias coletivas e individuais, em uma performance visual e verbal. 

Os resultados parciais se baseiam na atualização da intimidade das áreas da arte e da antropología, na constatação de que a redefinição do trabalho de arte com interesses

antropológicos tem fortes implicações nos modos de representação do Outro. 

A discussão gira em torno das questões que a antropologia e a arte acompanharam sobre identidade e identificação, apresentando um conceito abrangente da alteridade.

Trata-se do que Fernandes Dias (2001) denomina de viragem etnográfica da arte contemporânea, que é um deslocamento de um modo vertical do trabalho artístico, para um que

é horizontal, um movimento de questão social e de debate político. 
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