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Resumo 

 
O presente artigo analisa o processo de apropriação de fotografias de arquivo e textos de 
jornal realizado por Rosângela Rennó. Inicialmente, destacam-se algumas práticas artísticas 
contemporâneas que recolocam a questão da fotografia documental, e de que maneira essa 
discussão aparece no trabalho de Rennó. Procura-se pensar como fotografias documentais 
ou textos jornalísticos se abrem, através do trabalho da artista, para novas relações, 
transitando entre a memória e a ficção.  
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Abstract 

 
This work analyzes the appropriation process of archival photographs and journalistic texts 
carried out by Rosângela Rennó. Initially, we point out some contemporary artistic practices 
that relocate the issue of documentary photography, in order to understand how such 
discussion appears on Rennó’s work. We investigate how documentary photographs and 
texts from newspaper articles activate new meanings through the work of this artist, moving 
between memory and fiction.  
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Novos olhares sobre a fotografia documental 

A década de 1980 se caracteriza, tanto no âmbito internacional quanto no 

nacional, como um período de reação aos processos de antiarte e de 

desmaterialização iniciados em meados dos anos 60 e radicalizados no início da 

década de 1970. Em âmbito internacional, ao mesmo tempo em que se destacam 

manifestações como o neoexpressionismo alemão e a pintura da transvanguarda 

italiana, a fotografia também foi bastante utilizada para essa espécie de retorno à 

forma, ao mesmo tempo em que incorporava avanços tecnológicos e questões da 

cultura visual do período. Essa produção em fotografia, identificada com vários 

aspectos da pós-modernidade, apresenta como característica essencial a 

consciência, como aponta Grundenberg (1999), de que a cultura do final do milênio 

era tanto baseada quanto dirigida à câmera. Para artistas como Louise Lawler, 

Richard Prince, Sherrie Levine ou Cindy Sherman, "o significado das imagens é 
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sempre uma questão de contexto, especialmente sua relação com outras imagens", 

conforme afirma o autor (GRUNDENBERG, 1999, p. 12).  

Além da questão da apropriação – que traz para arte do período elementos da 

publicidade e da indústria do entretenimento, ao mesmo tempo em que desafia os 

valores de autoria e originalidade –, a fotografia da década de 1980 e 1990 é 

marcada pelos grandes formatos e pelas cenas cuidadosamente montadas que 

questionam a ideia de instante decisivo1 da fotografia tradicional. Essa fotografia 

produzida para ser um objeto de arte é caracterizada, por Jean-François Chévrier, 

como fotografia tableau, por trazer de volta à arte, através da fotografia, a questão 

da representação, da composição e do quadro autônomo.  

Nos anos 90, a fotografia já goza de um espaço privilegiado entre as 

instituições e os processos artísticos. Após uma década em que a fotografia se 

aproximou da pintura, da encenação, do pastiche, das técnicas da publicidade e das 

citações da história da arte, algumas práticas valorizam as propriedades descritivas 

da fotografia e a ideia do neutro em imagens monumentais, que rendem o 

reconhecimento a figuras como Thomas Struth, Thomas Ruff, Andreas Gursky e 

Candida Hoeffer. Alguns autores apontam ainda um número considerável de 

trabalhos de arte contemporânea nos quais o uso da fotografia aparece vinculado a 

aspectos documentais, indicando talvez a efetivação dessa reconciliação da arte 

com a descrição, em especial com a representação fotográfica e com sua 

capacidade de remeter ao mundo que compartilhamos. Esse movimento reage tanto 

à pintura de cunho expressivo ou trabalho artesanal, quanto à fotografia pós-

moderna. As implicações desse desejo de documentar e compartilhar, nos anos 90, 

no entanto, produzem obras que se diferenciam tanto da tradição da fotografia 

artística documental e de sua ligação com a fotorreportagem, quanto da fotografia 

praticada pelos artistas das décadas de 60 e 70. Em vez de registrar diretamente 

eventos e conflitos, em busca de imagens contundentemente dramáticas, esses 

trabalhos tratam, na maior parte dos casos, de tentativas de encontrar a melhor 

forma de dar visibilidade a questões humanitárias.  

Allan Sekulla, artista representante dessa nova abordagem da fotografia 

documental durante os anos 90, identifica, na arte contemporânea, um pequeno 

grupo de agentes que desenvolvem uma prática de ordem social, a partir da 
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abordagem da vida das pessoas. Esses artistas trabalham, na maioria das vezes, 

com fotografia e vídeo, explorando, ao mesmo tempo, recursos de linguagem, 

escritos ou orais. Sekulla fala de "uma arte representativa, uma arte que se refere a 

algo além de si própria"(2004, p. 39), opondo, claramente, esses artistas aos valores 

da arte moderna. O artista aponta para a necessidade de reavaliar os sucessos e 

fracassos, os méritos e as fraquezas da tradição documental estadunidense anos 

40, abrindo o caminho para uma arte que fomente o diálogo ao invés de produzir 

"afirmações acríticas e pseudopolíticas"(2004, p. 42).  

Mas não é apenas a prática da fotografia documental que se encontra em 

crise. Para Rouillé, a própria noção de documento, no mundo contemporâneo, 

confronta-se com um problema: "a ausência de uma realidade e de um futuro em 

que se pudesse acreditar" (2009, p.368). Como alternativa, cita o trabalho de Sophie 

Ristelhueber que, se, em Fait (1992), registra as marcas deixadas pelos 

bombardeios da Guerra do Golfo na topografia do deserto do Kuwait, em Every One 

(1994), reflete sobre a violência de guerras civis como as de Ruanda e da Bósnia, 

através de grandes ampliações de fotografias em close de cicatrizes e de ferimentos 

suturados que registram os pacientes de um hospital em Paris. Para Rouillé (2009, 

p. 45), a passagem de um registro direto da violência para a criação de estratégias 

de representação marca tanto "um respeito aos procedimentos técnicos da 

fotografia" quanto a "recusa às práticas da reportagem" em seu sentido tradicional. 

 
Sophie Ristelhueber, Every One #14, 1994. Fotografia preto e branco, 270x180cm. 
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O documental não significa, necessariamente, uma imagem que pretende ser 

absolutamente fiel ao real, como aponta o artista Allan Sekulla (2004). A construção 

de um documento social-crítico pode usar a ficção como estratégia, como faz 

Ristelhueber. Trata-se, mais do que registrar com fidelidade alguma situação, de 

buscar uma capacidade de comunicá-la com eficiência ou, ainda, de despertar uma 

posição crítica em seu interlocutor. "A verdade social é algo mais que uma questão 

de estilo convincente", afirma Sekulla, lembrando as fotomontagens de John 

Heartfield, em que a "construção passa a ser uma forma de desconstrução 

crítica"(2004, p. 42).   

Para Charlotte Cotton (2010), a abordagem contemporânea da fotografia 

preocupada em documentar acontecimentos e situações sociais se dá em 

contraposição às características da fotografia de reportagem, operando um 

desaceleramento, ao evitar registrar a ação em desenvolvimento e abordá-la, com 

menos estardalhaço, após o seu clímax. Desse modo, os fotógrafos que a autora 

cita não registram os acontecimentos se desenrolando, mas as suas consequências. 

Podem usar equipamentos maiores e mais lentos, capazes de proporcionar imagens 

de maior qualidade, voltar várias vezes ao mesmo lugar para acompanhar a história 

que se desenvolve a partir daquele ponto e estabelecer uma relação mais complexa 

com as pessoas ou os lugares que vão fotografar. Trata-se de uma fotografia que se 

centra muito mais nos vestígios, como fazem Sophie Ristelhueber, Anthony 

Haughey e Paul Seawright, ou em pessoas, procurando mostrar os efeitos desses 

acontecimentos, em uma tentativa de evitar o sofrimento de suas vítimas em prol de 

um apelo sentimental e sensacionalista das imagens. Para Cotton, há uma intenção, 

por parte dos representantes dessa nova abordagem da fotografia de cunho 

documental, de romper a relação de poder entre fotógrafo e fotografado, uma 

preocupação em produzir formas de registro mais éticas e antiespetaculares. 
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Paul Seawright, Coluna, 2002. Impressão cibachrome sobre alumínio, 125 x 150 cm. 

Tanto essas novas abordagens da fotografia documental que emergem 

durante os anos 90 quanto a fotografia que incorpora elementos de linguagens como 

o cinema e a publicidade a partir dos anos 80 apontam para uma imagem fotográfica 

permeada por elementos de fora do campo da arte. A fotografia produzida a partir do 

final do século XX pontua diferentes práticas artísticas como meio de abordar a 

experiência humana, dos problemas sociais às narrativas íntimas, das novas formas 

de visualidade e comunicação à ficcionalização do cotidiano.  

Rosângela Rennó e as fotografias dos outros 

O trabalho de Rosângela Rennó parte dessas duas esferas, a da apropriação 

e a da fotografia documental, mas as aborda por meio de distintos. Rennó não 

procura novas formas de produzir uma fotografia capaz de documentar, compartilhar 

e sensibilizar, mas trabalha a partir de imagens que uma vez tiveram essa função. A 

prática da artista, por meios bastantes diferentes da nova fotografia documental 

representada por Sekulla, no entanto, também conduz a uma problematização dos 

limites que a imagem fotográfica apresenta como forma de registro e preservação de 

memória. Ao mesmo tempo, em diversos trabalhos, suas operações dão visibilidade 

a questões públicas e sociais que estavam esquecidas.  

O material de trabalho de Rosângela Rennó, desde o final dos anos 80, 

concentra-se em fotografias de autoria alheia, feitas para algum fim específico, as 

quais, depois de circularem por algum tempo, se desprendem de seus proprietários 

iniciais. Ao trabalhar com imagens abandonadas, estejam elas em arquivos 
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negligenciados, como nos trabalhos Cicatriz (1996) e Vulgo (1998), feitos a partir de 

negativos em vidro da Penitenciária do Estado de São Paulo, ou álbuns domésticos 

que se desgarram de seus donos, como em Bibliotheca (2002), a artista, ao mesmo 

tempo em que resgata essas imagens através de um novo contexto, enfatiza o 

esquecimento e consequente desaparição a que nossas tentativas de registro 

permanente da memória estão fadadas, ainda que por algum tempo elas sejam 

necessárias para desempenhar alguma função documental ou afetiva.  

A consciência de trabalhar em um mundo já repleto de imagens, a ponto de 

preferir não fotografar, liga Rennó à questão do pós-modernismo. No entanto, o fato 

da artista trabalhar a partir de fotografias que não são suas não é suficiente para 

ligá-la, de maneira definitiva, à Picture Generation2 que emerge no cenário artístico 

norte-americano no fim dos anos 70. Menos irônicas e paródicas, as apropriações 

de Rennó, paradoxalmente, carregam também um sentido de economia, podendo 

lembrar, em alguns aspectos, a atitude de despojo da produção conceitual. 

Conforme declara a artista, "só faço fotos quando é necessário. Não se trata de uma 

simples recusa ao ato fotográfico, mas, sim, uma espécie de 'princípio de economia', 

de uma não repetição desnecessária"(2004, p. 134). A apropriação de Rennó não é 

a da citação nem do pastiche, que por vezes desfaz contextos históricos com fins 

hedonistas e trata a cultura como um grande supermercado. Quando apresenta a 

fotografia deslocada de sua função original – e normalmente essa não é uma ruptura 

imposta pela artista, mas por quem um dia abandonou aquelas imagens –, seus 

procedimentos sempre alertam para esse desenraizamento, sublinhando a ideia de 

uma memória perdida. Seus materiais podem incluir processos de impressão de 

ponta e suportes de materiais e dimensões impressionantes, mas seu universo 

conceitual, ou mesmo seu assunto, é da ordem da vida comum: como vemos e 

esquecemos, como registramos e guardamos nossas memórias pessoais ou 

coletivas, seja através de fotografias ou de registros escritos.  

O tipo de imagem que escolhe para trabalhar também diferencia Rennó dos 

artistas que se voltam, através da fotografia, a partir dos anos 80, para relatos da 

esfera íntima. André Rouillé destaca, no período, a passagem dos grandes relatos 

modernistas para as pequenas narrativas contemporâneas, muitas vezes "relatos 

infraordinários" (2009, p. 362). Para o autor, a mudança ocorre, na arte, como uma 

maneira de se contrapor à vida espetacular vendida pela indústria de massas. 
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Segundo ele, "fotografar o cotidiano pode surgir como um modo de reatar com o 

concreto, o tangível, o vivido, o uso"(2009, p. 362). Esse movimento, no entanto, 

embora com aspirações de resistência, leva muitos artistas a abandonarem a esfera 

coletiva para se refugiar em uma arte, por vezes, alienada. Ao pensar nos exemplos 

de Nan Goldin, nos E.U.A., e Georges Tony Stoll, na França, Rouillé reconhece que 

o "cotidiano individual apaga a história social, a constatação local substitui o relato 

global" (2009, p. 359). Para ele, esse recuo para o banal, que recusa os temas e as 

abordagens extraordinárias, opõe-se tanto à "ingênua sofisticação das 'fotografias de 

arte'" quanto ao "trivial imaginário das mídias" (2009, p. 415).  

A tendência de se voltar para si próprio também é perceptível na arte 

brasileira do período. Canton comenta sobre a incidência de trabalhos de artistas 

brasileiros, durante os anos 90, cujo ponto de partida também são suas memórias 

pessoais, atribuindo ao fenômeno causas similares: 

A atitude de vasculhar as memórias pessoais e configurar um atento olhar 
para dentro torna-se um movimento de resistência contra a apatia e a 
amnésia geradas por um avassalador panorama externo de excessos, 
estabelecido pela cultura da mídia eletrônica e cibernética que produz um 
máximo de informação contido em um mínimo de tempo, gerando um 
estado de constante ansiedade na tentativa de acompanhar o mutante 
estado dos fatos que nos são oferecidos a cada minuto.(2001, p. 43).  

A obra de Rennó, no entanto, mesmo que em alguns trabalhos apresente 

uma abordagem mais lírica e ficcional, sempre tangencia questões coletivas. A 

artista não se debruça diretamente sobre um eu, mas sobre a memória e os 

registros de um outro, ou sobre a impossibilidade de acessá-los apenas através de 

seus vestígios fotográficos. Rennó também cruza, com mais frequência, a fotografia 

com outros tipos de linguagem, extrapolando a forma de apresentação da impressão 

sobre papel, distinguindo-se das formas puramente fotográficas da fotografia 

encenada ou da fotografia tableau de artistas como Sherman e Bustamante – ainda 

que o processo desses artistas inclua referências de outras áreas, como o teatro, o 

cinema a publicidade, o resultado final de suas obras se apresenta através de 

impressões bidimensionais. A maioria das obras de Rennó transita entre a escultura 

e a instalação, e, sob ambos os vieses, podemos pensar que a produção de 

Rosângela estaria mais próxima da de um artista como Christian Boltanski, que 

trabalha com a falência das nossas tentativas de registro e de memória, ao construir 

obras que são espécies de monumento a cada um, ao mesmo tempo em que são 
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monumentos para ninguém em particular. Estratégias como comprar e expor todos 

os pertences de alguém falecido, ou de juntar uma incrível coleção de listas 

telefônicas, apontam para o paradoxo de que, quanto mais se tenta preservar a 

memória de alguém, mais se aponta a sua ausência. Os trabalhos de Boltanski 

também têm sua parcela ficcional, como em 10 portraits photographiques de 

Christian Boltanski (1972), um livro que apresenta crianças de diferentes idades, 

todas fotografadas no mesmo cenário, como se fosse um registro de seu 

crescimento. Para o artista, mais importante do que contar a verdade, é tornar a 

verdade sentida (BOLTANSKI, 2009).   

 

Christian Boltanski, 10 portraits photographiques de Christian Boltanski, 1972. 

 

Muitos trabalhos de Rennó apontam para o interesse da artista em denunciar e em 

interferir em determinadas práticas sociais. Sua atuação não se limita a criticar 

poderes institucionais, mas a relação da sociedade com suas imagens e memórias, 

inclusive a nossa. E, para isso, Rosângela insiste na arte. Segundo o sociólogo 

Rubinich, "construir objetos que desacomodem nosso olhar naturalizador, que 

revitalizem o mundo; nisso está o aspecto político da arte" (2007, p. 12). Em um 

momento já bastante diferente do ambiente de contestação do sistema das artes e 

de protesto às ditaduras políticas que tomou conta da produção artística latino-

americana dos anos 60 e 70, no qual grupos de artistas chegaram até mesmo a 

abandonar a produção de trabalhos em prol de uma atuação política efetiva, Rennó 

faz questão de circunscrever sua produção dentro do campo: "não faço sociologia ou 

antropologia. Mesmo que se considere um aspecto interdisciplinar na minha prática, 

a ponta do iceberg é de ordem estética" (2003, p. 13-14). Essa insistência no campo 

do artístico transparece em trabalhos mais subjetivos, que abordam questões mais 
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afetivas e singulares, como Afinidades Eletivas ou Relações Perigosas (1990) ou 

Diferentes Idades da Mulher (1992).  

Desdobramentos da imagem 

Se o ponto de partida dos trabalhos de Rennó são fotografias oriundas de arquivos 

ou álbuns domésticos, é em outro lugar que ela parece querer chegar com seus 

trabalhos. Tantos seus procedimentos de apropriação quanto de associação com 

textos servem para a "subversão da imagem, ou melhor, dos códigos de 

visualização e leitura de uma imagem" (informação verbal)3. 

Rennó começa a cruzar fotografias com textos logo no início de seu trabalho, a partir 

de meados da década de 1980, como uma tentativa de anular, ou ao menos de 

suavizar, a percepção da fotografia como um registro transparente. Na época, ela 

trabalhava, principalmente, com títulos que fazem referência à literatura, ao cinema 

ou à história da arte para criar estranhamentos e jogos de intertextualidade que 

abrem a fotografia para outros significados. Em obras como Alice não mora mais 

aqui (1987/88), esses títulos aparecem como legendas, sobrescritos as imagens, a 

mão ou em letra de forma.  Ao buscar novas possibilidades de leitura para suas 

imagens, a artista procura deixar evidente que o tipo de fotografia com a qual ela lida 

vem antes do universo da ficção que do documental(informação verbal).4   

 

Rosângela Rennó, Alice não mora mais aqui, 1987/88. Fotografia, 35 x 27 cm ou 120 x 80 cm. 
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A partir da década de 90, além de recolher fotografias descartadas, Rennó começa 

também a colecionar reportagens de jornal. A obra Arquivo Universal (1992-) nasce 

no momento em que a artista nota que muitos textos de jornal mencionam 

fotografias, usando-as inclusive como gancho para introduzir um acontecimento, 

mas sem mostrá-las. Reconhecendo a potência dessas imagens latentes, esse tipo 

de reportagem passa a ser recolhido pela artista, que transcreve os textos para o 

computador, formando, assim, um arquivo virtual. Posteriormente, o material é 

organizado e disposto de diferentes maneiras, sozinho ou junto de fotografias. Até 

hoje, enquanto Rennó se dedica a outros trabalhos, o Arquivo continua a crescer, 

porém em ritmo bem mais lento.  

Nos desdobramentos desse arquivo, histórias de vidas particulares são recontadas 

de modo a sublinhar sua universalidade. Os nomes são substituídos por iniciais que 

podem, depois, ser associadas às memórias e às experiências do próprio 

espectador. A desidentificação, trazida pela eliminação de referências de lugar, de 

tempo e de identidades das pessoas envolvidas, aproxima os textos da opacidade 

das fotografias com as quais trabalha que já não conseguem apontar para seu 

contexto inicial. Conforme a própria artista explica: 

A ideia de eliminar de um texto quaisquer referências que apontem para 
uma imagem específica ou uma pessoa específica, e torná-lo ambíguo o 
suficiente para você imaginar que se refere a várias pessoas, situações, 
países ou épocas, é para aproximá-lo do efeito que uma fotografia provoca 
em você. A fotografia não tem nome e não tem data, a não ser que você 
fotografe algum dado que te localize no tempo e no espaço (RENNÓ, 
2007).

5
 

 A passagem do campo do relato jornalístico para o campo da ficção é enfatizada 

pela desidentificação dos personagens, pela omissão das datas e pela apresentação 

desses textos em ambientes artísticos. Ao mesmo tempo, não se trata de um texto 

de caráter subjetivo. O distanciamento da linguagem jornalística é mantido em sua 

transposição. Se há algum comentário evidente sobre os fatos, eles acontecem via 

citação de testemunhas. A artista apenas seleciona, transpõe e suprime.  Uma 

exceção frente a esse distanciamento, no entanto, ocorre no vídeo Espelho Diário, 

de 2001, formado a partir de textos do arquivo universal cujas histórias envolvem 

mulheres chamadas Rosângelas. Os textos selecionados foram adaptados para o 

formato de diário pela escritora Alícia Duarte Penna e, depois, interpretados por 
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Rennó, que assume os papéis dessas 133 mulheres envolvidas em alguma espécie 

de fatalidade relatada no jornal (RENNÓ e PENNA,2008).  

 

Rosângela Rennó, Espelho Diário, 2003. Vídeoinstalação.  

Outra obra bastante recente da artista pode ser vista como espécie de síntese 

do processo ressignificação de imagens que Rennó desenvolve desde meados da 

década de 1980. Em Matéria de poesia (para Manoel de Barros) (2008-2010), 

Rennó retoma o texto literário ao escolher como ponto de partida do trabalho a 

poesia de Manoel de Barros. “Como eu estava lidando com esse território de 

imagens que não servem para nada, hoje em dia, que as pessoas jogam fora, eu 

tentava resgatar a poesia que tinha naquilo”, comenta a artista (informação verbal)6, 

identificando uma proximidade entre seu processo criativo e a ideia de Barros de 

que o que é bom para o lixo, é bom para a poesia. Assim, Rennó escolhe trechos de 

poemas do autor em que a noção da arte, a partir do ínfimo ou do inútil, aparece 

com força, criando, para cada trecho, um conjunto de seis imagens, a partir da 

sobreposição de slides descartados. O lento processo de seleção e combinação 

gera um emaranhado denso e escuro de imagens, mas de grande beleza, que são 

ampliadas em grandes formatos, formando um enorme painel. Os textos são 

mostrados ao lado dos slides, em pequenas caixas acrílicas, em um formato similar 

ao de um livro, funcionando como uma espécie de mapa para buscar ligações entre 

os poemas e as imagens monumentais. A conexão entre aquilo que é dito na poesia 

e a imagem resultante, no entanto, cabe ao espectador estabelecer. “As imagens 
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não tem a menor relação com os textos, são um mero pretexto para você procurar 

[...] é um emaranhado de imagens no preto, você pode achar ali o que quiser, o que 

você procurar”, explica Rennó (informação verbal). 7  

Por apresentar textos de um poeta, Matéria de Poesia, por um lado, é uma 

espécie de retorno ao início do trabalho de Rennó, quando ela utilizava referências 

da literatura, do cinema ou do campo da arte para provocar novas leituras sobre 

imagens de diferentes procedências.  No entanto, se no início de sua carreira ela 

empregava a palavra para tentar anular a visão da fotografia como um registro 

transparente, em Matéria de Poesia a imagem é evidentemente escura, densa e 

confusa. Vinte anos após esses primeiros trabalhos, em um mundo ainda mais 

repleto de imagens, no qual as pessoas produzem mais fotografias do que são 

capazes de ver, talvez o público da artista já tenha compreendido que a imagem 

fotográfica não é um espelho ou um vidro, mas um fragmento opaco que, com o 

tempo, vai perdendo suas funções e significados iniciais, ao mesmo tempo em que 

abre-se para novos.   

 

Hoje eu atingi o reino da despalavra. Da série Matéria de poesia, 2008 – 2010.  

Seis fotografias e 2 caixas em acrílico contendo slides, 6 x 75 x 110 cm e  15 x 10 x 3 cm. 
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Notas:  
 

                                                 
1
 O conceito de instante decisivo é apresentado por Cartier-Bresson, pela primeira vez, no livro Images à la 

sauvette. Paris: Verve, 1952. Sobre a crítica que esse conceito sofre em práticas artísticas atuais, ver BAQUÉ, 
Dominique. “Desconstrucción del paradigma del instante decisivo”. In: ______. La fotografia plástica. Barcelona: 
Gustavo Gili, 2003.  
2
 O nome vem da exposição organizada por Douglas Crimp, realizada em 1977 na galeria nova-iorquina Artists 

Space. A mostra reunia trabalhos de Troy Brauntuch, Jack Goldstein, Sherrie Levine, Robert Longo e Philip 
Smith. Alguns dos artistas trabalhavam diretamente com fotografias, enquanto outros, como Brauntuch e Longo, 
usavam as imagens da indústria de massas como referência para pinturas e desenhos. Ver CRIMP, Douglas. 
“Pictures”. In: EVANS, David (Ed.). Appropriation: Documents of Contemporary Arts. London: Whitechapel 

Gallery, 2009.  
3
 Entrevista concedida em 19/10/2010. 

4
 Ibidem. 

5
 Entrevista publicada no site da Associação Cultural Videobrasil, São Paulo, maio de 2007. Disponível em 

http://www.sescsp.org.br/sesc/videobrasil/site/dossier029/entrevista.asp, último acesso em 10/03/2011. 
6
 Entrevista concedida em 19/10/2010. 

7
 Ibidem. 
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