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DISPUTA
DE RIMAS

Público também dá nota no
Slam Minas (foto). Realizado
em BH, o campeonato de
poemas destacou o talento
feminino. Piêta Sousa foi a
vencedora e Gislaine Reis
ficou em segundo lugar
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ANA CLARA BRANT

Brutalidade e delicadeza são, apa-
rentemente, coisas completamente
contraditórias. Não foi isso que cons-
tatou o fotógrafo baiano Alexandre
Augusto, de 47 anos, em suas andan-
çaspelosertãodaBahia.Morandoem
Londres há três anos, ele decidiu vol-
tar à sua terra natal e fotografar a es-
mo. Inicialmente, a ideia era registrar
imagens que relacionassemdignida-
decomdificuldade. “Issoocorremui-
to na fotografia. A gente sai comum
tema na cabeça e, namaioria das ve-
zes, surge outra coisa nomeio do ca-
minho. O acaso estámuito forte no
meuofício”, diz.

Ao se deparar commuitos traba-
lhadores demangues e olarias, o fo-
tógrafo cogitou fazer um ensaio li-
gado ao barro. Mas, ao chegar à re-
gião doMorro do Tigre, nomunicí-
pio de Milagres, praticamente tro-
peçouempessoas que fazemdaex-
traçãodepedra o seu ganha-pão. “É
uma região onde não chove, o solo
é árido, quase não há agricultura.
Você vê uma cabra ali, um bode
acolá e há centenas de famílias que
viveme sobrevivemdequebrar pe-
dras. A pedreira é a fonte de sobre-
vivência. Achei inusitado encontrar
aquilo empleno século 21”, conta.

Deinício,apresençadamulherna-
quele ambiente não chamou a aten-
çãodeAlexandre.Quandoreveloual-
gumasdas imagens, ele teveuminsi-
ght.“Acheiafotodeumamulherque-
brandopedra.Foicomoseumraioti-
vesseme atingido. Era sobre aquilo
queeutinhaquecontar.Umaativida-
depraticadahádécadasnoBrasil, ex-
tremamente arcaica,mas que resiste
mesmocomtodaa revoluçãodigital.
Os homens quebram as pedras,mas
quemastransformaemparalelepípe-
dos e brita são elas. Asmulheres cui-
damdacasa,dafamília,cozinham,la-
vam,passameaindatêmessaocupa-
ção”, afirma.

AlexandreAugustodecidiuquees-
teseriaoseufoco:asmulheresdepe-
dra.Passoudoisanosnosarredoresde
duascidades– Itaetêe Itatimque, cu-
riosamente, significam “pedra durís-
sima” e “bico de pedra”, respectiva-
mente. “Fuipesquisaredescobrique,
naBahia, existemcercade30 lugares
comesseprefixo‘ita’,quesignificape-
dra. Tinha tudo a ver comomeu tra-
balho.” Dois anos depois dos cliques,
entre idas e vidas, ele obteve cercade
6mil imagens e decidiu que aquilo
deveria serdivulgado.

Pela primeira vez em sua carreira
como jornalista, escritor e fotógrafo,
AlexandreAugustomostrou seu tra-
balhonumaexposição–Mulheres de

Fotógrafo Alexandre Augusto publica ensaio com trabalhadoras que produzem
brita e paralelepípedos na Chapada Diamantina no livroMulheres de pedra

INQUEBRÁVEIS

pedra (Stone women), que apresen-
tou22fotografias.Amostra foiexibi-
da emSalvador e emSãoPaulo. Ago-
ra, ele lançoupelaEditoraNoirumli-
vro com46 daquelas fotos. Há regis-
tros tambémde homens trabalhan-
do,edecriançaseanimaisquevivem
no lugar.O livro temcapadurae traz
todasasimagenscom21cmdetama-
nho. “Nunca tinha feito umaexposi-
ção, nem lançado um livro de fotos.
Escrevi a biografia doMoreira da Sil-
va (1902-2000), quandomoreinoRio.
Mas seja como repórter, escritor ou
fotógrafo,oquemeinteressaécontar
boashistórias.”

FEMININO Um dos aspectos que
maisoencantaramfoique,apesarde
se dedicar a um trabalho extrema-
menteduroebraçal,asmulheresnão
perdem sua feminilidade e vaidade.
Váriosdosregistroscapturamesseas-
pecto, com o detalhe de uma unha
benfeitaecheiademosaicos,docabe-
loarrumadooudasroupasquecom-
binam com o chinelo. “Aquilo tem
uma força tão grande que não tem
ninguémquenãoolheparaasfotose
nãoentendaoprojeto.Ofemininoes-
tá ali, vivo, intenso,mesmonomeio
da brutalidade. Roberto Pompeu de
Toledo (jornalista) temuma frase no
textodeapresentaçãoqueresumees-
sahistória: ‘Oesmaltetrabalhacontra
alógicadapedra,dadureza,dapobre-
za, e berra aos céus que se trata de
mulheres’”, ressalta o fotógrafo, que
dedicou o livro à avó Horádia, que,

emboranãotenhatrabalhadoempe-
dreiras, é natural da Chapada e foi
umas dasmulheresmais fortes que
Alexandre conheceu na vida, segun-
doconta.

O fotógrafo admite que sua pri-
meira impressão do lugar o fez en-
xergar ali umagrandeexploração, já
que as trabalhadoras recebem ape-
nas R$ 55 a cadamil paralelepípedos
talhados. Ele chegouaquestionar al-
gumasdelas e recebeude volta uma
lição de moral. “Uma das senhoras
me disse que o pai havia sido corta-
dor de pedras, e ela fazia isso desde
menina. Aliás, é outropontopresen-
te nessa atividade. A ancestralidade.
Éumofíciopassadodepaiparafilho,
além de ter famílias inteiras que so-
brevivemassim.Eeladisseaindaque
agradecia a Deus todos os dias pela
pedra, pois era por meio dela que
criou os filhos e que, agora, eles cria-
vamosnetos”, relata.

Segundo o fotógrafo, há fiscaliza-
çãodaspedreirasporpartedoMinis-
térioPúblicodoTrabalhoeaativida-
deéregularizada.Eleacrescentaque,
apesar de seruma tarefá árdua– tra-
balhampraticamentedesdeonascer
do sol até o poente – não percebeu
um sentimento de frustração ou vi-
timização. “Claro que ninguém gos-
ta de acordar às 5h e trabalhar até de
tardinha.Masnãosentinenhumala-
mentação.Oque constatei é que são
pessoasmuitobatalhadoras,aguerri-
das e dignas. Não é um trabalho es-
cravo e tambémnão vi crianças por

lá.As imagenstêmumacríticasocial,
sim,masoqueacheimais importan-
teéquetemtantagentereclamando
da vida com coisas tão pequenas e
aquelaspessoasquerendoser felizes
do jeitodelas.”

DIEGO RIVERA Alexandre Augusto
játinhamaterial suficienteparaaex-
posição e quis aprofundar sua pes-
quisa.Foiquandodescobriuumadas
pinturasmais impactantes do artis-
ta plástico mexicano Diego Rivera
(1886-1957),Stoneworker, criadaem
1943.Natela,umhomemcomoros-
to tampado por um chapéu quebra
pedras comasmesmas ferramentas
hoje utilizadas pelos trabalhadores
na Chapada Diamantina. “Na hora,
pensei: tenhoque fazer essa foto, te-
nho que pegar isso. Por uma dessas
coincidências que a gentenão expli-
ca, volteipra lá eencontreiumamu-
lher com roupas num tomparecido
ao da pintura e também com um
chapelãoenormeparaseprotegerdo
sol. Foi aúnica foto emque interferi.
Eu a orientei para ficar parecido. E
acabousetornandoacapadomeuli-
vro. É uma imagem plástica forte,
quemostra a coisa da estética femi-
ninae tambéma força.”

O profissional acompanhou não
apenas o trabalho diário, mas tam-
bém a vida além das pedreiras, co-
mo a rotina coma família, a religio-
sidade, as visitas ao salão de beleza,
as brincadeiras das crianças. “Ne-
nhuma das pessoas retratadas che-
goua ir àexposição,mas fizquestão
deenviar a cadaumadelasumcatá-
logo da mostra. Queria fazer tam-
bém um lançamento do livro lá na
regiãoedardepresenteomaiornú-
mero de exemplares possível. Elas
realmente são mulheres de pedra,
como se fossem estátuas, por sua
grandeza física e interior.”

MULHERES DE PEDRA
● Alexandre Augusto
● Editora Noir (120 págs.)
● R$ 200

Os homens quebram
as pedras, mas quem
as transforma em
paralelepípedos e
brita são elas. As

mulheres cuidam da
casa, da família,
cozinham, lavam,

passam e ainda têm
essa ocupação

■ Alexandre Augusto, fotógrafo

ACERVO PESSOAL

FOTOS ALEXANDRE AUGUSTO/DIVULGAÇÃO

FotografiaMulher de azul, do ensaioMulheres de pedraFotografia O verde e a sombra, do ensaioMulheres de pedra

Fotografia Entidade, do ensaioMulheres de pedra
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