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VII Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia
O Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia jamais limitou-se a ser um evento apoiado exclusivamente em 
edital de convocação. Desde a sua primeira edição, em 2010, o projeto nasceu com o objetivo de ser um lugar 
de formação. Para tanto, realizamos oficinas, palestras, cursos, encontros com artistas e ações educativas 
que geram conteúdo para pesquisa em arte e fotografia, sob a forma de uma publicação.
Desde o primeiro edital, foi proposta a incorporação de obras premiadas ao acervo do Museu da Universidade 
Federal do Pará, parceiro do projeto, que escolheu trabalhos de um artista premiado em cada uma das primeiras 
edições, época em que a mostra era exibida unicamente no espaço expositivo do museu. 
A edição de 2012 ampliou as parcerias institucionais e expositivas e isso nos fez desenvolver de modo mais 
sistemático a política de acervo pensada desde o primeiro edital. A Casa das Onze Janelas passou a integrar, 
junto com o Museu da Universidade, o espaço de exposição dos trabalhos selecionados para o prêmio. Trata-
se do Museu de Arte Contemporânea da cidade de Belém que abriga importantes coleções de arte brasileira 
e da produção artística do Pará e que possui equipe de profissionais na área de museologia e conservação, 
assim como o Museu da Universidade.
 A partir de então, as exposições se dividiram em duas grandes seções: a Casa das Onze Janelas com a mostra 
de selecionados e premiados, incorporando posteriormente ao seu acervo o conjunto completo dos três artistas 
premiados e o Museu da Universidade, por sua vez, com a individual do fotógrafo paraense convidado e projetos 
especiais com jovens artistas, incluindo em seu acervo trabalhos do fotógrafo convidado. 
Em 2014 iniciamos um processo de unificação do conjunto dos trabalhos artísticos em ambas as instituições 
como pertencentes à Coleção Diário Contemporâneo de Fotografia. Nesse mesmo período, solicitamos a 
vários artistas que participaram do projeto, a doação de seus trabalhos como parte da política do projeto 
de constituição de acervo, alcançando em 2015 o total de 46 artistas de várias regiões do Brasil, incluindo 
artistas paraenses, entre premiados e doadores, que formam a coleção com trabalhos em fotografia, vídeo, 
objeto e instalação.
A sétima edição do Diário Contemporâneo de Fotografia se constitui no lançamento oficial de sua coleção 
que, pela primeira vez, é exibida integralmente nos dois museus parceiros do projeto, juntamente com a 
programação de palestras, oficinas, cursos e encontros com artistas que ocorrem de março a junho. A edição 
de 2016 conta também com a mostra Belém: Ressacas, Heranças, exposição com artistas especialmente 
convidados, cujos trabalhos abordam a memória e o espaço urbano da cidade.
A constituição da Coleção Diário Contemporâneo de Fotografia nos exigiu um esforço especial de produção 
e demandou aos profissionais de museologia e preservação do Museu da Universidade Federal do Pará e da 
Casa das Onze Janelas um trabalho minucioso de reorganização do conjunto das obras. Para isso, suspen-
demos temporariamente o tradicional edital de convocação aos artistas, no intuito de iniciar, com a coleção, 
um novo ciclo de desenvolvimento do projeto.

Mariano Klautau Filho
Curador do Projeto Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia
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Editorial
A cada ano, o Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia ampliava sua contribuição para a formação de 
uma memória visual do país na região Norte. Isso foi acontecendo de maneira discreta, através da incorpo-
ração de obras dos artistas participantes das mostras ao acervo do Projeto. Começou com os artistas pre-
miados e os convidados, mas aos poucos o intercambio e identificação foram crescendo tanto, que outros 
artistas contemplados pelo Projeto passaram a oferecer obras também. Após sete anos de atuação o Diário 
Contemporâneo chegou a marca de 46 trabalhos em sua Coleção.
É um conjunto de trabalhos do país inteiro e que a dialoga com a produção local, em uma coleção de foto-
grafia contemporânea compartilhada entre dois museus da capital paraense.
Era mais do que chegada a hora de apresentar esse conjunto ao público. Mas essa não seria uma tarefa f ácil. 
Foi necessário abrir mão do edital para poder se realizar tudo o que um acervo requer. Profissionais especia-
lizados nos museus se dedicaram à pesquisa, documentação e conservação das obras.
Além disso, o empenho também foi grande em trazer, para essa edição especial, a maior programação forma-
tiva já realizada. São oficinas com as escolas, capacitação e treinamento dos mediadores culturais, encontros 
com artistas e oficinas para os fotógrafos locais.
O empenho na educação é mais uma forma do Projeto tornar sua ação mais permanente. A visitação às exposições 
começa e termina, mas o debate sobre a arte, a construção coletiva e o exercício do olhar, esses permanecem.
É assim que o Diário Contemporâneo convida a todos a compartilhar essa edição, seja através de um mo-
mento da programação postado nas redes sociais com a hashtag #DiarioContemporaneo2016 ou com uma 
provocação, um questionamento sobre si, sobre a memória, sobre a cidade.
O convite é para pensar além, olhar, através da arte, a nossa presença no mundo e o que estamos construindo nele.

Debb Cabral

Emídio Contente, Cobogó Marcílio Costa,  Empalamento
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Uma coleção de fotografia contemporânea nos museus da capital
“O acervo é a alma de um museu. Um museu sem um 
acervo é uma galeria”. As palavras de Jussara Derenji, 
diretora do Museu da UFPA refletem muito a preocu-
pação do Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia 
de tornar sua ação mais permanente.
As exposições e a programação se encerram, mas o 
acervo permanece. Ele é testemunho físico da cul-
tura e do ambiente em que ele está inserido, e a 
Coleção Diário Contemporâneo de Fotografia é a 
marca do diálogo entre a produção contemporânea 
local e a nacional. Foram sete anos de atuação para 
reunir os 46 trabalhos que integram a Coleção.

ACERVO COMPARTILHADO

É um acervo que já nasce diferente, pois ele é uma 
coleção de fotografias sob a guarda de duas insti-
tuições e isso favorece muito mais a troca de expe-
riências. “Nós vamos ter uma rara oportunidade de 
encontro de metas, uma oportunidade única, que eu 
saiba, no panorama nacional, de uma formação de 
coleções que já nascem ligadas”, observou Jussara. 

Normalmente vemos empréstimos e ações em con-
junto entre as instituições, mas sempre com breve 
período de interesse de ambas. Através da Coleção 
Diário Contemporâneo de Fotografia, a relação do 
Museu da UFPA com o Espaço Cultural Casa das Onze 
Janelas será permanente. “São coleções irmãs, que 
já nascem para divulgar de forma sistemática o co-
nhecimento sobre o que se produzia, se pensava e o 
que circulava no Brasil nas artes visuais nesse período 
em que em que estamos vivendo. É com ênfase em 
fotografia, mas é, sem dúvida, uma discussão sobre 
arte brasileira”, ressaltou a diretora.
Os museus vão abrigar e cuidar da Coleção. É um 
trabalho que exige muita responsabilidade e a exis-
tência, dentro das instituições, de profissionais 
capacitados para lidar com as obras. Prevenção, 
conservação, pesquisa, documentação e restauro 
são apenas algumas das atribuições deles. “Nós 
temos com toda alegria, aqui no Museu (MUFPA), 
pela primeira vez formada uma equipe completa de 
acervo. Nós admitimos o primeiro museólogo, a ser 
admitido por concurso na Universidade Federal do 
Pará”, contou.

Apesar de ser um projeto criado e realizado em 
Belém, o Diário Contemporâneo adquiriu uma re-
levância nacional, se destacando entre os grandes 
editais de competição do pais. É resultado desses 
anos de atuação, o patrimônio cultural na forma das 
fotografias da Coleção, que os museus se dedicam a 
salvaguardar. Perpetuar esse patrimônio, difundi-lo 
e, principalmente, fazer com que esse se comunique 
com a sociedade, são algumas das responsabilidades 
dos parceiros do Projeto. “A Casa das 11 Janelas, na 
parceria construída desde 2011 com Prêmio Diário 
Contemporâneo de Fotografia, contribuiu ao acesso 
a arte e cultura fotográfica, ao atentar da importância 
da permanência deste Projeto em nossa região. Um 
projeto que nos fala e nos traz falas. Salvaguardar este 
acervo também é salvaguardar a memória fotográfica, 
e compartilhar a importância histórica da fotografia 
no cenário brasileiro”, ressaltou Heldilene Reale, 
diretora do Espaço Cultural Casa das Onze Janelas.

VIVÊNCIA ARTÍSTICA

Heldilene conhece muito bem o trabalho do Diário 
Contemporâneo. Na 3ª e na 4ª edição ela atuou como 
Coordenadora da Ação Educativa do Projeto. O trabalho 
realizado pelos educadores também é vital para a apro-
ximação do público com as obras, uma vez que é o pri-
meiro suporte que este encontra ao visitar as mostras. 
Todos os anos há uma capacitação desses profissionais, 
pois serão eles que irão instigar reflexões e um olhar 
mais crítico no diálogo entre público e obra de arte.
Em 2016 não será diferente, o compartilhamento e 
a vivência artística farão parte das ações desenvol-
vidas pelo Projeto em torno da Coleção. “Nessa 7ª 
edição, número cabalístico, que indica o processo 
de passagem para o desconhecido, tudo indica que 
o Projeto continuará em sua totalidade promovendo 
movimentos e transformações por meio de imagens”, 
finalizou Heldilene.
As exposições da sétima edição do projeto serão 
constituídas de obras do acervo do Projeto sob a 
guarda das duas instituições públicas parceiras, o 
Museu da Universidade Federal do Pará e o Espaço 
Cultural Casa das Onze Janelas, além de uma Mostra 
Especial de trabalhos de artistas atuantes no Pará, 
que contará com obras sobre a cidade e seu patri-
mônio urbano.

Foto: Irene Almeida
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Artistas da Coleção 
Diário Contemporâneo 
de Fotografia

Espaço Cultural Casa das 
Onze Janelas
Carlos Dadoorian (SP)
Artista selecionado. 2ªedição, 2011.

Luiz Braga (PA)
Artista convidado. 2ª edição, 2011.

Coletivo Garapa (SP)
 Artistas premiados. 3ª edição, 2012.

Ilana Lichtenstein (SP)
Artista premiada. 3ª edição, 2012.

Lívia Aquino (SP)
Artista selecionada. 3ª edição, 2012.

Lucas Gouvêa (PA)
Artista premiado. 3ª edição, 2012.

Daniela Alves e Rafael Adorjan (DF e RJ)
Artistas premiados. 4ª edição, 2013.

Emídio Contente (PA)
Artista premiado. 4ª edição, 2013.

Wagner Almeida (PA)
Artista premiado. 4ª edição, 2013.

Marcio Marques (SP)
Artista selecionado. 4ª edição, 2013.

Renan Teles (SP)
Artista selecionado. 4ª edição, 2013.

Ricardo Hantzschel (SP)
Artista selecionado. 4ª edição, 2013.

Alberto Bitar (PA)
Artista premiado. 5ª edição, 2014.

Alex Oliveira (BA)
Artista selecionado. 5ª edição, 2014.

Diego Bresani (DF)
Artista premiado. 5ª edição, 2014.

Yukie Hori (SP)
Artista premiada. 5ª edição, 2014.

Francilins Castilho Leal (MG)
Artista selecionado. 5ª edição, 2014.

Ivan Padovani (SP)
Artista selecionado. 5ª edição, 2014.

Ionaldo Rodrigues (PA)
Artista selecionado. 5ª edição, 2014.

Rafael D’Alò (RJ)
Artista selecionado. 5ª edição, 2014.

Randolpho Lamonier (MG)
Artista selecionado. 5ª edição, 2014.

Pedro Clash (SP)
Artista selecionado. 5ª edição, 2014.

Alberto Bitar - vídeo Sobre distâncias e incômodos e alguma tristeza

Ivan Padovani, Campo Cego

Dirceu Maués, Horizonte Reverso

Walda Marques, Românticos de Cuba

Ionaldo Rodrigues, Drenagem



6 – VII Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia

Daniela de Moraes (SP)
Artista selecionada. 6ª edição, 2015.

Dirceu Maués (PA)
Artista premiado. 6ª edição, 2015.

Felipe Ferreira (RJ)
Artista selecionado. 6ª edição, 2015.

Guy Veloso (PA)
Artista selecionado. 6ª edição, 2015.

Júlia Milward (RJ)
Artista selecionada. 6ª edição, 2015.

Marco A. F. (RS)
Artista premiado. 6ª edição, 2015.

Marise Maués (PA)
Artista premiada. 6ª edição, 2015.

Marcílio Costa (PA)
Artista selecionado. 6ª edição, 2015.

Pedro Cunha (CE)
Artista selecionado. 6ª edição, 2015.

Tom Lisboa (PR)
Artista selecionado. 6ª edição, 2015.

Tuca Vieira (SP)
Artista selecionado. 6ª edição, 2015.

Véronique Isabelle (Canadá)
Participação especial. 6ª edição, 2015.

Museu Da Ufpa
Alberto Bitar (PA)
Artista selecionado. 1ª edição, 2010.

José Diniz (RJ)
Artista selecionado. 2ª edição, 2011.

Ana Mokarzel (PA)
Artista da Mostra Especial. 4ª edição, 2013.

Janduari Simões (BA)
Artista convidado. 5ª edição, 2014.

Jorane Castro (PA)
Artista convidada. 6ª edição, 2015.

Luiz Braga (PA)
Artista convidado. 2ª edição, 2011.

Miguel Chikaoka (SP)
Artista convidado. 3ª edição, 2012.

Octavio Cardoso (PA)
Artista premiado. 1ª edição, 2010.

Roberta Carvalho (PA)
Artista premiada. 2ª edição, 2011.

Walda Marques (PA)
Artista convidada. 4ª edição, 2013.

 José Diniz (RJ)
Artista selecionado. 2ª edição, 2011.

Mateus Sá (PE)
Artista seleciondo. 1ª edição, 2010.

Péricles Mendes (BA)
Artista seleciondo. 2ª edição, 2011. Renan Telles, Webcasting/Live Streaming

Janduari Simões, Cidade Invisível

Guy Veloso, O Teatro do TempoAlex Oliveira, Revelador H202

Mateus Sá, Reflexão II
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Randolpho Lamonier, Balaclava

Véronique Isabelle, JEGUATA MBYA YVYJU’PE / A caminhada do povo Guarani MbyaPedro Cunha, …Continua na minha Memória

Jorane Castro, Diante das cidades

Julia Milward, Still Life
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Diego Bresani, Série Ao Lado

José Diniz, Arquipélago Urbano

Octavio Cardoso, Série Lugares imaginário

Ana Mokarzel, Ausência
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Marise Maués, Loess

Miguel Chikaoka, Para ter de onde se ir

Carlos Dadoorian, Enquanto Fumo...

Péricles Mendes, [No lago]

Yukie Hori, Noturnas
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tUCA vIEIRA, Estrada de Ferro Carajás

Tom Lisboa, Palimpsestos – protestos em série

Ricardo Hantzschel, Homens de Sal

Lucas Gouvea, Spinário

Alberto Bitar, Bank Blocs
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Marco A.F.,That Crazy Feeling In America

Felipe Ferreira, Sem Título (flores e borrifador)

Márcio Marques, Polissemias

Francilins, Limbo

Luiz Braga, Solitude
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Mostra Belém: Ressacas, Heranças
Um olhar crítico sobre a cidade

Belém completa 400 anos neste 2016 apontando 
urgências e necessidades. Agitado centro portuário 
desde o século XVIII, metrópole no século XIX e cidade 
moderna dos tempos da borracha, Belém inicia sua 
decadência antes mesmo de alcançar o auge econômi-
co. Entre o modelo europeu e sua natureza amazônica, 
surge no entanto uma cidade com vocação cosmopoli-
ta e tradição cultural, chegando ao século XXI caótica 
e desordenada como muitas capitais brasileiras. A 
memória fragmentada, os resíduos urbanos e a vida 
pulsante da cidade traçam uma fisionomia difícil de 
ser representada somente pelo viés nostálgico. É essa 
fisionomia que será vista na mostra Belém: ressacas, 
heranças do VII Prêmio Diário Contemporâneo de 
Fotografia.
Segundo Mariano Klautau Filho, curador do projeto, a 
proposta aos artistas “foi pensar a cidade criticamente 

tendo como referência a estrutura física e simbólica 
de alguns de seus patrimônios arquitetônicos em pro-
cesso de transformação”.
Foram convidados oito artistas atuantes na cidade: 
Alexandre Sequeira, Ana Mokarzel, Coletivo CêsBixo, 
Luiz Braga, Martin Perez, Paula Sampaio, Walda 
Marques e Wagner Almeida. “Entre os lugares fo-
tografados pelos artistas estão o Palacete Faciola, 
as ruínas do casarão da família Camelier, na Praça 
do Arsenal e a Travessa Leão XIII. Além dos lugares 
mencionados, a cidade será representada pela vida 
cotidiana e por abordagens ficcionais sobre sua me-
mória”, finalizou.
“Belém: Ressacas, Heranças” será apresentada no 
Espaço Cultural Casa das Onze janelas e no Museu da 
UFPA, juntamente com a grande mostra constituída 
pela Coleção Diário Contemporâneo de Fotografia, a 
ser lançada oficialmente neste ano.

Martin Perez, Palacete Faciola

Alexandre Sequeira, Sem título [da série Residência São Jerônimo]

Walda Marques, Cidade em Silêncio
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Coletivo CêsBixo, Kali

Paula Sampaio,  Boletim de OcorrênciaAna Mokarzel, Permanência
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Wagner Almeida,  Noite Vermelha

Luiz Braga, Série Palacete Pinho (1977)
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Os Sete Anos do Diário Contemporâneo de Fotografia
Entrevista com Mariano Klautau Filho, curador do projeto

O Diário Contemporâneo já tem sete 
anos de atuação e conquistou seu 
espaço entre os editais de grande 
competição do país, mas quais são 
as dificuldades enfrentadas para 
manter essa conquista e continuar 
se superando?
R: Sim, é verdade que o projeto con-
quistou um espaço significativo na cena 
nacional. Sentimos isso pela presença 
espontânea dos artistas de todo o Brasil 
em Belém para participar da montagem 
das exposições. Mas creio que a nossa 
única grande dificuldade no momento é 
que faltam mais empresas para investir 
em cultura. O Diário Contemporâneo tem 
perfil para interessar empresas queiram 
patrocinar, no Brasil, e o Prêmio se encai-
xa muito bem nesse interesse. Acredito 
que podemos chegar lá porque temos 
um ambiente interno de trabalho muito 
saudável e de confiança. A ausência de 
empresas que invistam em cultura nos 
limita especialmente onde o projeto po-
deria crescer que é o programa de pales-
tras, cursos, ações educativas, pesquisa 
em arte.

Ele é um Prêmio nacional sediado em 
Belém. Como que se dá a relação com 
a produção local? Ela encontra um es-
paço definido dentro do projeto? E o 
dialogo com a produção nacional?
R: A produção artística e fotográfica 
daqui sempre esteve muito presente 
no projeto simplesmente porque temos 
uma cena forte e, com isso, diversos 
artistas paraenses ou atuantes no Pará 
apresentam propostas que são selecio-
nadas pelas comissões sem nenhum 
tipo de protecionismo ou paternalis-
mo. Temos um número expressivo de 
participações locais em diálogo com 
artistas de todo o Brasil. O projeto sem-
pre teve esse direcionamento evitando 
qualquer tipo de bairrismo, até porque 
a cena de Belém nunca se pautou por 
uma atitude regionalista, somos bas-
tante abertos à troca com fotógrafos de 
diversas linguagens e lugares. Miguel 
Chikaoka e Paula Sampaio, por exem-
plo, que são artistas cujos trabalhos 
nos dão muito orgulho, vieram de São 
Paulo e Minas Gerais. Na edição passa-
da tivemos uma canadense, Verónique 

Isabelle, como participação especial 
junto com os paraenses. Esse ano te-
remos um uruguaio, o Martin Perez, 
na mostra sobre Belém. Há dois anos 
ouvimos rumores de que o projeto 
não contemplava a produção local. 
Se de fato isso foi verdade, acho que 
esse tipo de avaliação é, no mínimo, 
pouco inteligente e fruto de falta de 
informação. Ao longo desse 7 anos, 
fizemos exposições especiais e inédi-
tas com Dirceu Maués, Cláudia Leão, 
Luiz Braga, Miguel Chikaoka, Walda 
Marques, Janduari Simões e Jorane 
Castro, além de mostras com a produ-
ção recente local e a participação de 
paraenses entre premiados e selecio-
nados. O que não queremos com esse 
projeto é um comportamento autor-
referente e de suposta defesa de uma 
“arte local”. Esses rótulos são muito li-
mitadores. Construímos um espaço de 
produção e discussão de arte brasileira 
contemporânea por meio da fotografia 
e das imagens técnicas posicionado em 
Belém. É essa a qualidade paraense. A 
capacidade de discutir e propor junto 
com as outras regiões do Brasil, em 
pé de igualdade com outros centros. 
Nós contribuímos com a visibilidade 
de trabalhos importantes no cenário 
nacional, como por exemplo os de 
José Diniz, do Rio, de Gui Mohallem, 
mineiro radicado em São Paulo, e o 
trabalho de Roberta Carvalho, que é 
paraense, para citar alguns. É por isso 
que o Prêmio é um projeto paraense 
em diálogo com a produção nacional.

O projeto não se limita somente ao 
edital, ele investe na formação, seja 
no aperfeiçoamento dos artistas, seja 
na percepção do olhar por parte dos 
jovens alunos das escolas da capital. 
Ele sempre teve essa intenção? Qual 
seria o maior legado ou herança que 
um projeto como ele pode deixar?

R: O Diário Contemporâneo vai muito 
além de um edital. Sempre foi assim, 
desde 2010 quando foi lançado. O edi-
tal é um mecanismo importante para 
chegar à produção de várias regiões e 
funciona como uma base para oxige-
nar em Belém a difusão da fotografia 
contemporânea brasileira. Mas se o 
projeto fosse construído somente pelo 
edital, seria um Salão de Arte e esse 
modelo, creio eu, não é mais válido 
se não estiver associado a um projeto 
de formação e pesquisa, representado 
pelas palestras, conferências, oficinas, 
ações educativas com as escolas e ago-
ra a formação de uma coleção pública. 
Passaram pelo projeto, além dos artis-
tas, pesquisadores de arte e fotografia 
de várias gerações como, por exem-
plo, a Heloísa Espada, Maria Helena 
Bernardes, Alexandre Santos, Rubens 
Fernandes e, recentemente, o belga 
radicado na França Philippe Dubois, 
autor de obras de referência na foto-
grafia. Dubois realizou uma conferência 
com auditório lotado de alunos de arte, 
artistas e professores. Os textos desses 
pesquisadores estão nos livros publi-
cados pelo projeto e distribuídos para 
instituições e bibliotecas para várias re-
giões. A contribuição maior do projeto 
nesse momento é se transformar em 
patrimônio público por meio de uma 
coleção viabilizada por dois museus 
importantes: a Casa das Onze Janelas 
e o Museu da Universidade Federal do 
Pará.

Diversas vezes a senhora Jussara 
Derenji, diretora do MUFPA, afirmou 
que o trabalho realizado pelo Prêmio 
é a grande razão de hoje ele ter se tor-
nado um museu de arte contemporâ-
nea. Como se deu a construção disso?
R: Eu fico bem contente em saber 
disso, até porque o MUFPA é o nosso 
primeiro parceiro. Foi a instituição que Gui Mohallem, Welcome Home
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acolheu o projeto sozinha em 2010 e 2011 e come-
çou a incorporar em seu acervo obras do prêmio. 
Hoje possui um conjunto de trabalhos fotográfi-
cos contemporâneos, em especial a produção pa-
raense. Saber que o Prêmio contribui com o perfil 
contemporâneo da instituição é muito importante 
porque temos um museu universitário afinado com 
os desafios que as artes propõem atualmente e isso 
fortalece os vínculos com o ensino da arte. Por exem-
plo, esse ano, uma das oficinas programadas será 
voltada para o livro de artista e a fotografia e será 
realizada no MUFPA. Após a oficina, um conjunto de 
livros de artista e livros sobre fotografia será desti-
nado à biblioteca do museu como parte da Coleção 
Diário Contemporâneo. Estamos afinando isso com 
a Profa. Jussara e a Fernanda Grigolin, artista e pes-
quisadora de livro de artista que virá para ministrar 
a oficina.

O Museu das 11 Janelas por outro lado já tinha 
um perfil museológico bem definido no campo 
da arte contemporânea, sendo ele um espaço de 
experimentação, pesquisa, difusão e reflexão em 
artes. Qual a importância dessa parceria para o 
projeto?

R: A Casa das Onze Janelas é um dos maiores bens 
que a cidade e o Estado possuem em suas histórias 
recentes no campo da produção artística. É o nos-
so Museu de Arte Contemporânea, por excelência, 
com 13 anos de atuação, formando coleções locais, 
exibindo arte brasileira e artistas muito importantes 
do cenário nacional e também tem sido um espaço 
democrático da produção local e da discussão sobre 
arte em Belém. Possui uma estrutura fantástica, um 
belo edifício histórico com vãos livres para receber 
os mais diversos tipos de projetos contemporâneos 
e com uma vista espetacular da paisagem amazôni-
ca.  A Casa das Onze Janelas também é a razão pela 
qual podemos fazer da sétima edição do prêmio a 
oficialização da Coleção Diário Contemporâneo de 
Fotografia, com parte significativa dos 46 artistas que 
pertencem à coleção. Pessoas de grande qualidade 
profissional conduziram a Casa das Onze Janelas para 
que ela se consolidasse hoje: Rosângela Brito, Marisa 
Mokarzel, Nina Matos, Armando Queiroz e agora a 
Heldilene Reale, que tem feito um trabalho ótimo 
de ocupação da varanda para discussões sobre as 
exposições em cartaz. Me assustam as notícias que 
correm de que a Casa das Onze Janelas vai ser desa-
tivada para se transformar em espaço gastronômico. 
Esperamos ouvir do Governo do Estado que se trata 
de boatos, porque se isso for verdade será um dos 
maiores golpes contra a produção de arte e todos os 
profissionais que adotaram sem reservas esse mu-
seu como seu espaço e patrimônio. A Coleção que 
vamos exibir a partir de abril só foi instituída graças 
à parceria e competência da Casa das Onze Janelas e 
do MUFPA, instituições que pertencem ao interesse 
público e não ao privado.

A mostra especial “Belém: Ressacas, Heranças” 
vem lançar um olhar mais critico sobre a cidade no 
ano em que esta comemora seus 400 anos. O que 
essa exposição quer destacar dessa cidade? Por que 
a palavra “ressaca” no título?
R: Além da exposição com toda a coleção, teremos 
esse ano a mostra “Belém: Ressacas, Heranças”, com 
8 artistas atuantes em Belém: Alexandre Sequeira, Ana 
Mokarzel, Coletivo CêsBixo, Luiz Braga, Martin Perez, 
Paula Sampaio, Walda Marques e Wagner Almeida. 
Será uma exposição sobre ruínas, mas com forte 
acento crítico e de superação, seja por meio de uma 
reflexão mais dura e concreta sobre o espaço urbano, 
seja pelo viés histórico e documental ou, ainda, por 
belas imagens que evocam as memórias ficcionais 
da cidade. Os 400 anos de Belém não devem ser co-
memorados com uma ideia romântica e equivocada 

como tem sido. Precisamos debater criticamente a 
cidade e vejo nos artistas da fotografia um campo 
possível de reflexão. Belém é uma das capitais mais 
originais do país, mas convenhamos, tem se torna-
do nos últimos dez anos também uma das cidades 
mais abandonadas do Brasil, com graves problemas 
de limpeza, sem tratamento de esgoto, sem lata de 
lixo nas ruas, sem respeito ao patrimônio histórico, 
sem árvores. As palavras “ressaca” e “herança” pro-
vocam sentidos opostos para nos fazer refletir sobre 
o que fazemos com as heranças que nos são dadas 
diante de uma ressaca que a cidade vive atualmen-
te com miséria e violência. A ressaca é o refluxo da 
maré que traz de volta, depois de uma tempestade, 
tudo que a correnteza levou. Este retorno de coisas 
pode ser uma espécie de herança, bela ou maldita. 
As coisas positivas que têm acontecido na cidade em 
termos de preservação do patrimônio histórico, por 
exemplo, são muito mais atitudes individuais do que 
uma postura e comprometimento do poder público. 
A mostra também vai se dividir entre a Casa das Onze 
Janelas e o MUFPA. E vamos programar um dia para 
acender esse debate com a participação dos artistas 
e da comunidade.

Walda Marques, Românticos de Cuba

Roberta Carvalho, Projeto Symbiosis
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Visitas podem ser agendadas
As visitas às exposições são experiências de troca 

entre as obras e o público e esses momentos se 
tornam muito melhores quando há uma equipe de 
educadores pronta para receber, estimular e facilitar 
o processo de reflexão. As mostras do 7º Prêmio Diário 
Contemporâneo de Fotografia estarão presentes no 
Espaço Cultural Casa das Onze Janelas e Museu da 
UFPA. A visitação é livre e gratuita, porém a visita 
de grupos escolares, que ocorrerá no período de 19 
de abril a 17 de junho, está sujeita a solicitação de 
agendamento e reserva de datas com antecedência. 
Os professores que queiram levar as suas turmas 
podem solicitar o agendamento das visitas pelo site 
www.diariocontemporaneo.com.br ou pelo telefone 
4009-8845, do Sistema Integrado de Museus (SIM), no 
horário de 09 às 15h. As solicitações estão sujeitas à 
disponibilidade de agenda. Após o cadastramento de 
informações no site, todos os pedidos serão respon-
didos por email ou telefone.
O Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia ca-
pacitou uma equipe inteira de mediadores culturais 
que estarão divididos entre os dois espaços exposi-
tivos e irão receber o público promovendo o diálogo 
com as obras da Coleção de Fotografias e da Mostra 
Especial, coletiva de fotógrafos atuantes no Pará. Os 
mediadores participaram de um minicurso que nor-
teou “questões essenciais para a formação do debate 

sobre o tema, através de discussões voltadas para o 
contexto histórico, a sensibilização do ponto de vista 

artístico e sociopolítico, 
tornando questionadores 
ao público visitante que 
integra o Projeto”, con-
tou Cinthya Marques, 
coordenadora da ação 
educativa desta 7ª edição 
intitulada “Trajetórias 
educativas: por um olhar 
em expansão”.
O objetivo não é somente 
aproximar o público das 
obras de arte, mas tam-
bém propiciar um am-
biente favorável para a 
formação do olhar e uma 
reflexão entre a arte e o 
mundo. Os mediadores 
trabalharão através de 

dinâmicas e atividades educativas tendo como su-
porte o tabloide do projeto que será distribuído entre 
os visitantes e que contará com materiais de consulta 
e subsídios pedagógicos para serem desenvolvidos 
em sala de aula.
“Durante o período de exposição serão propostos 
percursos educativos para as visitas em prol da sen-
sibilização do olhar a partir das obras do acervo, de 
modo que o público conheça a coleção constituída e 
observe um panorama do Prêmio enquanto espaço de 
discussão sobre fotografia contemporânea na região 
Norte”, finalizou.

AGENDAMENTO
Ademar Queiroz 

4009-8845 (09 às 15)
ficha de inscrição no site

www.diariocontemporaneo.com.br
informações

sim.educacao@gmail.com

Foto: Octavio Cardoso

Foto: Octavio Cardoso



18 – VII Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia

Suporte para a reflexão artística
Construção e Reflexão na Formação da Equipe do Educativo

Um final de semana inteiro foi dedicado ao mini-
curso “Trajetórias educativas: por um olhar em 
expansão”, do Prêmio Diário Contemporâneo 

de Fotografia, destinado a formar um grupo de edu-
cadores que seja o suporte no diálogo entre as obras 
e o público que visita as exposições. 
Cinthya Marques, coordenadora da Ação Educativa, 
abordou aspectos da Coleção de Fotografias proposta 
para esta edição e que compõem o projeto deste ano. 
Referências de pesquisa em fotografia e arte foram 
trocadas, além do material de suporte que foi dado 
aos participantes. 
Com o apoio do texto “Cotidiano, Colecionismo, Arte 
e Museu” de Afonso Medeiros, ela debateu o conceito 
e a origem da ideia de coleção. A problematização do 
acervo, bem como os critérios de escolhas de obras de 
arte também tiveram espaço no minicurso, mas o foco 
principal era o acesso democratizado. “Os museus se 
dedicam a conservar, resguardar e divulgar as obras 
de arte”, destacou a educadora.
A arte é muitas vezes vista com algo distante, restrita 
ao conhecimento dos iniciados. Daí que surgiu a ne-
cessidade dos mediadores, nas palavras de Afonso, 

“para nos guiarem por entre os labirintos das expo-
sições, para induzirem a interlocução e reduzirem 
qualquer irregularidade”. O museu tem que ser visto 
como um espaço de encontro e não de intimidação, 
para isso é necessário respeitar o tempo das pessoas 
e deixa-las à vontade no espaço expositivo. Isso ajuda 
na comunicação com o público, pois ele não se sente 
inibido, torna-se mais participativo e começa a com-
partilhar suas experiências também.
Tiago Freitas, participante do minicurso e que já atuou 
como mediador, observou, “nós estamos ali para faci-
litar o acesso das pessoas às obras, mas a gente acaba 
aprendendo muito e incorporando esse aprendizado 
a nossa mediação”. Enxergar as obras pelo seu olhar, 
pelo olhar do artista, pelo olhar do outro, tudo isso 
expande a relação com a arte e exercita o respeito 
mútuo no contato com uma perspectiva diferente.
“A mediação é como um jogo de tensões, então a gen-
te tenta tornar aquela experiência o mais agradável 
possível”, apontou o participante Rodrigo José. Isso 
pode ser feito através de uma contextualização que 
ajuda a resinificar aquela obra que parecia banal ou 
desinteressante à primeira vista.

Instigar o público é o objetivo e para isso os mediado-
res foram colocados no lugar dele. Reflexões sobre as 
obras que integram a Coleção, compartilhamento de 
informações e dinâmicas serviram para proporcionar 
uma nova forma de ver a arte. Se conhecer, comparti-
lhar sobre si e conhecer o outro, foi assim que a dinâ-
mica “Fio da Memória” fez com que os participantes 
falassem sobre o que colecionavam ou já coleciona-
ram, partilhando aquilo que era mais precioso para si. 
Profissionais do Sistema Integrado de Museus (SIM) 
também participaram da capacitação como uma forma 
de atualização, além encontrarem no minicurso uma 
oportunidade de dividir experiências e inquietações.
Cada participante sorteou um trabalho da Coleção 
para estudar, analisar e fazer relações entre outras 
obras. O resultado foi uma visão muito mais com-
pleta do acervo do Prêmio Diário Contemporâneo de 
Fotografia, pois esses trabalhos já foram expostos em 
edições passadas, mas a formação em conjunto será 
inédita. “É uma oportunidade de vivenciar essa experi-
ência, de pessoas que já viram os trabalhos em outros 
anos e que agora vão ver de novo. A pessoas mudam e 
os trabalhos também mudam. É preciso ter um olhar 
mais sensível em relação a isso”, finalizou Cinthya.
A partir desse minicurso será formada a equipe que 
trabalhará na ação educativa dessa edição. Eles fica-
rão à disposição para dar suporte ao público visitante 
e terão a dedicação reforçada na visitação escolar, 
com dinâmicas e o subsidio pedagógico do tabloide, 
colocando os alunos como protagonistas do processo 
de reflexão artística.

Foto: Irene Almeida.

Foto: Irene Almeida
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Diário Contemporâneo nas escolas
A maior das programações formativas já realizadas 
pelo Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia co-
meçou em um ambiente diferente: na escola. Os alunos 
e professores sempre visitaram os espaços expositivos 
com as mostras do Projeto, mas dessa vez o percurso 
se inverteu, o Diário Contemporâneo que foi até eles.
A Escola Municipal Rotary, localizada no bairro da 
Condor, foi a primeira a receber a oficina “Experiência 
do Olhar”, realizada por Irene Almeida, com assistên-
cia de Rodrigo José. Na ocasião, alunos da 6ª série 
conheceram a Coleção Diário Contemporâneo de 
Fotografia e a proposta dessa edição. Imagens das 
obras foram entregues aos estudantes e eles esco-
lheram, cada um, a que mais se identificavam. Na 
explicação, revelavam mais sobre si mesmos, sobre 
suas lembranças e seu imaginário.
A atividade seguinte foi a de construção da câmera 
obscura, processo desencadeador da compreensão da 
formação da imagem. “Vamos mostrar do que o artista 
se apropriou para realizar o seu trabalho”, disse Irene, 
usando como referência a obra “Horizonte Reverso”, do 
paraense Dirceu Maues, artista premiado na 6ª edição.
A tarde era chuvosa, mas o convite a olhar o céu atra-
vés de algo construído com as próprias mãos era irre-
cusável. “Para mim era só uma caixa qualquer, mas 
depois que eu vi a imagem, eu achei bacana”, contou 

Cristian Lima, de 13 anos.
O ensino era feito em silêncio, valorizando a observa-
ção e respeitando o tempo de cada aluno. Ao final, cada 
um tinha construído sua caixa preta, usando a medida 
de seu próprio corpo como referência. “Eu pensei que 

a gente ia ver só um filme, depois eu achei que não ia 
dar certo, mas quando vi a imagem de cabeça para 
baixo, eu gostei”, relatou Marcos Santos, de 14 anos.
A aula diferente e dinâmica colocou os alunos como 
protagonistas do processo de aprendizagem. Era co-
mum ver o apoio mutuo e a colaboração na construção 
não passava despercebida. 
As oficinas do Prêmio Diário Contemporâneo de 
Fotografia nas escolas são ações que pontuam e traba-
lham a fotografia como fator de descoberta. Elas segui-
rão durante toda a programação. Além da Escola Rotary, 
já estão confirmadas atividades na Escola Estadual de 
Ensino Fundamental e Médio Professor José Alves Maia 
e na Unidade Pedagógica São José, localizada na Ilha 
Grande, na parte insular do Município de Belém.
Além disso, já está aberto o agendamento de visitas 
escolares às exposições da 7ª edição. A visitação é 
livre, gratuita, e ocorrerá no período de 19 de abril 
a 17 de junho. Os professores que queiram levar as 
suas turmas podem solicitar o agendamento pelo site 
www.diariocontemporaneo.com.br ou pelo telefone 
4009-8845, do Sistema Integrado de Museus (SIM), no 
horário de 09 às 15h. As solicitações estão sujeitas à 
disponibilidade de agenda. Após o cadastro de infor-
mações no site, todos os pedidos serão respondidos 
por email ou telefone.

Fotos: Janduari Simões
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Integração entre arte e educação
Caro educador (a),
Este material busca oportunizar o aprofundamento das questões voltadas para a com-
preensão da Coleção de Fotografias apresentada na 7ª edição do projeto Prêmio Diário 
Contemporâneo de Fotografia. Dessa maneira, o objetivo será fazer com que as discussões 
iniciadas dentro do espaço expositivo sejam ampliadas para o ambiente da sala de aula, 
através de propostas e recursos didáticos que facilitarão a abordagem do ensino aprendiza-
do, voltadas para a experiência da percepção e da criação artística, contextualizando assim 
uma prática de um laboratório de entrelaçamento entre obras e público. A sensibilização 
do olhar será o caminho norteador para este entrelaçamento de dinâmicas entre exposição 
e sala de aula, possibilitando o acesso à reflexão e questionamento diante das obras que 
serão observadas durante as mostras deste ano.

PROPOSTA 01: COLEÇÕES AFETIVAS
O ato de colecionar é um hábito que faz parte da natureza humana, e como tal está 
presente em diversas etapas da vida. Neste exercício trabalhe com seus alunos as 
coleções que cada um possui, solicitando a eles que tragam para sala de aula um 
relato sobre o que gostariam de colecionar, e caso já o possuam, que busquem o 
objeto para a apresentação dentro de sala com os colegas.
Após este exercício de compreensão do ato de colecionar, será proposto que cada 
um represente em desenho este objeto, fruto de seu colecionismo e que traz 
consigo parte de sua personalidade. Finalize a atividade relacionando com o 
contexto da Coleção de Fotografias do VII Prêmio Diário Contemporâneo visitado 
pela turma.

Passo a passo:
1 Solicite que cada aluno traga para sala de aula um objeto presente em sua 

coleção pessoal.
2 Peça que cada um apresente o objeto aos colegas, expondo suas características 

e o motivo pelo qual coleciona tal objeto.
3 Incentive a representação do objeto através de um desenho.
Faixa etária: a partir dos 08 anos

Material: 01 folha de Papel Sulfite A4 por aluno, lápis de desenho, lápis de cera, 
lápis de cor ou canetas hidrográficas.

PROPOSTA 02: RETRATOS IMAGINÁRIOS
Vamos construindo nossas memórias com o tempo e os percursos da vida de modo 
que durante a infância a maioria delas está ligada a nossas relações familiares, 

até que depois construímos referências 
no período escolar e, assim, durante a 
juventude podemos partir para decisões 
que nortearão o futuro e a constituição 
da nossa personalidade. Na série “Como 
falam as fotografias”, Lívia Aquino par-
te de memórias familiares para cons-
tituir retratos ligados aos sentidos das 
palavras.
Após visitar a exposição proponha aos 
seus alunos expor em relatos orais um 
pouco sobre a constituição de sua famí-
lia. Atente em trazer para o debate do 
ambiente escolar a questão das diversas 
constituições familiares, traçando uma 
discussão sobre as famílias contempo-
râneas – famílias formadas por 2 mães 
ou 2 pais, crianças criadas por avós, tios 
ou pais adotivos. Enfatize, dentro desse 
contexto que se transforma, a relação 

Ilana Lichtenstein, Uma e outra erupção

Lívia Aquino, Como falam as fotografias

Lívia Aquino, Como falam as fotografias
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de que assim como o ambiente familiar se modifica, alguns hábitos construídos 
também se transformam com o tempo.
Ao final, proponha uma outra representação para os alunos, de modo que eles 
produzam através de recortes e colagens estes sentimentos ligados à vida familiar 
através da utilização de cores, texturas e palavras com imagens figurativas reme-
tentes ao tema.

Passo a passo:
1 Convide seus alunos a relatar a sua realidade familiar e a constituição da 

mesma.
2 Peça para que representem com recortes e colagens a sua família, inserindo 

palavras e frases que remetam ao ambiente familiar.
Faixa etária: a partir dos 10 anos
Material: 01 folha de Papel Sulfite A4 por aluno, vários papéis coloridos, tesoura, 
cola, e canetas hidrográficas de diversas cores.

PROPOSTA 03: MAPAS VISUAIS
Durante a visita à exposição, você e seus alunos deslocam-se da escola até o 
ambiente expositivo, saindo da rotina e traçando assim um percurso que foge do 

usual. Na obra “O menino” Pedro Clash propõe rever um percurso feito todos os 
dias por uma criança e seu padrinho, da escola até a casa. Proponha para seus 
alunos observar este caminho realizado do deslocamento da escola ao museu, e 
de que forma este momento de sair da rotina mantém todos atentos e observa-
dores ao que acontece ao seu redor.

Ao retornar para sala de aula, peça para que eles descrevam este percurso através de 
desenhos ligando os pontos no mapa com o barbante, que funcionará como um fio 
condutor da memória diante do percurso realizado. Peça que representem através 
do desenho os lugares percorridos e locais novos que eles observaram durante a 
atividade. O desenho irá representar o percurso de visita ao museu através de um 
mapa interligado por fios, e os desenhos serão representações dos locais visitados.

Passo a passo:
1 Durante a visita às exposições, solicite aos seus alunos que observem detalhes 

dos locais percorridos do trajeto da escola aos museus.
2 Ao retornar para sala de aula, peça para que representem através de um dese-

nho este trajeto percorrido durante a visitação às exposições nos museus da 
cidade, atentando para manter distância entre a representação de um local 
para o outro.

3 Auxilie os alunos a interligar os pontos com fios de lã, costurando cada ponto 
representado, construindo assim no mapa o trajeto percorrido.

Lívia Aquino, Como falam as fotografias

Pedro Clash, O Menino

Pedro Clash, O Menino
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Faixa etária: a partir dos 12 anos
Material: 01 folha de Papel Sulfite ou Vergê A4 por aluno, lápis de desenho, lápis de 
cor, canetas hidrográficas de diversas cores, fios de barbante coloridos e agulhas.

PROPOSTA 04: LEMBRANÇAS COLETIVAS
Após visitar a exposição, proponha para seus alunos a construção de um álbum 
de memórias coletivas da turma. Utilize como referência o trabalho “Arquitetura 
do Esquecimento” de Daniela de Moraes, que aborda o esquecimento em álbuns 
fotografias, que existem enquanto fragmentos de ideias de imagens ligados a 
memória. Trabalhe com seus alunos as memorias que eles não gostariam de 
esquecer, tomando enquanto prerrogativa os elementos que constituem suas 
lembranças mais fortes de vida.

Peça para que desenhem as molduras e troquem entre si para a representação da 
memória do outro que será feita através de desenhos e pinturas. Reúna todos os 
trabalhos e proponha que definam um título para o álbum de memorias coletivas, 
inserindo ao final os nomes de todos os alunos.

Passo a passo:
1 Entregue ½ folha papel A4 para cada aluno e peça para que desenhem uma 

moldura para o desenho que irão representar.
2 Troque entre pares estes desenhos de molduras e solicite que cada aluno re-

presente na moldura trocada a sua lembrança mais importante que jamais 
gostaria de esquecer.

3 Encaderne todos os trabalhos e construa o álbum de memórias coletivas da 
turma

4 Peça sugestões de títulos e decida com o grupo como o álbum irá se chamar, 
inserindo todos os nomes dos participantes ao final da atividade.

Faixa etária: a partir dos 12 anos
Material: ½ folha de Papel Sulfite ou Vergê A4 por aluno, lápis de desenho, lápis 
de cor, régua, canetas hidrográficas de diversas cores e encadernação.

PROPOSTA 05: DESCONSTRUINDO AS CIDADES
Alguns trabalhos traçam questionamentos sobre o convívio nas cidades, enfa-
tizando questões como esquecimento, desaparecimentos de seus símbolos, o 
soterramento de suas memórias e a obstrução de seus campos de visão.
Para propor essa discussão use como referências os trabalhos “Morar”, do Coletivo 
Garapa e “Derrelição”, de Daniela Alvez e Rafael Adorjan. Solicite que, em grupos, 
os alunos analisem estes trabalhos e busquem questionar a cidade, construindo 
um relato escrito sobre a forma como a observam, enfatizando seus pontos po-
sitivos e negativos, suas referências culturais, propondo dessa forma um olhar 
crítico diante do local em que vivem.

A série «Morar», do coletivo Garapa fala sobre a desaparição dos edifícios São Vito 
e Mercúrio, construções emblemáticas da cidade de São Paulo que foram demolidas 
em prol do processo de revitalização e do mercado imobiliário.

Coletivo Garapa, Morar

Daniela de Moraes, Arquitetura do esquecimento
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O ensaio discute a sensação de desamparo e abandono, e propõe refletir a condição 
humana frágil diante das forças da natureza. Aqui, o lugar que se habita reflete o 
próprio morador, em meio aos escombros da vida moderna.

Passo a passo:
1 Após visitar a exposição, reflita com seus alunos em sala de aula sobre a cidade 

em que vivem, apontando questões referentes a urbanização, crescimento 
desenfreado e impactos ambientais.

2 Proponha que utilizem os trabalhos citados como referências para reflexão e 
construam relatos textuais apontando questões pertinentes durante a discussão 
e observação das obras, relacionando com a realidade de sua cidade.

Faixa etária: a partir dos 14 anos
Material: 01 Folha A4 com pauta e caneta ou lápis para redação.

PROPOSTA 06: OLHARES MÓVEIS
Durante a visitação aos museus, observe a utilização de dispositivos móveis por 
seus alunos: se usam celular, câmeras digitais ou tablets, peça para que eles regis-
trem com esses dispositivos uma imagem de cada local de visitação, procurando 
fotografar cenas que se assemelham entre si.

Utilize como referências o trabalho “Arranjos tropicais para um rei morto”, de 
Rafael D’Álo, em que o artista cria arranjos com naturezas mortas ficcionais re-
metentes ao período colonial brasileiro. Transponha os limites e ao retornar ao 
ambiente escolar incentive os alunos a compartilhar com a turma suas duas foto-
grafias (uma de cada local), relacionando seus aspectos em comum observados 
entre as imagens.
Passo a passo:
1 Durante a visitação solicite que seus alunos fotografem os locais visitados, 

procurando relações entre eles.
2 Após visitar a exposição, reflita com seus alunos em sala de aula sobre os as-

pectos observados na exposição, e peça que apresentem as imagens de cada 
local que guardam relações entre si.

Faixa etária: a partir dos 14 anos
Material: Dispositivo móvel com câmera (celular, câmera digital ou tablet) e relato 
oral para turma.

Rafael D’Aló, Arranjos Tropicais para um Rei Morto

Rafael Adorján e Daniela Alvez, Derrelição
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