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O projeto
Trata-se de um projeto de extensão e pesquisa comunitária da Faculdade de Educação – Unicamp, iniciado em julho de 2010, que se propõe a realizar reflexões e criações acerca das africanidades e da produção fotográfica 
e audiovisual relacionada ao tema. Que áfricas ventam por você? Atravessado por esta questão, o projeto criou espaços e  tempos de experimentações e produções de cartões-postais – versão papel e digital, num site 
www.fabulografias.com – em oficinas que estimularam as expressões por imagens (fotografia, vídeo e designer gráfico). O projeto experimentou a potência da fotografia como criação e menos como documentação. Imersos nesta 
aposta, buscamos formas de as imagens potencializarem conversas entre identidades, diferenças, ficção e realidade. Os postais criados geraram fluxos e encontros entre grupos de pesquisa, estudantes de graduação, pós-graduação e 
de ensino médio, movimentos culturais  e artistas da cidade de Campinas, expandindo-os pela web e proliferando sentidos outros de pertencimento (na diferença) a uma comunidade imaginária, fabulada e inventada pela arte.

 
Nós no projeto
Durante um ano e meio em que participamos do projeto realizamos com a equipe de pesquisadores e artistas criações fotográficas, produções de textos a partir de fotografias, de textos literários em especial de Mia Couto e Manoel 
de Barros, de filmes-documentários, bem como auxiliamos nas ações do projeto: na organização e realização de oficinas e de 2 exposições. Ao final do trabalho, levamos as reflexões e as criações do projeto para as nossas escolas. 
Organizamos oficinas de fotografia e a criação poética para os alunos e professores das escolas, entre os meses de setembro a outubro de 2012. O aprendizado nesses semestres certamente nos levou a olhares amplos sobre a imagem, 
sobre a escrita poética, sobre as africanidades e as sensibilidades.  Vivenciamos tudo isso na Unicamp, dentro de quatro paredes, porém esse conhecimento se expandiu, para o lado de fora, para as nossas vidas. Não temos como 
descrever tudo que sentimos, vimos, ouvimos. A melhor maneira que achamos para nos expressar aqui foi através de fotografias e trechos de escritas que produzimos no decorrer do projeto. Oferecemos neste painel cartões-postais 
criados em nossa passagem por este projeto

 
O projeto Fabulografias com a criação 

de imagens e a pergunta curiosa - “Que 
Áfricas ventam por você?” - nos remete a 
pensar sobre sentimentos mais profundo 
que estão em nós, mas não em imagens 

prontas. E é isso que gera a execução 
dos cartões postais tão difíceis. Os 

formatos e lugares fotografados podem 
ser transformados em situações que não 

existiram naquele momento.
L. O

 
 
 
 
 Abri os olhos para o sentimento, 

a poética que estava em estado 
dormente. O projeto me faz 
desenvolver algo que estava 
morto em mim, pois tudo se 
une, o filme, as imagens e as 

poesias, e se tornam um.
 

Criamos uma sensibilidade e 
não importa o quanto vemos, 
mas sim o que sentimos, ao 

fotografar algo. A importância 
não é aquilo que nós vemos, 
que é algo tão óbvio, é talvez 
algo que não faz sentido no 

momento,  mas depois que você 
olha com intensidade, percebe 

uma outra importância.
L.O
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A fotografia sentida a ponto de criar uma sensação, nelas  as 
letras do alfabeto se perdem, numa linha melódica que se 
forma em uma poesia. A imagem conversa conosco, como 

nós com ela
 

L.O.

Sobre os textos e imagens dos postais:
 

Os textos dos postais são de autoria de Laís Oliveira Silva Nunes (L.O) e 
Geyse Mary Magalhães Porto (G.M) e foram escritos a partir do encontro com fotografias, filmes 
e leitura de textos literários. As imagens aqui apresentadas foram criadas durante as oficinas de 

fotografia e designer gráfico,  a partir de cartões-postais criados em outras oficinas e de imagens de 
fotógrafos africanos da exposição Borders – African Phtography Biennal (2011). A autoria das fotos é 
do Coletivo Fabulografias: pesquisadores, artistas, alunos de graduação e pós-graduação , bolsista s 

PIBIC Jr, estudantes de escolas públicas e grupos que lidam com a cultura afro-brasileira.
 
 
 

A  poesia  para o poeta Manoel de 
Barros não é para compreender é para 
descobrir. Ele se considera um vidente, 
que vê coisas onde não existe nada e 
acha que é preciso transver o mundo. 
Poesia e imagens são invenções que 
enriquecem o olhar das pessoas. Elas 

levam a uma maior sensibilidade 
e ensinam a voar pela imaginação, 

sonhar.
 

G.M.

A história deixada por ancestrais 
africanos aqui no Brasil nos faz 

pensar, às vezes, que a África de 
hoje é a mesma que a de 300 anos 

atrás, ou seja, não percebemos 
que o tempo passou e mesmo que 
alguma coisa continue como antes, 

muita coisa também mudou.
 

G.M.

Quando olhamos uma fotografia a 
enxergamos como música, a ouvimos 

também. Elas são feitas, de um modo ou 
de outro, para mostrar ou apontar sinais 

que não conseguimos ver. E com isso 
enxergamos além delas. 

 
A África já está emoldurada por imagens 

folclóricas e quando nós a vemos por vários 
ângulos vemos tudo de outra forma. "Num 

sem-fim de horizontes que hesitam entre 
morar dentro ou fora de nós”. (Mia Couto)

 
G.M.

Vozes me atormentam 
vindas das lembranças,
pessoas me destratam,
zombam de mim.
 
Imagens confusas                                                         
tiradas tremulamente,
deixam transparecer,
sentimentos nebulosos.
 
Há algo inseguro 
que quero fazer.
 
Meus pensamentos 
me levam a perguntas 
com respostas incertas.
E penso que certezas 
são irreais
 

G.M.
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