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Encontros com as forças da terra
Lori Figueiró

Andar pelas ruas. Conversar com uma ou outra pessoa.

Observar. 

O ofício do fotógrafo acontece em ações que vão além do ato 
de disparar o dispositivo. Sabemos que a sua máquina serve 
para captar imagens, mas o que seria dela sem o olhar por 
trás da lente? E é justamente esse olhar que nos leva para 
viver realidades outras. Conhecemos pessoas que estão tão 
longe, mas que, com aquela foto, tornam-se próximas de nós. 
Adentramos suas casas, percebemos suas intimidades. Tudo 
isso em um clique.

Lori Figueiró é um fotógrafo que gosta de estar no meio do 
povo: sentindo, dialogando, observando. Essa busca por uma 
vivência corporal mais intensa é a base de seu ofício, mas o 
seu empenho não é somente pela captação de uma boa 

pessoas se reconheçam em sua obra. 

um fotógrafo de passagem. Lori nasceu e vive no Vale do 
Jequitinhonha, fazendo seus registros cotidianamente. Nas 
palavras do fotógrafo, suas imagens registram, essencial-
mente, "o povo do Jequitinhonha e as suas manifestações 
culturais e religiosas, a sua memória, a sua oralidade. Eu cos-
tumo dizer que só consigo fazer os registros que faço em 
decorrência de uma relação afetiva, construída ao longo dos 

Nesse gesto de olhar de volta, vemos como as mulheres são 

movem o Vale. Por isso, em nossa exposição on-line, nós es-
colhemos visitá-las. Vamos adentrar as suas casas, conhecer 
seus saberes e fazeres, olhar com atenção para cada detalhe 
e pautar nossa percepção pelo olho no olho, algo que tanto 
agrada Lori. Só falta sentar para tomar aquele café enquanto 

Em um outro sentido, nossa exposição pretende trazer para 
as casas das pessoas um pouco dessa vivência do Vale em 
todas as suas cores e detalhes. Por meio delas, também co-
nhecemos Lori e sua personalidade encantadora. Entende-
mos que não basta ter uma máquina para fazer boas fotos. É 
preciso ter o olhar. E isso Lori tem e não guarda só para ele. 
Lança ao mundo como sementes que buscam a terra para se 
aninhar e crescer. 

Em suas palavras, 
memória social, a partir dos registros de momentos, locais e 
pessoas que deixaram de existir. Numa região em que a 

seus antepassados, procuro captar imagens em que as pes-
soas registradas possam se reconhecer nelas e que os seus 
sa -

.

Seja bem-vindo ao Vale pelas imagens de Lori Figueiró!

Impossível não se sentir de casa, não se reconhecer nessas 
mulheres, não aprender um pouquinho mais sobre a cultura 
popular que forma a base de nossa Minas Gerais.
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Geralda Martins Soares

Asseverou, Mãe Gera, 
numa tarde de inverno 
de luz intensa 
e cores queimadas de terra
impregnando o tampo da mesa
no avarandado do quintal.

_ Se eu num tivesse a força divina comigo,
eu num sei o que seria de mim.

Argumentei se não deveríamos 
admitir 
como força divina
a sua façanha em doar
a tantos,
indistintamente,
as suas mãos parteiras 
em precisos gestos de acolhimento
no recebimento de vidas alinhavadas 

e exultadas ansiedades
ou em tecidos esgarçados 
em desiluções.

Iluminado, o seu olhar via longe...

Per,cebi que tudo aquilo daria uma bela fotogra-

mas permiti que acontecesse,
apenas,
no mais íntimo de mim.

o que parece ser.
Nem tudo o que a gente vê

deixaria de lado as certeza.
O que num deixa de acumulá
um suplício amargoso
nos guardado da gente.  

Contemplei um Sabiá-do-Campo
contrastando um azul
de ampliar distâncias
convicto da impossibilidade
de captar o seu impulso de voo. 
Como captar na vastidão da paisagem
o cheiro da chuva que cai de repente
o claro do dia anoitecendo a noite
o assombro incurável 
da poesia 
de palavras impronunciáveis
e o revelar de algum sentimento
que não seja um equívoco,
como?!

Como captar a saudade 
nos olhos da moça que me olha 
e não me vê
o sol manhãzinha no coração 
da lavadeira nas águas de um riacho
o encontro inescrutável 
de almas ancestrais
e o sentimento indelével 
de sermos únicos e múltiplos,
como?!

O que realmente é visto quando se vê?

No emoldurado da janela 
não resisti
registrei o seu sorriso 
descortinando horizontes
enquanto recordava
como se ela me dissesse 
mais uma vez:

quando a gente olha lá atrás

tudo de novo.

Lori Figueiró
Lorem ipsum



Material Pedagógico 
Podemos considerar que grande parte dos feitos hu-
manos são baseados no registro. Num movimento de 
constante apreensão, seguimos construindo essa 
história longínqua que é viver em sociedade.

Utilizamos as palavras para estruturarmos nossas 
ideias e criamos as mais variadas áreas do conheci-
mento para que possamos saber dessas ideias em 
seus detalhes, por exemplo. Isto para dizer que tudo ao 
nosso redor tem como ser lido sob a perspectiva do 
registro, seja ele material (a história de um objeto: do 
que é feito, por onde andou) ou mental (a busca de uma 
palavra para se dizer o que está sentindo; as memórias; 
as saudades). É uma maneira de cultivar cuidado e dar 
continuidade a alguma história.

Se interessar por algo - registrar esse algo
- olhar agora - olhar de novo  - compartilhar -

dialogar - preservar - socializar.

Junto a isso está também o registro como prática 
artística -  presente na exposição e neste catálogo. Lori 
Figueiró retrata as pessoas do Vale na intenção de 
construir uma memória social, sendo o registro mo-
tivado pela sua ligação afetiva com o lugar. Tendo isto 
como esteio, propomos aqui alguns exercícios: 

Pense em alguém que você
considera importante.

Procure na sua memória
os motivos para essa
importância.

Pergunte às pessoas próximas 
alguma lembrança desse alguém.

Busque maneiras de retratar a 
pessoa escolhida. 

Feche os olhos e visualize a sua 
própria imagem.

Faça um autorretrato
com o material que estiver
mais próximo. 

Pergunte sobre a primeira
lembrança da pessoa mais nova
e mais velha que você conhece.

Anote os relatos e faça um
desenho ou uma foto que
represente essas memórias.

Investigue a sua lembrança
mais antiga.

Invente um nome para ela.



Sobre o artista
Lori Figueiró é fotógrafo e membro fundador do Centro de Cultu-
ra Memorial do Vale com sede em São Gonçalo do Rio das 
Pedras, Serro. Entre os seus trabalhos realizados estão as 

"Memórias da Cultura Jequitinhonha", "Sementes da terra matu-
rada", "Acender do barro" e as mostras virtuais “Semeaduras” e 
“Eva de Jesus, o fazimento da farinha”.

livros "Cotidianos no Sagrado do Vale" e "O espelho das lem-
branças, memórias do Vale". "Sementes da terra maturada", em 

Rosário" e "Mulheres do Vale Substantivo feminino", em 2019. 
Em 2020, "Sacralização do cotidiano" e "À luz do algodão".
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