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O projeto Ver-a-Cidade é uma exposição fotográfica realizada anualmente, com a proposta de 

estimular no público de Marabá o interesse pelas Artes Visuais a partir da linguagem fotográfica. Desde 

2010 o projeto promove a aproximação de temas relacionados às Artes Visuais com o público local através 

da realização de debates, oficinas, rodas de conversas e saídas fotográficas. O projeto surgiu como uma 

parceria entre a Universidade Federal do Pará (UFPA) de Marabá – atualmente Universidade Federal do Sul 

e Sudeste do Pará (UNIFESSPA) – e a Galeria de Arte Vitória Barros, tendo sido projetada em diálogo entre 

o artista e arte-educador Alixa Santos, e a geógrafa e artista plástica Vitória Barros.  

Ambos tiveram a ideia de fazer uma pequena mostra anualmente no mês de abril – em celebração 

ao aniversário da cidade de Marabá – oferecendo à comunidade o compartilhamento de múltiplos olhares e 

pontos de vista traduzidos a partir do título da mostra – que parte do substantivo feminino “veracidade” – 

com a intenção de gerar diferentes relações entre as imagens e percepções sobre ver, observar e fotografar a 

cidade.  

Realizado há uma década, o projeto tem se fortalecido com a participação anual de artistas visuais, 

fotógrafos, pesquisadores, professores, produtores culturais e o público em geral. O Ver-a-Cidade recebeu a 

colaboração de profissionais da região a cada edição, através das contribuições compartilhadas e dialogadas 

em cada atividade aberta ao público, e o resultado disto é a criação do acervo do projeto que atualmente 

possui mais de 2.000 fotografias catalogadas. 

A história do Ver-a-Cidade também é construída em consonância com a transformação em 2014 do 

campus de Marabá da Universidade Federal do Pará (UFPA) em Universidade Federal do Sul e Sudeste do 

Pará (UNIFESSPA), e com a criação do curso de Licenciatura em Artes Visuais, que surge no mesmo ano e 

que vem habilitando profissionais da área das Artes Visuais. Desde então, atendendo uma demanda 

emergente da região, identificada através da importante atuação do professor e artista plástico Alixa Santos, 

que atuou na coordenação do Núcleo de Arte Educação (NAE) da Faculdade de Pedagogia da UFPA na 

década anterior. 

Esta pesquisa foi realizada com base nas reflexões e análises dos relatórios das discentes do curso de 

Licenciatura em Artes Visuais (UNIFESSPA) Patrícia Padilha, Paula Correa, Marcília Feitosa e Helen 

Araújo através do Estágio em Ensino das Artes Visuais IV: Mediação Cultural realizado no período 2018.2. 

Foram realizadas trocas e interações entre o Instituto de Arte Vitória Barros em parceria com a licenciatura 

em Artes Visuais da UNIFESSPA, que culminou na atividade de organização do acervo do projeto. 

O projeto tem atuado na formação de público, que, com o tempo, passa a frequentar os espaços 

culturais da cidade e adquiriu o hábito de visitar exposições. Esse ambiente torna-se favorável para a 

realização de debates, palestras, intervenções artísticas, e a Galeria de Arte Vitória Barros é um espaço de 

compartilhamento de experiências entre artistas de diversas gerações. É nesta pespectiva que surge a 1ª 

edição do Ver-a-Cidade em 2010, e a partir da 2ª edição o projeto elege temas norteadores para o 

desenvolvimento das poéticas e das atividades que participam do projeto, e seu principal diferencial foi a 
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criação das categorias Fotógrafo Profissional e Amador, classificações que permanece até a 6ª edição do 

projeto. Em 2011, com o tema Múltiplos Olhares a exposição começa a se inserir em um contexto visual 

mais amplo, com a produção de imagens que revelam as múltiplas facetas visuais da cidade. 

O tema Marabá, ontem e hoje foi o escolhido para a 3ª edição do projeto, que contemplou os 99 anos 

da cidade de Marabá, e na programação paralela foi realizada uma Tarde Fotográfica, atividade integrada 

com palestra e saída fotográfica promovida pelo Galpão de Artes de Marabá (GAM).  

Para celebrar o centenário da cidade de Marabá foi realizada a 4ª edição do projeto Ver-a-Cidade 

com curadoria de Vitória Barros, e nesta edição foram homenageados os fotógrafos pioneiros de Marabá, 

marcando uma celebração entre várias gerações da fotografia local. Na edição seguinte, que aconteceu em 

2014, o tema eleito foi Revelações de Marabá com curadoria de Antônio Botelho, e participaram desta 

edição dezesseis fotógrafos do Clube FotoAção – movimento de fotógrafos que buscam através da pesquisa e 

do trabalho compartilhado o aperfeiçoamento fotográfico. 

Em 2015 a galeria torna-se Instituto de Arte Vitória Barros (IAVB), e Natacha Barros assina um texto 

de apresentação que parte do tema sugerido por Antônio Botelho para a 6ª edição, Até aonde vai a luz do 

sol..., em que convida o público participante a relacionar o tema com as imagens fotográficas que nascem das 

relações com a luz do sol, este que também ilumina a cidade de Marabá.  

 Com o tema Gestos urbanos, em 2016 acontece a 7ª edição do Ver-a-Cidade. A partir desta edição 

não há seleção de participantes, sendo adotado a inscrição das fotografias como participação automática na 

exposição, além de excluir-se da ficha de inscrição as categorias Fotógrafo Profissional e Amador. No ano 

seguinte, aconteceu a 8ª edição do Ver-a-Cidade, com o tema Olhos e raízes a exposição do projeto também 

foi incluída na programação da 25ª edição da Semana de Museus, que acontece desde 2015. A penúltima 

edição do Ver-a-Cidade ao contrário das edições anteriores, esta edição não elegeu um tema específico e 

contou em sua programação com uma roda de conversa com a professora da Unifesspa, Silvia Helena 

Cardoso, com o tema Poéticas urbanas, seguido de uma saída fotográfica pelo bairro Laranjeiras no fim de 

semana. 

Há uma década realizando ações formadoras de público para o contexto das Artes Visuais no sudeste 

paraense, o projeto Ver-a-Cidade chega à 10ª edição em 2019, apresentando ao público o prêmio Estímulo à 

Criação, viabilizado pela Prefeitura de Marabá, através da Secretaria de Cultura. A proposta do prêmio é 

estimular a produção artística local com menções honrosas aos vencedores, sem distinção de classificação.  

Sendo assim, foi premiado o discente da Licenciatura em Artes Visuais da Unifesspa, Milton Rocha, 

com a série fotográfica Matadouro I e II. Neste trabalho, o artista pretende inserir no debate da exposição 

uma crítica a cultura do boi na região do sudeste do Pará, historicamente conhecida como área de conflito na 

Amazônia brasileira. O artista fotografa o interior de caminhões frigoríficos e intervém de forma pictórica na 

impressão fotográfica para contextualizar este incômodo.  

A mostra fotográfica Ver-a-Cidade tornou-se um evento anual do Instituto de Arte Vitória Barros e 

tem influenciado os residentes da cidade a questionarem a respeito do seu espaço de vivências, onde habitam 

muitas histórias e memórias. Uma década dedicada à fotografia de estética marabaense construída 

principalmente pelos fotógrafoas que habitam a cidade, sejam estes profissionais, amadores, estudantes, 

professores, pesquisadores ou entusiastas das Artes Visuais.  Com uma década de história, o projeto Ver-a-

Cidade apresenta em 2019 a sua décima edição, esta que também resulta na produção de um catálogo 

comemorativo reunindo textos e imagens que narram a trajetória do projeto e suas realizações, lançado em 

19 de julho de 2019 durante a programação de encerramento da 10ª edição do Ver-a-Cidade. O presente 

projeto foi ainda apresentado no III Simpósio de Produção Científica nos dias 29 e 30/04 com um banner no 

qual continha as principais reflexões sobre o projeto.  

Observar e visualizar os cenários e paisagens da cidade de Marabá é um dos principais objetivos do 

projeto Ver-a-Cidade, pois a exposição tem coletado imagens a partir das inúmeras inscrições feitas ao longo 

de uma década. A construção de um acervo é inevitável, haja vista a quantidade de imagens inscritas a cada 

edição, possibilitando assim, a existência de um acervo fotográfico e histórico que dialoga com múltiplos 

olhares sobre a cidade através da fotografia. 

 O mesmo tende a servir como fonte de consulta pública e documental para artistas, professores, 

estudantes, pesquisadores das Artes Visuais, e ao público geral, por esta razão a organização deste acervo é 

essencial para as contribuições de pesquisas. Neste sentido, a Galeria de Arte Vitória Barros contribui 

consideravelmente para o fortalecimento dessas relações, possibilitando atividades de análise e reflexão das 

fotografias, buscando construir uma aproximação entre obra e público local.  

O projeto Ver-a-Cidade têm se dedicado ao longo de cada edição a proporcionar ao público 

participante observar as diversas facetas da cidade de Marabá, revelando seu íntimo, suas ruas e sua 

diversidade, sempre pelo ponto de vista de fotógrafos, sejam estes amadores ou profissionais, que retratam 



 
 
não somente suas vivências, mas também suas relações com a cidade, partindo do reconhecimento dos 

lugares presentes nas fotografias em diálogo com a veracidade do lugar em que se insere, tanto no que tange 

ao que está acontecendo naquele espaço determinado em um momento específico . seja a partir da 

observação da natureza, ou mesmo observando as ruas nas quais os transeuntes caminham, refletindo sobre 

seus desgostos e inquietações em busca dos significados que as imagens proporcionam, diante do belo ou do 

grotesco.  

Este projeto atualmente registra mais de 400 fotógrafos inscritos que participaram de várias edições 

do projeto, e o Instituto de Arte Vitória Barros tornou-se referência no campo das Artes Visuais na cidade de 

Marabá, recebendo visitações de grupos escolares da cidade, e potencializando o campo do ensino e 

aprendizagem em Arte e Fotografia. O público visitante ultrapassa 5.000 pessoas que compareceram na 

exposição, que tiveram a oportunidade de conhecer trabalhos de fotógrafos, artistas visuais, pesquisadores e 

educadores que contribuem anualmente para com o projeto. Sendo assim, o acervo do Ver-a-Cidade torna-se 

uma fonte de consulta documental e histórica, que permite refletir sobre as mudanças que atravessaram a 

cidade de Marabá nesta década, contribuindo então para a reflexão e pesquisa das futuras gerações que se 

questionarão a respeito do espaço que as cerca. 
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