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APRESENTAÇÃO
por Alejandra Muñoz e
José Mamede

9

O I Colóquio de Fotografia da Bahia, ação reflexiva que reuniu pesquisadores de universidades brasileiras,
pautou temas da Fotografia Contemporânea no contexto
da 6ª edição do Prêmio Nacional de Fotografia Pierre Verger. Nos dias 20 e 21 de setembro de 2017, a comunidade fotográfica compareceu aos painéis e conferências localizados
no ICBA - Goethe Institut de Salvador.
Como compreender os papéis da fotografia no atual
contexto de incertezas? De uma prática solidamente legitimada nas práticas cotidianas e no território da Comunicação, a fotografia expandiu-se, não sem polêmicas, pelos
universos da Arte e da Cultura. O Colóquio de Fotografia da
Bahia é uma ação que interroga a atual produção fotográfica
da perspectiva dos seus usos sociais, artísticos e culturais.
A seleção dos palestrantes se deu a partir de convocatória nacional, quando foram recebidas 52 propostas
de comunicação enviadas por 30 pesquisadoras e 21 pesquisadores de 26 cidades em 17 estados brasileiros. À significativa diversidade geográfica correspondeu uma ampla
abrangência temática das investigações inscritas. O processo
de escolha tomou por referência não apenas o tema e a qualidade das pesquisas, mas também as possibilidades de diálogo entre elas, os conferencistas convidados e os fotógrafos
premiados e finalistas do Prêmio Pierre Verger 2016-2017.

ANAIS DO COLÓQUIO DE FOTOGRAFIA DA BAHIA / Volume 1, Número 1, Setembro de 2017

ANAIS DO COLÓQUIO DE FOTOGRAFIA DA BAHIA / Volume 1, Número 1, Setembro de 2017

Os anais do evento seguem a organização original
dos painéis e conferências, pensada de modo a promover
um debate entre os processos artísticos e a investigação acadêmica em torno de problemas comuns do ponto de vista da
linguagem ou do tema.
O primeiro painel promoveu um diálogo sobre a
problematização da cidade, da vida urbana e de seus aspectos socioculturais, elementos centrais no trabalho da Rosa
Bunchaft (artista e mestre em Artes Visuais pela Universidade Federal da Bahia, finalista do Prêmio Pierre Verger), Bruno Pinheiro (doutorando na Universidade de Campinas) e
Janayna Ávila (professora doutora da Universidade Federal
de Alagoas). A fotografia nas suas manifestações culturais,
estéticas e políticas foi o centro do debate entre Tiago Nunes (classificado entre os finalistas do Prêmio Pierre Verger), Marcelo Ribeiro e Karla Brunet (professores doutores
da Universidade Federal da Bahia). Nadja Peregrino (mestre
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e docente da
Universidade Cândido Mendes) fechou a mesa com um panorama histórico da produção fotográfica contemporânea
no Brasil.
No segundo dia do encontro, a fotógrafa Ilana Bar
(premiada na categoria Documental no Prêmio Pierre Verger), Suzana Dobal (professora doutora da Universidade de
Brasília) e Erika Tambke (doutoranda na Universidade de
Brasília) conversaram sobre questões de representação e
identidade. No último painel do Colóquio, o fotógrafo Paulo Coqueiro (vencedor da categoria Livre Temática e Técnica
do Prêmio Pierre Verger), Eriel Araújo (professor doutor da
Universidade Federal da Bahia) e Sinara Sandri (doutoranda
na Universidade Federal do Rio Grande do Sul) dialogaram
sobre as narrativas visuais e audiovisuais. Para encerrar a
programação, Ronaldo Entler (professor da Fundação Armando Álvares Penteado-FAAP e coordenador de Extensão,
Pesquisa e Pós-Graduação da Faculdade de Comunicação e
Marketing) fez palestra intitulada “A teimosia do real”, que
tratou da insistência com que o objeto do registro perma-

nece na fotografia contemporânea, seja ela documental ou
ficcional.
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Por fim, queremos agradecer a todas as pessoas e
instituições que tornaram o Colóquio possível: Bel Gouvêa,
Célia Aguiar e Paulo Coqueiro, incansáveis na organização
do evento; Marcelo Delfino, Naiara Chiste e Sora Maia, pelo
competente trabalho de monitoria; Ana Paula Albuquerque
e Luciana Troccoli pela qualidade da transmissão ao vivo
das palestras e conferências; Nanci Novaes, pelo disposição
e interesse na chancela da atividade junto a Escola de Belas
Artes; Manfred Stoffl, Leonel Henckes, Acelino Costa e toda
a equipe do ICBA, pelo acolhimento gentil e profissional do
evento; Mara Mércia, Dudu Assunção e Maria Carolina pela
preciosa cobertura fotográfica do Labfoto; e Beto Oliveira
da Objetiva Foto Digital, pela cortesia e agilidade no apoio
com as peças de comunicação. Estes agradecimentos se fazem ainda mais importantes diante do desinteresse com que
o atual Governo do Estado da Bahia tem tratado suas políticas culturais. Sem o empenho coletivo diante dos tempos
difíceis que vive o Brasil, o Colóquio não teria ocorrido.
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PANORAMA 1 THE CITY OF BAHIA: FROM THE FORTE DO MAR
Rosa BunchafT (BA)

15

Panorama 1 - The City Of Bahia: From The Forte Do Mar faz
parte da Série das Mulockianas, panorama fotográfico realizado em
técnica artesanal pinhole, a partir do Forte de São Marcelo que foi
transformado em câmara escura arquitetônica de grande escala. Remete ao notável panorama realizado por Benjamin Mulock em 1861 e
busca articular uma arqueologia da imagem à da cidade, fragmentada
e dilatada no tempo.

* Brasileira filha de exilados, nasceu em Napoli, Itália, onde viveu até a volta da família ao Brasil. Vive
em Salvador há 34 anos. Desenvolve pesquisa teórico-prática c om projetos fotográficos e audiovisuais
performativos ou processuais, e em particular, com câmera arquitetônica. Formada em Física em 2011 e
mestre em Artes Visuais em 2016. Sua produção artística ganha corpo a partir de 2012, tendo participado de exposições e ganhado prêmios.
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O CLUBE E A CIDADE:

A RESSIGNIFICAÇÃO DE ESPAÇOS ATRAVÉS DA
FOTOGRAFIA E A POLÊMICA ENTRE PÚBLICO E PRIVADO
por Janayna Ávila*

RESUMO

17

O artigo busca refletir sobre a relação entre a fotografia e o extinto
Iate Clube Alagoas, (Alagoinhas), em
Maceió, a partir da análise da obra de
cinco artistas visuais alagoanos − Alice
Jardim, Celso Brandão, Jonathas de
Andrade, Renata Voss e Ricardo Lêdo
−, estabelecendo um diálogo entre
memória visual e o polêmico desenho
das cidades brasileiras, nas quais nem
sempre se pratica a separação entre
público e privado.
Palavras-chave:
fotografia - cidade arte contemporânea - Maceió

ABSTRACT
The article reflects about the connection between photography and the
extinct Iate Clube Alagoas, (Alagoinhas), in Maceió, through the analysis
of the work of five visual artists from
Alagoas − Alice Jardim, Celso Brandão,
Jonathas de Andrade, Renata Voss
and Ricardo Lêdo −, establishing a
dialogue between visual memory and
the polemic shape of Brazilian cities, in
which not always there’s a separation
between public and private.
Keywords:
photography - city contemporary art - Maceió

* é jornalista, doutora em Letras/Estudos Literários, pesquisadora, professora de Fotografia e Fotojornalismo do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Alagoas. Líder do grupo de pesquisa GCult
– Mídia, fotografia e cultura. Desde 2016, coordena o projeto de pesquisa Maceió visual: territórios e
memória da cidade a partir da fotografia.
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Somos, invariavelmente, feitos de memória. De forma ininterrupta,
nossos atos viram passado a cada fração de segundos, empurrando-nos a dispor, sempre, de lembranças. É da matéria da memória que nos alimentamos,
como mostra o narrador-personagem do conto São Marcos, em Sagarana, de
Guimarães Rosa, que desafia o poder do feitiço no arraial de Calango-Frito,
nas Minas Gerais, espaço ficcional onde um mundo mágico faz-se maior que
a razão. Na história, o homem que gostava de entrar na mata somente para
observar os bichos, caçoa da magia e evoca, de zombaria, uma oração proibida (que dá nome ao conto). O gesto, somado à vingança de um feiticeiro, vai
resultar em sua cegueira.
Em plena floresta, passou a guiar-se, trôpego, usando a audição para
identificar todas as coisas ao redor. O mundo visual que o personagem tão
bem conhecia – são poéticos os trechos descritivos do conto – alia-se a uma
dimensão habitada apenas por pios, cantos, gorjeios, grasnidos e mais uma
dezena de sons de bichos. Entretanto, é no território da memória que o personagem se apoia para conseguir sair da mata e desmanchar o feitiço. Os sons
servem como placas de indicação para que, enfim, ele possa acionar as lembranças visuais da ordem do mundo. Sem esse lembrar, diz-nos Guimarães
Rosa, o personagem flutuaria perdido, à deriva. Sua memória, sua âncora.
O que lembro, tenho. São muitas as memórias que guardo do lendário e polêmico Iate Clube Alagoas, o Alagoinhas, em Maceió. E o que me
vem à mente, lá pelo início dos anos 80, tempo de minha infância e auge do
clube, é um domingo de sol, cheiro de bronzeador no ar. Chamava atenção
pequenas esculturas em cimento de cavalos-marinhos, que formavam um
imenso muro ao redor de todo o local. Eram muitas delas, dispostas lado a
lado e pintadas de branco. Na área mais disputada do clube, em meio a um
formigueiro humano, me recordo até hoje de ouvir um adulto dizer com ar
de quem anuncia a última novidade da vida moderna: “As piscinas têm água
do mar”. De fato, utilizava-se um sistema que aproveitava a maré alta para
encher as piscinas do clube. Tudo ali era estranho e contraditório: desde seu
projeto invasivo, posseiro do espaço público e da paisagem natural, até a lógica de construir, sobre o mar, piscinas cheias de água do mar. Quando se apoia
na pura demonstração de audácia técnica ou poder econômico, a arquitetura
pode produzir obras que, naturalmente, tornam-se símbolos de insensatez.
Durante mais de 40 anos, o Alagoinhas esteve cravado bem na curva
da Ponta Verde, próximo ao farol, com uma presença marcante na paisagem da orla. Difícil era não o ver. Nos anos 90, quando chegou a ter 2.300

sócios, realizou shows pagos, abrindo-se também para não-sócios. Em toda
sua trajetória, o mais irônico era que um clube de entrada restrita estivesse
localizado sobre pilotis fincados na praia, sobrepondo-se às águas do mar, de
presença tão forte e identitária na história de Alagoas. É no mar de Alagoas,
em Coruripe, litoral Sul do estado, o cenário de um episódio contado e recontado tantas vezes na história do Brasil: a “devoração” do bispo náufrago
Dom Pero Fernandes Sardinha pelos índios Caetés. Como em muitos outros
lances, pouco importa a fidelidade aos fatos reais ou que cheguemos a uma
conclusão. Vale mais a reflexão que poderemos fazer sobre isso.

A modernidade arbitrária

19

O Alagoinhas, como era chamado pelos moradores da cidade, foi reduto de diversão da elite maceioense, que encontrava no espaço a segurança
e o conforto de um ambiente privado e a paisagem da praia de Ponta Verde, a
mais famosa de Maceió. Inaugurado em 1972, o clube náutico foi celebrado,
à época, como um dos mais ousados projetos da arquitetura moderna alagoana, tornando-se um signo marcante da cidade, assim como o farol da Ponta
Verde e o famoso coqueiro torto Gogó da Ema1.
Nos últimos 12 anos, o clube protagonizou um debate entre sociedade local e órgãos públicos sobre a invasão da praia e seu uso privado. Com a
falência e a demolição do prédio pelo Governo do Estado, em 2016, o debate
passou a ser sobre a destinação do espaço, alvo de disputas judiciais entre os
sócios do Alagoinhas e a União e ainda a cobiça de instituições do terceiro
setor.
A área foi desapropriada em 2008 e, desde 2011, cedida para o Governo do Estado com a recomendação de servir à população. Em 2016, a partir da estrutura de pilotis do antigo clube, o local passou a abrigar uma obra
batizada de Marco Referencial de Maceió, orçada em 17 milhões de reais,
sem audiência pública, discussão sobre a destinação da área nem concurso
para seleção de projetos. Em grupos e páginas no Facebook, arquitetos realizam protestos, a exemplo do movimento Abrace o Alagoinhas, e buscam o
embargo da obra, através de abaixo-assinado e discussões sobre a ausência de
transparência e de diálogo do governo estadual com a sociedade.
Ao contrário do movimento Ocupe Estelita, do Recife, em que um
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espaço público (o Cais José Estelita) corre o risco de ser privatizado via Consórcio Novo Recife, o caso Alagoinhas seguiu o caminho inverso. Com a
construção do clube, parte da praia de Ponta Verde havia sido privatizada e,
passados 40 anos, a área voltou a ser de uso público, com a desapropriação
do clube, embora a discussão sobre a destinação do espaço (ou de sua possível demolição total) nunca tenha ocorrido. Mais uma vez a população foi
ignorada.

assassinadas em Alagoas, segundo dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Sabe-se que não se trata de um caso isolado. No Nordeste, dados
como esses se repetem na maioria dos estados.
Em Maceió, a geografia habitacional da periferia (e emprego essa palavra com os três sentidos que ela traz – geográfico, político e social), formada
por grotas e grotões, serve como metáfora para a escandalosa invisibilidade
da população pobre. Além disso, são escassas, quase inexistentes, as opções
de lazer em regiões periféricas. E é nessa relação complexa, na qual estão em
jogo cidadania e identidade cultural, que se localiza o Alagoinhas. Aos poucos, especialmente nos fins de semana, foi exatamente parte dessa população
que foi assentando-se nas ruínas do clube. Foi somente nessa fase, quando o
local estava abandonado, que finalmente esteve aberto ao público, embora de
forma um tanto quanto clandestina, já que a disputa da propriedade estava
em discussão na justiça.

O Alagoinhas e a fotografia
Mas em que ponto a memória, o caso Alagoinhas e a fotografia se
encontram? Nesse processo de degradação do extinto Iate Clube Alagoas, a
cidade assistiu dois fenômenos singulares: a presença da construção em diferentes obras fotográficas apresentadas em exposições (com autoria de Alice
Jardim, Celso Brandão, Jonathas de Andrade, Renata Voss e Ricardo Lêdo)
e o uso público, sobretudo recreativo, especialmente pela parcela mais pobre
da população, quase sempre alijada em políticas de acesso a equipamentos
culturais e de lazer. A “ocupação” fez nascer duas fases sociais (e antagônicas)
do uso do espaço: Alagoinhas da elite x Alagoinhas do povo.
Durante a fase em que as pessoas frequentavam o espaço, era comum
ver nas ruínas do clube sessões de fotos, rodas de violão, rodas de conversa,
encontros de grafiteiros e pichadores, práticas esportivas e até encontros religiosos.
Não há ato social que não esteja carregado de sentidos. Essa “retomada” revela, à primeira vista, a ausência de espaços públicos de convivência na cidade. Depois, mostra o gigantesco abismo social de Alagoas, estado
que completou, em 2017, 200 anos de emancipação política da província de
Pernambuco. Economicamente, como registrou Carvalho (2015), Alagoas é
um estado que mantém, há dois séculos, a mesma matriz de produção – a
cana-de-açúcar – e uma expressiva dependência econômica das verbas do
Governo Federal.
Com frequência, a capital alagoana é apontada como uma das mais
violentas do Brasil. Há oito anos, a capital do estado já esteve entre as dez
mais violentas do mundo. As principais vítimas são, sobretudo, jovens de 15
a 29 anos, negros e mulheres. De janeiro a maio de 2017, 147 mulheres foram
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Esse episódio, por si só, tem dois significados importantes: o primeiro, o de uma acessibilidade que se fez “marginal”, improvisada, não autorizada a quem, de direito, sempre pertenceu a área. O outro significado é o papel
das redes sociais para a efetiva retomada, pois foi somente quando fotografias
feitas no clube (selfies, pôr-do-sol, etc.) começaram a circular, via Facebook e
Instagram, que se ampliou a percepção daquele espaço como de uso público.
Refletir sobre público e privado no Brasil é, simbolicamente, pisar
em terra minada, quando a ausência efetiva do poder público na implantação
e garantia de direitos torna frágeis os limites que deveriam reger a questão do
acesso público. Na cidade, território de tensões, essa separação é ainda mais
complexa.
A divisão entre o eu e o nós, entre o privado e o coletivo, entre
o particular e o comum caracteriza os polos em oposição na
cidade cosmopolita. Porém, a questão se torna mais complexa quando essa relação se define pelo caráter comunicativo de
dois parâmetros culturais e sociais em confronto em um mesmo
local: surge a clara noção do espaço público. (Ferrara, 2013:
37-38)

Como sabemos, as cidades nunca foram ambientes de paz, harmonia
e fraternidade entre seus habitantes. Como na maldição da Torre de Babel, a
incomunicabilidade opera no sentido de aumentar a temperatura ainda mais
nessa convivência.
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Em Alagoas, através desse episódio, conclui-se que, nos anos 60,
quando o Iate Clube Alagoas começou a ser projetado, houve um pacto entre
diferentes instâncias do poder (governos federal e estadual, prefeitura e justiça) de que um grupo privado, composto, em sua maioria por empresários,
poderia apropriar-se daquele pedaço da praia.

os arrecifes da área ficam descobertos, é possível ver os restos desse alicerce.
O que a foto captura e põe em discussão é a presença dissonante de uma espécie de “muro” sobre o oceano, funcionando simbolicamente como fronteira. Aqui cabe uma pergunta: na Praia de Ponta Verde, metro quadrado mais
caro de Maceió, a quem é dado o direito de construir sobre o mar?

Como já mencionado, o compartilhamento de fotos das ruínas “invadidas” despertou nos moradores o desejo de também desfrutar aquele lugar.
E aqui vale programarmos o olhar para enxergar o clube já ressignificado
como espaço público, ainda que enviesado.

Memória e ruínas

Foi também nessa época que o Alagoinhas se mostrou território fértil
para artistas visuais, especialmente Alice Jardim, Celso Brandão, Jonathas
de Andrade, Renata Voss e Ricardo Lêdo, todos alagoanos. As histórias contadas nessas obras reafirmam e iluminam a importância cada vez maior de
refletirmos sobre a cidade, especialmente quando esse espaço, de construção
coletiva, é fragmentado, segregado e explicitamente desigual, dando origem
ao que o urbanista italiano Marcello Balbo chamou de “microestados”2, resultado de conflitos socioeconômicos.
A análise da representação do clube e sua intrincada presença na
paisagem será vista aqui como uma valiosa narrativa sobre cidade, fotografia
e memória. Assim, como afirma Augusto Lobato (2013, p. 186), “ver o ato
fotográfico como produção narrativa implica, enfim, a superação das antigas
oposições visual/verbal, imagético/textual, que por vezes marcam a análise
dos discursos engendrados na imagem”, como em duas imagens feitas por
Celso Brandão, bem no começo dos anos 90. Na primeira (Imagem 1. Alagoinhas em funcionamento. Foto de Celso Brandão, ca. 1994), na qual uma
faixa de coqueiros se sobressai, o clube surge ao fundo, quase como um
elemento natural da paisagem urbana. Embora invasivo, sua arquitetura com
linhas curvas e a cobertura cônica aclimatou-se ao local.
Em outra imagem (Imagem 2. Alicerce da ampliação do Alagoinhas.
Foto de Celso Brandão, ca. 1994), Brandão registra um momento pouco conhecido na história do Alagoinhas, e que abre a discussão sobre a ilegalidade
de sua localização. Nos anos 80, a administração do clube empreendeu uma
ampliação da área. Para isso, construiu um alicerce avançando ainda mais
mar adentro, sobre o qual pretendia sobrepor novas instalações. A obra, já
adiantada, foi embargada, mas durante alguns anos permaneceu na área, sendo demolida tempos depois. Ainda hoje, nos horários de maré seca, quando

Com a desapropriação em 2008, o clube podia, enfim, ser descoberto
por quem nunca havia estado ali. De 2010 a 2015, período em que esteve
aberto e em ruínas (antes de seu fechamento e início das obras do marco referencial pelo Governo do Estado), o Alagoinhas foi protagonista de séries fotográficas que refletem sobre sua presença na paisagem-história de Maceió.
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Nas obras de Alice Jardim, artista visual graduada em arquitetura, a
estrutura do clube aparece em seu processo lento de degradação. A foto aérea
(Imagem 3. Sobre o tempo. Foto de Alice Jardim, 2012), revela o caráter
prejudicial do projeto, especialmente quando sabemos de seu uso particular.
O mar, elemento constituinte da construção, aparece na obra de forma mais
incisiva.
Já à época, havia sido demolida a área, em formato de um iate, que
ligava o clube ao estacionamento e que ocupava toda a faixa de areia. Observe-se na foto que não há mais qualquer ligação da construção com o espaço
reservado para automóveis, que antes também integrava o clube.
Nas fotos panorâmicas do clube (Imagens 4 e 5. Alagoinhas. Fotos
de Alice Jardim, 2014), a artista põe a cidade privilegiada dos prédios caros e
envidraçados da orla de Ponta Verde como entorno passivo e omisso, a partir
do salão principal do clube, já sem paredes e quase sem telhado. A imagem
estabelece/reforça o diálogo tenso entre as ruínas e o bairro.
O céu azul, o mar e a paisagem de coqueiros, vistos de dentro do clube, realçam ainda mais o fracasso que teria se tornado o projeto. Cabe dizer
que, neste sentido, o Alagoinhas deve ser visto como elemento arqueológico
cultural, uma vez que há um discurso presente ali, com muito a dizer sobre
identidade, uso do espaço público e ética na utilização de recursos naturais.

ANAIS DO COLÓQUIO DE FOTOGRAFIA DA BAHIA / Volume 1, Número 1, Setembro de 2017

ANAIS DO COLÓQUIO DE FOTOGRAFIA DA BAHIA / Volume 1, Número 1, Setembro de 2017

Cenários invisíveis

A margem no centro

Utilizando processos artesanais de produção e revelação fotográfica,
Renata Voss traz na série Alagoas Iate Clube (2015) uma reflexão significativa sobre o sequencial “desaparecimento” memorialístico da paisagem, com
imagens em goma bicromatada (tricromia) e papel salgado. A obra (Imagens
6, 7, 8 e 9. Alagoas Iate Clube. Fotos de Renata Voss, 2015) traz quatro cópias
obtidas através da divisão de cores da imagem, técnica que permite, a partir
de um mesmo negativo, produzir diferentes versões de uma foto.

Em registros marcados pela incursão nas ruínas do local, Ricardo
Lêdo movimenta-se guiado ora pelas marcas deixadas por quem passou a
entrar no antigo clube, na forma de grafites e pichações, ora por práticas recreativas, gravando a passagem popular e democrática pelo local, em 2015.
Na série Alagoinhas Social Clube, o artista lança-se à utopia de um clube
náutico popular, no qual a população nativa, residente, em sua maioria, em
bairros periféricos, frequenta o Alagoinhas (Imagem 10. Alagoinhas Social
Clube. Foto de Ricardo Lêdo, 2015) pela primeira vez e desfruta dos prazeres
de um equipamento de lazer no verão de Maceió.

Voss sequencia esse lento desaparecimento reafirmando a importância de encapsular memórias, mas de um jeito diverso, fazendo o que Flusser
(1985) chama de “substituir eventos por cenas”. Na série, não mais importa
o clube, sua história e o ambiente onde está inserido, mas sim o tempo como
ente filosófico, através do qual sempre se pode retornar ao evento original.
Esses deslocamentos (no lugar de eventos, cenas) e descolamento
(no lugar de realidade, uma ficção costurada com a oxidação da cópia) vão
construindo o terreno da experimentação no qual Voss, habilmente, vem se
assentando desde 2008, quando realizou sua primeira exposição3, na qual as
técnicas artesanais de revelação já haviam sido adotadas por ela.
O sal e o sol, matérias-primas da técnica papel salgado, utilizada na
série dedicada ao Alagoinhas, são também os elementos de presença constante no dia a dia do clube, como destacado pela autora em sua tese de doutorado4. O processo intermitente de transformação da aparência das imagens
é um contraponto ao “congelamento” próprio da fotografia. E é ainda uma
forma de metaforizar o processo de moto-contínuo que é uma cidade. Através da linguagem, a artista reconstrói o caminho tomado pelo clube – na
decadência, no aspecto carcomido, que lentamente se arruína, os ruídos de
suas imagens são uma alegoria de alta voltagem poética.
Num processo construtivo que não se resume à captura, mas se sobrepõe a ela, a série Alagoinhas parece repetir, agora em voz alta, duas perguntas: o que é uma imagem? O que é uma cidade?
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Com as duas imagens é possível abrir uma discussão que põe a geografia de Maceió (e seus quase 40 km de praias urbanas) em diálogo com
aspectos de convívio social e políticas de acesso. Um exemplo recente foi
a polêmica redução de horário do fechamento da avenida à beira-mar de
Ponta Verde, interditada para trânsito de veículos aos domingos e aberta a
pedestres e ciclistas. A redução (antes, a via era fechada das 8h às 18h, e passou a encerrar às 16h) foi requisitada pelos moradores dos edifícios na orla,
sob a justificativa de “perturbação da ordem pública”, após a frequência cada
vez maior de jovens da periferia no local.
Essa presença, indesejada pela elite, e que se intensificou nos últimos
quatro anos, pode ter encontrado nas mídias sociais e demais aplicativos de
mensagens e compartilhamento de imagens uma poderosa ferramenta de comunicação, assim como na “ocupação” do Alagoinhas. A capacidade autônoma de comunicação e organização, como definiu Castells (2013), contribuiu
para ampliar a percepção desses jovens no uso de áreas e projetos de lazer na
cidade em que moram. Essa presença humana em Alagoinhas Social Clube
(Imagem 11. Alagoinhas Social Clube. Foto de Ricardo Lêdo, 2015) implica
em narrativas que refletem sobre o povo – um entregar-se às delícias do sol,
da brincadeira e do ócio numa cidade praieira na qual o mar, de cor azul
e transparente, está à porta de casa, convidativo, com águas quase sempre
mansas. Aqui, a moça que faz do clube seu trampolim para o mergulho tem
na plateia de amigos e anônimos a continuidade do prazer da cidade que são
muitas, mas é também balneário, e da qual só restou a foto. Veremos essa
cena se repetir no gentrificador Marco Referencial de Maceió?
A série faz história escrita no chão: registra no tempo fugidio um
momento único na trajetória um tanto perversa do clube. Nesse brevíssimo
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intervalo de tempo, a margem virou o centro.

Alagoinhas e sua localização representam numa cidade, ao mesmo tempo,

Essa relação – pessoas e cidade − é tão simbiótica que não é possível
dizer onde se limitam. Cada grupo, dentro de rituais próprios, constrói para
si uma forma de ver e viver a cidade, resultando em múltiplas cidades-cápsulas que se friccionam constantemente.

sedutora e desigual como é Maceió.

Cidade submersa

Na cidade, as atividades das pessoas e da sociedade como um
todo movimentam e animam a paisagem urbana. São, ao mesmo tempo, fruidores da paisagem e protagonistas de sua criação
e transformação. A relação entre pessoas e paisagem é inescapável: ela penetra na sensibilidade e no subconsciente, quando não
na própria consciência. Para o bem ou para o mal (Wilheim,
2011: 58).

E são as diferenças entre esses modos de se relacionar com a cidade,
determinados, sobretudo, por questões socioeconômicas, que acabam criando as fronteiras entre os grupos, presentes na trama intrincada que é o ambiente urbano.
O mesmo se dá com as marcas sígnicas deixadas pelos grupos. É o
caso de grafites e pichações produzidos no Alagoinhas (Imagem 12. É tudo
nosso! Foto de Ricardo Lêdo, 2015). Espécie de bandeira fincada no território
recém-reconquistado, essas intervenções reverberam críticas, sonhos, agressões entre torcidas organizadas de futebol e entre bondes5.
Nos grafites, em sua maioria, sobressai o desejo de demarcação de
território e o desafio da efemeridade própria da arte de rua. Em muitas ocupações, gestos como o de pichar e grafitar ressignificam o local. Na série É
tudo nosso! (Imagem 13. É tudo nosso! Foto de Ricardo Lêdo, 2015), o Alagoinhas do povo surge como uma utopia. Nele, grafiteiros, pichadores, esportistas, noivos e evangélicos convivem numa cidade imaginada, sob os olhos
vigilantes da cidade real e distópica.
Num ambiente polifônico e tensionado como é a cidade, os códigos
comunicacionais (a exemplo do grafite e da pichação) são uma poderosa ferramenta na batalha pelo direito de “falar”. Some-se a essa luta tudo o que o
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O artista visual Jonathas de Andrade, na série O Clube traz uma reflexão sobre um fato pouco mencionado em relação ao espaço frequentado
pela elite alagoana: a clandestinidade de encontros entre homens proporcionados pelo ambiente “secreto” dos pilotis a cada maré baixa, desafiando a
proximidade do movimento do calçadão da orla. Contrapondo oficialidade e subterraneidade, a série (Imagens 14, 15, 16 e 17. O Clube. Fotos de
Jonathas de Andrade, 2010) é composta por quatro fotografias em cromo
acompanhadas de títulos (como um texto-legenda) que partem de trechos da
autobiografia Antes que anoiteça, do escritor cubano Reinaldo Arenas (19431990), assumidamente homossexual e contrário ao regime de Fidel Castro e
que, por esses motivos, fugiu de Cuba para os Estados Unidos, depois de ser
perseguido e preso.
Nesse percurso pelos subterrâneos do Alagoinhas, Jonathas de Andrade encontra-se, nessa que é uma das suas primeiras séries, não somente
com aspectos afetivos da cidade onde nasceu e viveu até o começo da vida
adulta, mas também já com sua habilidade de borrar as fronteiras entre
realidade e ficção, ao ponto em que uma pode muito bem ser tomada pela
outra. O que, de fato, o artista parece propor é uma visão contestatória da vida
julgada pelas aparências, ao colocar, lado a lado, imagens do Alagoinhas da
elite, moralmente aceito, construído sobre os pilares, e os textos-legendas que
mencionam a área marginal do espaço, localizada logo abaixo, desafiando a
velha história e pondo à luz o lado conhecido, mas propositalmente ignorado
daquela arquitetura. A obra escapa da menção visual direta aos pilotis – aos
olhos de quem não conhece, as pilastras subterrâneas que servem de sustentação para o clube continuam sendo o que sempre foram: um mistério.
Ressalto que, na obra do artista, as ruínas estão posicionadas como
uma espécie de tombamento, uma proteção, ainda que momentânea, contra
a cobiça imobiliária, com a vida se fazendo mais presente na marginalidade,
como explica Andrade (2017) em entrevista6 realizada para este artigo:
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O Alagoinhas estava nesse limbo de uma arquitetura superpresente e, ao mesmo tempo, superesquecida. Muita gente entende
aquilo como descaso, mas ao invés de ver aquilo como degradação, para mim tinha uma beleza, um subdesenvolvimento
latino-americano com o qual eu me identificava muito. E proporcionava esse acolhimento para certa marginalidade, para os
outsiders da cidade, sejam os pescadores ou os marginais que
passavam lá por baixo e também essa dissidência sexual, que era
vivida ali com uma plenitude gigante.

passo da maré deixava quase um silêncio de santuário, silêncio
de um lugar meditativo, e formava umas piscinas... Sempre fiquei fascinado como aquilo formava um espaço paralelo ali embaixo. Quando revelei as fotos que resultaram na série tive uma
sensação ambígua de nostalgia, junto com aquele silêncio, ruína
que não é só descaso, é o espírito de tempo. (ANDRADE, 2017)

Partindo da fotografia para criar instalações inquietantes, que exigem do espectador tempo e atenção apurados, Jonathas faz da palavra um
espaço complexo de jogos discursivos, operando uma transformação na narrativa que acaba influenciando os modos de ver. Nos textos de O clube, esses
jogos alcançam um nível de hibridismo que resulta em ficção, mas se compõe
de material pescado da realidade, e nos quais a voz autoral é bússola e âncora.

A dissidência mencionada, que corre tão perto e tão longe da cidade,
faz do lugar um entreposto da ação dita marginal, e por isso, desafiadora
do ritmo aparentemente controlado da cidade “de cima”. Sua potência reside
justamente aí: na condição de invisibilidade que a sociedade impôs, lançar-se
como espaço para encontros sexuais clandestinos no cartão-postal da “Maceió, Caribe brasileiro”, “paraíso das águas” e “capital dos réveillons”, alcunhas
que os órgãos de turismo lhe colaram.
Embora privado, restrito a quem podia adquirir um título de sócio
e pagar mensalmente para usá-lo, o clube enseja um projeto megalômano e,
lamentavelmente, cada vez mais presente, de aproximação física extrema da
paisagem natural sem que se precise tocá-la, afastando os possíveis incômodos desse contato direto. Sobre pilotis, a areia da praia e as altas da maré não
incomodam os frequentadores do clube. Nesse ponto, recordo-me de Marc
Augé (2010), para o qual “a cidade é ao mesmo tempo uma ilusão e uma alusão, do mesmo modo que a arquitetura que ali edifica os monumentos mais
representativos”.
Nos textos-legendas, Andrade mistura passagens da biografia de
Arenas a escritos seus sobre o cotidiano do clube, num intrincado processo
de inserção e substituição de palavras e frases, elaborando uma marginalidade que se camufla, como na legenda 1: “O clube oferecia também uma outra
vida poderosíssima; clandestina, porém muito evidente. Não era preciso falar
muito; essa era uma das vantagens, falava-se pouco; as coisas aconteciam instintivamente, com um simples olhar.” Embora o espaço-tempo do escritor
cubano seja outro, há semelhanças impactantes alinhavando sentidos – mar,
cidade, ruínas, sexo, proibição, marginalidade, arte.
Minha experiência de passar lá embaixo envolvia certa coragem
e eu vi que tinha pescador e os encontros gays, aquela arquitetura de colunas, de repetição... O mar subindo e descendo no com-

29

Todas as questões tratadas em O clube reverberaram, três anos depois, em outro trabalho do artista. Maré (Imagens 18, 19 e 20). Maré. Fotos
de Jonathas de Andrade, 2013) traz tábuas das marés, relacionando a lua, o
volume d’água e o desejo proibido. O Alagoinhas arde de desejo e liberdade
dentro de sua natureza selvagem, na qual lua e mar têm fases e ritmos próprios, íntimos, enunciando a busca pelo prazer entre homens em meio às
colunas que sustentam o prédio. É a tábua a métrica dessa busca – somente
em baixa-mar ela se faz inteira. Gosto de pensar que O clube e Maré se complementam plenamente: a relação afetiva com a arquitetura sob a forma de
nostalgia e o binômio prazer e culpa metros abaixo.
Em Maceió, uma cidade cuja história recente é permeada de índices
alarmantes de violência, o episódio do Alagoinhas constitui uma metáfora
perfeita da ressignificação de espaços e de sua relação com a memória visual
das cidades. Nesse processo, a fotografia proporciona uma narrativa valiosa
dessas transformações.
Se a história nunca foi um rio tranquilo e se, como utopia realizada
a cidade não existe em parte alguma, como defende Marc Augé (2010), as
camadas de significados que resultam dessa narrativa visual deságuam numa
memória flutuante. Naquele pedaço do oceano Atlântico, numa cidade anfíbia, o Alagoinhas firma-se, para sempre, por meio da fotografia desses artistas, como palimpsesto que se desdobra, silenciosamente, no território da
memória.
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RUSÁ
Tiago Nunes

O projeto Rusá é composto de dois trabalhos: Du Rusá (20 fotografias
em formato 60 x 80 cm) e Lá du Rusá (políptico com 20 impressões
no formato 20 x 25 cm em papel de selo). Rusá é uma pesquisa que se
iniciou em 2010 e teve como ponto de partida o Congado da Festa do
Rosário dos Homens Pretos de Serro, em Minas Gerais.
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A festa do Rosário acontece no bairro do Rosário, na cidade do Serro/
MG. Tem como principal eixo de composição o congado, importante
referência cultural do povo mineiro, que se expressa de maneira icônica na cidade de Serro. Os primeiros registros da Festa do Rosário
datam de 1728. A festa era sempre precedida do tom monotônico das
novenas do mês de junho. Na primeira semana de julho o som dos
tambores de couro e da caixa de assovio da “Festa do Rosário” traz um
tom telúrico e vivo para o lugar.
Vivendo vários anos distantes da minha cidade natal, Serro-MG, estudei e trabalhei com fotografia. Quando regressei, já como fotógrafo,
estava muito interessado em conhecer mais a respeito da festa. Após
uma breve pesquisa teórica, fotografei ensaios, preparativos e festejos.
Metodologia que se repetiu com abordagens semelhantes até 2015.
Fotografei a festa do Rosário por cinco anos consecutivos. Pude perceber que o Congado tem um lugar de prestígio enquanto manifestação cultural. O indivíduo, entretanto, dançante congadeiro, que na sua
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imensa maioria é morador da periferia da cidade, não. Desde então,
voltei-me cada vez mais para o retrato e para esse indivíduo, tendo a
fotografia como estratégia de aproximação. E assim me aproximei para
fotografar & fotografei para me aproximar.
Em 2016, a pesquisa culminou com a montagem de um estúdio fotográfico (preparado para o retrato) na garagem da casa da minha Avó,
no bairro do Rosário, com a finalidade de retratar os dançantes encarnados nas festividades, vestidos com suas “fardas” para, além do
registro fotográfico, poder escutar a narrativa das tradições envolvidas
na Festa do Rosário. Foi realizado contato com os representantes dos
grupos de dançantes e convite aos integrantes que tivessem interesse em serem retratados e contarem suas histórias. Foram fotografadas
crianças, idosos e jovens das mais variadas patentes da hierarquia da
tradição da Festa do Rosário dos Homens Pretos de Serro.
Essa nova abordagem, mudou a visão do foco da pesquisa. O Congado
e a Festa passaram a ser pano de fundo enquanto o contato, o aprendizado e tudo que foi gerado no ato de fotografar, passaram para o
primeiro plano.
Como desdobramento desse modo de aproximação através da linguagem da fotografia, foi realizado em fevereiro de 2017, uma nova incursão ao Serro para visitar a casa dos retratados, com o intuito presenteá-los com uma impressão, buscar consentimento e autorização formal
para o uso da imagem e dialogar a respeito do projeto de exposição.
Esse novo contato gerou um momento de maior aproximação e afinidade, despertando o interesse de mais um retrato, dessa vez no contexto cotidiano.
A apresentação em selo vem de um incômodo, pelo seu caráter oficial, onde historicamente sua temática tendia sempre a transportar
uma forte carga ideológica, algo como um embaixador de papel. Hoje

a mídia selo se democratizou de tal modo que qualquer pessoa através do “Termo de Solicitação de Serviços de personalização de Selos
Postais”, pode criar uma nova estampa junto aos Correios. O congado
também tem sua embaixada, que vem de um envio de artistas, músicos
e apresentações diversas do Rei do Congo, para apresentar sua cultura
ao rei de Portugal. Foi assim a escolha das imagens que representam
um momento de maior ganho de afinidade, sendo usadas como minha
embaixada.
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A última etapa do projeto foi a visita dos fotografados à exposição realizada na Galeria CameraSete da Fundação Clóvis Salgado (Prêmio
Edital 2017), em Belo Horizonte. Através de uma Parceria com a Prefeitura do Serro, os fotografados e os Chefes de Dança, foram recebidos
com um Café da manhã com quitandas típicas do Serro, nos moldes
da Festa do Rosário na exposição e em uma roda de conversa puderam
compartilhar histórias da festa, cantos e a experiência de participar do
projeto Rusá. Finalizaram a visita com um feijão tropeiro na casa dos
Caboclos no bairro Concórdia em Belo Horizonte, onde o Sr. Bastiãozinho das Lage (Catopê mais velho) pode pela primeira vez visitar a
casa do seu amigo de infância Sr. Ildeu Rabelo (Caboclo mais velho).
A aproximação, escuta e devolutiva formam um ciclo que se repetiu ao
longo da pesquisa, gerando entendimento, abertura e possibilitando
não só a realização do trabalho, mas seus desdobramentos para fotógrafo e fotografados.
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FOTOGRAFIA HOJE:
PRÁTICAS, IMPLICAÇÕES E ESTÉTICAS
Karla Brunet1*

RESUMO
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O presente artigo visa discutir
a fotografia hoje, suas práticas,
implicações e estéticas. Surge de
perguntas e inquietações sobre o atual
estado da fotografia, a Fotografia 2.0,
o excesso de imagens existente, o uso
de drones, Google Street View, câmeras
de vigilância e mega câmera. Tendo
como exemplo trabalhos de fotógrafos
e artistas contemporâneos que em
prol de uma ecologia da imagem se
apropriam das imagens disponíveis ou
que criam novas imagens com pontos
de vista diferente como a visão de
pássaro de um drone ou que focam
na imagem como código para criar
outras estéticas visuais, o artigo propõe
questionamentos sobre privacidade,
vigilância, autoria, apropriação, código e
processos de cross e transmídia.
PALAVRAS-CHAVE:
fotografia, apropriação, Google Street
View, drone
1

*

ABSTRACT
This paper aims to discuss
photography today, its practices,
implications, and aesthetics. It emerges
from questions and concerns about
the current state of photography, the
Photography 2.0, the excess of existing
images, the use of drones, Google
Street View, surveillance cameras, and
mega-camera. It takes the example
the works of contemporary artists and
photographers who for the sake of
ecology of the image they appropriate
available images or create new images
with different points of view like the
bird’s vision of a drone or that focus
on the image as a code to create
other aesthetics. This article proposes
a debate on privacy, surveillance,
authorship, appropriation, code and
processes of cross- and trans-media.
KEYWORDS:
photography, appropriation, Google
Street View, drone
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Ecologia das imagens
Kurt Caviezel3, em sua obra “Animals” faz uma seleção de fotos
de câmeras públicas de vigilância onde aparecem insetos ou pássaros
obstruindo a imagem. O trabalho do fotógrafo, nesse caso, se assemelha ao
da decupagem de fitas. Ao invés de criar novas imagens, Kurt passa horas
nos arquivos de câmaras de vigilância olhando os vídeos e escolhendo o
“frame” certo para seu clic. Aqui, o momento decisivo mencionado por
Cartier-Bresson (1952) e propagado pela Agência Magnum (Miller, 1998)
já não importa mais, a foto é uma imagem capturada de um vídeo criado
de forma mecânica e constante. Ou seja, pode ser criada em qualquer hora
e lugar, já não precisamos mais estar no lugar certo e na hora certa para
capturar o momento decisivo. E esse momento, na fotografia de hoje, não é
decisivo – é criado, selecionado e manipulado.

Invertimos cada vez
más tiempo en fotos
que no tenemos
tiempo de ver.
Joan Fontcuberta2

Vivemos num mundo supersaturado de imagens, carregamos uma
câmera constantemente em nossas mãos, compartilhamos nossas fotografias
privadas nas redes sociais, nunca fizemos tantos selfies assim antes. A nossa
relação com a fotografia hoje não é a mesma de 20 ou 30 anos atrás. Com
a conexão constante à internet, a facilidade de transmissão instantânea
de imagens, diversos tipos câmeras frequentes no nosso dia a dia – desde
mini câmeras, câmeras 360º, câmeras em drones, câmeras de aventura e
subaquáticas – vivemos numa superexposição de fotografias. Essa nova
fase da fotografia, que alguns autores (Hébel; Chéroux; Fontcuberta,
2013) chamam de fotografia 2.0 ou post-fotografia, é o foco deste artigo.
Fotografia hoje propõe questionamentos sobre apropriação, autoria,
privacidade, vigilância, código e processos de cross/transmídia.
Privacidade e vigilância são temas abordados em diversas obras de
artistas contemporâneos que trabalham com fotografia. Não precisamos
mais ir às ruas para fazer um ensaio fotográfico, diversos artistas usam
o Google Street View/Google Earth ou câmeras públicas de vigilância e
monitoramento para realizarem suas fotos.

2
Afirmação feita por Joan Foncuberta em uma entrevista a África Prado do La Opinión
Coruña, em 22 de outubro de 2012. http://www.laopinioncoruna.es/cultura/2012/10/20/

joan-fontcuberta-invertimos-vez-tiempo-fotos-tiempo-ver/656907.html
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Em “Satellite Collections”, Jenny Odell4 organiza imagens
construindo colagens de coisas que encontra no Google Earth, como por
exemplo, uma coleção de estádios ou de navios cargueiros. O trabalho da
artista se assimila ao trabalho de um colecionador, Jenny coleciona imagens
como se fossem borboletas ou selos. As imagens formam um display de
objetos graficamente organizados. A construção dessas imagens também
não envolve o ir para a rua e fotografar, envolve tarefas como navegar horas
no Google Earth, selecionar imagens, recortar, colar, organizar. É a artista
colecionadora que realiza uma obra-catálogo.
Em prol de uma ecologia da imagem, alguns artistas optaram
por não produzirem novas fotos, e sim, por trabalharem com as imagens
encontradas na internet. Clément Chéroux (2013, p. 103) afirma que estes
artistas, mas que adicionar imagens às imagens, preferem reciclar as que
já existem. Reivindicam uma forma de princípio ecológico aplicado às

3

http://www.kurtcaviezel.ch/pdfs/Kurt%20Caviezel%20ANIMALS.pdf

4

http://www.jennyodell.com/satellite.html
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imagens.”5. A apropriação em “Showroom”, Williem Popelier6 coletou as
fotos de retratos feitos nos computadores deixados nos mostradores de
venda nas lojas de informática. Para testar a webcam, os clientes fazem
autorretratos mostrando suas facetas. Mesmo sabendo que estão num lugar
público e que não possuem domínio sobre o uso e arquivo dessas imagens,
as pessoas aproveitam a câmera livre e fazem os retratos.

Jeffrey? É preciso uma autoria? Existe sim uma morte do autor ou uma
autoria compartilhada?
A fotografia criada por Jeffrey foi realizada com uma câmara
profissional digital SRL e lente 400mm montada em um robô que permitiu
que a câmera rodasse rapidamente para fazer mais de uma foto em cada
segundo. A imagem foi realizada em 3 lugares diferentes da Torre de Tóquio
e cada fotografia foi montada em um supercomputador para gerar uma
única imagem 360º da cidade de Tóquio.

“Showroom” foi exposto em formato de slide show em três portaretratos digitais que mudavam automaticamente as imagens. A cada
instante, podemos ver os três retratos de uma pessoa e logo desaparece
e vem outro set de fotografias. Aqui, as imagens são efêmeras como no
computador da loja, elas não foram impressas e estáticas, são momentos que
evaporam.

Autoria e apropriação das fotos mecânicas
Em 2013, Jeffrey Martin7 criou o que era na época a maior foto
do mundo tem termos de pixel, uma imagem da cidade de Tóquio com
150-Gigapixel. No mesmo ano, Kyle VanHemert8 – jornalista da Wired –
selecionou partes dessa foto para uma reportagem online. Kyle criou seu
ensaio sobre a cidade de Tóquio.
Em 1968, Roland Barthes (2004) já falava de uma morte do autor
e nascimento do leitor. Agora, na cultura digital podemos perceber ainda
mais forte essa morte do mito do autor. Como no caso da gigafoto de
Tóquio e da seleção dela por Kyle VanHemert, quem é o autor? Kyle ou
5
Traduzido livremente do original: “Mas que añadir imágenes a las imágenes, prefieren
reciclar las que ya existen. Reivindican una forma de principio ecológico aplicado a las imágenes.”
6

http://willempopelier.nl/showroom.html

7

http://www.jeffrey-martin.com/

8
https://www.wired.com/2013/08/22-beautiful-photographs-hidden-in-this-insane-150gigapixel-image-of-tokyo/
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Michel Foucault, em “O que é um autor?” (1969), adiciona
à questão propondo que não basta dizer que o autor desapareceu, é
importante “localizar o espaço assim deixado vago pela desaparição do
autor, seguir atentamente a repartição das lacunas e das falhas e espreitar
os locais, as funções livres que essa desaparição faz aparecer” (FOUCAULT,
2009, p. 271). Em imagens como as de Kyle VanHemert, podemos perceber
essa lacuna, esse vazio deixado pelo autor. O robô que apertou o gatilho da
câmera faz parte desse vácuo, dessa autoria. Igualmente, os engenheiros que
criaram o robô.
Em 1981, Sherrie Levine chamou a atenção da crítica de fotografia
contemporânea quando reproduziu fotos de Walker Evans. Imagens como
o famoso retrato de Allie Mae Burroughs, do Alabama, foram copiadas e
reimpressas. A série de fotografias intitulada “After Walker Evans” marcou o
pós-modernismo e levantou questões de autoria e a mercantilização da arte.
Na fotografia de hoje essas autorias se mesclam com as imagens
mecânicas. Já não é mais um autor sobre outro, mas um autor fazendo
fotografias de uma fotografia feita por um robô ou por uma câmera
automatizada como as imagens de vigilância ou do Google Street View.
Agora, novos artistas se apropriam de imagens do YouTube, Google
Earth, Google Street View, Flickr e da web para produzirem suas obras. Jon
Rafman9, em “9 Yes”, captura cenas inesperadas e um tanto surrealistas das

9

http://9-eyes.com/
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telas do Google Street View. Ao mesmo tempo, Doug Rickard10 seleciona
cenas do Google Street View no seu projeto intitulado “A New American
Picture” buscando por imagens de lugares abandonados, devastados e
esquecidos economicamente.

de viagem, busca por lugares exóticos onde ele jamais viajaria para criar
seus ensaios. O resultado de seu trabalho lembra as imagens de Harry
Callahan (Davis, 1990) no livro “Harry Callahan. New Color”, são similares
os enquadramentos, a iluminação, a arquitetura e o uso da cor. A viagem de
Kenny, mesmo que online, também traz o desejo de acumular imagens, de
contar uma história do que viu nestes lugares exóticos. São retratos dessa
viagem online.

Referencias de fotógrafos clássicos americanos como William
Eggleston, Lee Friedlander e Garry Winogrand são claramente identificadas
na obra de Rickard. Esteticamente, voltamos no tempo. Um muro, um
cachorro, uma pessoa caminhando contra a fachada lisa etc., parece que
estamos vendo uma versão colorida das fotos feitas nas ruas de Nova Iorque
nos anos 60/70 por Lee Friedlander. Outras imagens, como as que aparecem
cortes de carros e ruas, já se assimilam a William Eggleston. Os anos
passaram, a forma de coletar imagens mudou, mas os enquadramentos e
ângulos seguem os mesmos. O resultado final da fotografia se assemelha aos
clássicos da fotografia norte americana.

Em contrapartida, o fotógrafo Jens Sundheim12 não tem medo de
viajar e usa as câmeras de vigilância para selecionar suas fotos. Puxando
ainda mais a noção do público e privado, Sundheim viajou a diversos
lugares do mundo e posou em frente a câmeras públicas de vigilância.
Depois, selecionou essas imagens para construir um ensaio intitulado
“Der Reisende/The Traveller”. Não são selfies nos lugares turísticos, e
sim, imagens de vigilância pixeladas e com imperfeições que contam sua
trajetória por esses lugares.

45
Drones, nossa visão de pássaro e espelho do céu
Viagem e a fotografia hoje
Viajar se torna uma estratégia de acumular fotos. A própria
atividade de tirar fotos é tranquilizante e mitiga sentimentos
gerais de desorientação que podem ser exacerbados pela
viagem. Os turistas, em sua maioria, sentem-se compelidos a
pôr a câmera entre si mesmos e tudo de notável que encontram.
Inseguros sobre suas reações, tiram uma foto. Isso dá forma à
experiência: pare, tire uma foto e vá́ em frente. (Sontag, 1983,
p. 11)

Outro fotógrafo que captura imagens do Google Street View é
Jacqui Kenny11 na sua série “Agoraphobic Traveller”. Kenny, que tem medo
10

http://www.dougrickard.com/a-new-american-picture/

11
travel

https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-agoraphobic-photographer-google-street-view-

Vigilância é um ponto forte a ser discutido na contemporaneidade.
Não só pelas câmeras existentes, pela falta de privacidade das redes sociais
– cedemos nossos direitos de tudo ao postar uma foto – e pelas câmeras
de segurança, mas também com a popularização dos drones. Existem
ainda mais câmeras intrusas nos gravando, agora do céu. O Google faz
isso há anos, grava nossas vidas e cotidiano com as câmeras do Google
Street View. Os governos, principalmente o dos Estados Unidos, nos grava
constantemente por satélite. Atualmente, os cidadãos comuns também têm
acesso a drones13 e começam a gravar do alto. Governos de diferentes nações
12

http://jens-sundheim.de/en/traveller/traveller.html

13
Definição de Drone da Wikipédia: Veículo aéreo não tripulado (VANT) ou drone (do Inglês,
zangão), é todo e qualquer tipo de aeronave que pode ser controlada nos 3 eixos e que não necessite
de pilotos embarcados para ser guiada (DECEA, 2010). Estes tipos de aeronaves são controladas à
distância por meios eletrônicos e computacionais, sob a supervisão de humanos, ou mesmo sem a sua
intervenção, por meio de Controladores Lógicos Programáveis (CLP). URL: https://pt.wikipedia.org/
wiki/Ve%C3%ADculo_a%C3%A9r
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Kullmann (2017a, 2017b) acredita que com a navegação dos drones
quase que automatizada, com pouco necessidade de navegação, aumentou
o uso dos drones por parte do cidadão comum, as imagens são mais nítidas,
as câmeras de melhor qualidade e, consequentemente, se popularizou as
imagens com ângulo de visão de pássaro. A visão de pássaro se torna um
substituto para a visão vertical dos satélites. Pela primeira vez na história
da cartografia conseguimos mapear de um nível de complexidade o mundo
que percebemos. Também, “o ato de lançar o drone para cima desde o
chão inverte o zoom descendente do satélite”19
(Kullmann, 2017b).
Ao mesmo tempo, os drones viraram aparatos de vaidade pessoal, são
comumente usados para fazer selfies desde o céu, é como se tivéssemos um
espelho no céu.
“Se você concorda com isso ou não,
os drones estão destinados a se tornar espelhos pessoais no céu, permitindo
que os operadores testemunhem (e compartilhem) na terceira pessoa,
posicionados dentro da paisagem circundante”20 (Kullmann, 2017b).

estão estabelecendo leis e regras para este tipo de imagem. E essas leis se
aplicam a empresas que nos gravam com satélites?
Galerias online com Dronestagram14 e SkyPixel15 reúnem uma
gama de imagens feitas por drones pilotados por fotógrafos amadores e
profissionais. O fotógrafo de hoje, além de entender de câmeras e softwares
de imagens, precisa, também, saber pilotar um drone. E não é uma tarefa
fácil como parece. Ao mesmo tempo, nunca fomos tão expostos a imagens
da terra vista de cima. Em 1977, quando Charles e Ray Eames16 criaram
o legendário documentário “Powers of Ten” e quando, nos anos 90, Yann
Arthus-Bertrand17 popularizou suas fotografias feitas de helicóptero,
imagens aéreas eram uma raridade. Hoje, fazem parte do nosso cotidiano
assim como as imagens de pratos de comida.
Essas imagens de drones nos apresentam uma nova forma de ver
a paisagem, o ângulo da visão de pássaro (Karl Kullmann, 2017a, 2017b).
Diferente das imagens aéreas feitas por satélite ou por aviões, esta nova
paisagem retratada tem uma qualidade superior e maior nitidez.
Voando a altitudes de 60 metros com câmeras de alta
definição resulta em resoluções de pixel de imagem abaixo
de 2 centímetros. Para efeito de comparação, imagens com
essa resolução são 600 vezes mais nítidas que imagens de
um satélite urbano padrão e, quando disponível, 15 vezes
mais nítida que imagens aéreas produzidas com o auxílio
de dispositivos adaptados em helicópteros ou aviões”. (Karl
Kullmann, 2017b) 18
eo_n%C3%A3o_tripulado
14

http://www.dronestagr.am/

15

https://www.skypixel.com/

16

https://www.youtube.com/watch?v=0fKBhvDjuy0

17

http://www.yannarthusbertrand.org/

18 Traduzido livremente do original: Flying at practical altitudes of 60 meters with high-definition
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Fotografia, Caixas Pretas e cross processing
Outro ponto a ser discutido nessa Fotografia 2.0 é o entendimento
da caixa preta, ou das caixas pretas. Nos anos 80, Vilém Flusser escreveu
“Für eine Philosophie der Fotografie”, traduzido em Portugal como “Ensaio
sobre a fotografia. Para uma filosofia da técnica” e no Brasil como “Filosofia
da Caixa Preta. Ensaios para uma futura filosofia da fotografia”. Flusser
argumentava que a fotografia é feita pelo aparato. A câmera fotográfica
cameras results in image pixel resolutions of under 2 centimeters. To place this in context, imagery at
this resolution is more than 600 times sharper than typical online urban satellite imagery, and where
available, about 15 times sharper than aerial imagery captured and hosted by aircraft-based imaging
vendors. (Karl Kullmann, 2017b)

19
Traduzido livremente do original: “The act of launching the drone upward from the ground
reverses the downward zoom of satellite”.
20
Traduzido livremente do original: “Whether we agree with it or not, drones are destined to
become personal mirrors in the sky, enabling operators to witness (and share) themselves in the thirdperson, positioned within the surrounding landscape”.
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– sua caixa preta – é que pré-define a imagem, independentemente da
intenção do fotógrafo. Hoje em dia, não é mais necessário entender
somente a caixa preta da câmera fotográfica mas, também, a caixa preta do
computador que processa a imagem. Agora são duas as caixas pretas que
envolvem o processo de criação da imagem fotográfica.

baleias e os leões marinhos.
ThalassoGlitch é um conjunto de imagens glitches do mar,
especialmente de fotos subaquáticas que retratam este oceano ruidoso. É
uma mistura de natureza, água e interferência de ruído. As imagens glitch
foram criadas trabalhando com arquivos de imagens em formato bruto
(raw) em software de edição de áudio, uma forma de cross processing22
(processo-cruzado) digital. Nos anos 90, eu revelava filmes positivos em
C-41 ou filmes negativos em processo E-6. Agora, nesse cross processing
digital ou data bending (Brunet, 2017), uso os dados brutos (raw) das
imagens e os manipulo como se fossem sons.

(...) o complexo “aparelho-operador” é
demasiadamente complicado para que possa ser
penetrado: é caixa preta e o que se vê̂ é apenas input
e output. Quem vê̂ input e output vê̂ o canal e não
o processo codificador que se passa no interior
da caixa preta. Toda crítica da imagem técnica
deve visar o branqueamento dessa caixa. Dada
a dificuldade de tal tarefa, somos por enquanto
analfabetos em relação às imagens técnicas. Não
sabemos como decifrá-las. (Flusser, 1984, p. 11)

A essência da fotografia digital como código e suas implicações
digitais e técnicas são foco de diversas obras. Este branqueamento da caixa
preta pode ser visto na obra de Adrian Sauer21, em “16.777.216 Farben”. O
artista criou uma imagem de 125cm x 476cm contendo todas as 16.777.216
cores que um computador é capaz ao digitalizar uma imagem. O limite é
decorrente do processo RGB de 8bit que um computador possui. Adrian,
ao entender a caixa preta, resolveu criar um programa que produziu uma
imagem com todas estas cores, ou seja, 2563 que resulta nos 16,777,216.
Do mesmo modo, tentando entender a caixa preta da imagem,
apresento aqui um trabalho que desenvolvi chamado ThalassoGlitch que foi
exposto na Vancouver Art Gallery, no Canadá, durante o Festival ISEA2015.
As mudanças climáticas, a poluição, os vazamentos de petróleo, o lixo, os
resíduos químicos e a sobrepesca causam desequilíbrio no ecossistema
marinho. Outro fator que interfere nos mares é a poluição sonora. O oceano
– uma vez chamado “O Mundo Silencioso” por Jacques Cousteau – hoje em
dia é ruidoso. As ondas sonoras de navios, dispositivos de sonar, exploração
de petróleo/gás e minas perturbam a vida marinha e o ecossistema. Alguns
estudos mostram que essa poluição sonora é especialmente perigosa para as

21

https://www.adriansauer.de/arbeiten/16-m/i/217#anchor
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Como queria abordar o tema do ruído no mar, escolhi interferir nas
imagens usando a metáfora do som, a ressonância da máquina interposta
na natureza. Importei dados da imagem em raw no software Audacity
e trabalhei como se a imagem fosse som. Eu apliquei diferentes efeitos
como: echo, repeat, phaser, pitch, invert, speed, profile, noise removal,
amplify, reverse, equalizer, leveller, click removal, BassBoost e normalize.
Depois, exportei o arquivo de dados brutos (raw) e reabri em um software
de imagem para reexportar como arquivos JPG. O processo exigiu muitos
passos para a frente e para trás entre os diferentes softwares (áudio e foto)
para alcançar a estética desejada. E, também, para entender as ondas de
som como imagens e como os dados são processados. O resultado é um
conjunto de imagens que retratam um mar degradado e adulterado, uma
apresentação de slides corrompidos.
(...) o fotógrafo pode brincar com o aparelho.
No entanto, certos homens se apoderam dos
aparelhos desviando a intenção de seus inventores
em seu próprio proveito. Atualmente os aparelhos
obedecem a decisões de seus proprietários e alienam
a sociedade. Quem afirmar que não há intenção dos

22
Definição “Processo-Cruzado (também conhecido como “x-pro”) é o procedimento de
revelar um tipo de filme em uma solução química que seria para um outro tipo de filme. Como a mistura
química é otimizada para um determinado tipo de filme, você vai obter resultados imprevisíveis quando
combinados diferentemente.” URL: http://www.lomography.com.br/about/faq/2386-o-que-e-processocruzado
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Seguindo essa intenção de brincar com o aparelho – o aparelho que
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meros 0s e 1s.
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VER JUNTO:
FOTOGRAFIA, CINEMA E AS IMAGENS QUE FALTAM
DO GENOCÍDIO INDÍGENA EM ANDAMENTO NO
BRASIL
Marcelo R. S. Ribeiro
RESUMO:
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Considerando que a reconstituição da história do genocídio
indígena em andamento no
Brasil depende da interrogação do arquivo de imagens de
diferentes mídias que reúne
alguns de seus traços e do
reconhecimento do espectro
das imagens que faltam, este
ensaio aborda os filmes Serras
da Desordem, Corumbiara e
Taego Ãwa, diferenciando as
instâncias do ato de ver junto que mobilizam, os modos
como implicam e deslocam a
matriz foto-ontológica da relação indiciária entre imagem
e referente e as modalidades
correspondentes da experiência
do comum.
PALAVRAS-CHAVE:
imagem, povos indígenas, genocídio, arquivo

ABSTRACT:
Since reconstituting the history
of the ongoing indigenous genocide in Brazil hinges upon
the interrogation of the archive
of images from different media
which assembles some of its
traces and the acknowledgment of the specter of missing
images, this essay approaches
the films Serras da Desordem,
Corumbiara and Taego Ãwa,
distinguishing the instances
of seeing together which they
mobilize, the ways in which
they imply and displace the
photo-ontological matrix of
the index between image and
referent, and the corresponding
modalities of the experience of
the common.
KEYWORDS:
image, indigenous people, genocide, archive
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Um dos motivos recorrentes das mais recentes abordagens audiovisuais da história dos povos indígenas no Brasil é a figura dos espectadores indígenas – por um lado, olhando para si mesmos; por outro; olhando
para o mundo. Se, em diferentes filmes recentes que confrontam a história
indígena, como Serras da Desordem (Andrea Tonacci, 2006), Corumbiara
(Vincent Carelli, 2009) e Taego Ãwa (Henrique Borela e Marcela Borela,
2015), os cotidianos e as cosmovisões de diferentes povos indígenas do
Brasil, assim como as evidências, os vestígios e os sentidos do genocídio em
andamento de que são o alvo emergem, em parte, de um arquivo imagético
que inclui fotografias pessoais e fotografias publicadas em jornais e revistas,
desenhos e pinturas, gravações em filme e em vídeo etc., os sentidos desse
arquivo são construídos, necessariamente, em relação à figura dos espectadores indígenas, que opera, de modo geral, como uma instância estrutural
de mediação do olhar espectatorial.

constelação de olhares, por meio da introdução da fotografia. A primeira
parte do filme tinha sido dedicada à reconstituição da história de Carapiru,
por meio da encenação de sua vida com outros índios em condição de isolamento, do massacre de seu grupo, atacado por fazendeiros, e de sua sobrevivência. Essa reconstituição do passado por meio da encenação chega ao fim
no momento do primeiro encontro entre Carapiru e o grupo de camponeses. O índio Awá-Guajá, que fugira do massacre cometido por fazendeiros
no interior do Maranhão, em 1977, teve seu primeiro encontro com os camponeses em 1988, no interior da Bahia, depois de escapar do massacre e de
atravessar um longo périplo solitário (TONACCI, 2008, p. 107). No filme, a
encenação do encontro recorda a violência do contato, sobretudo por meio
da expectativa sugerida pela música percussiva, mas termina com o acolhimento de Carapiru e com uma expressão ambivalente de hospitalidade: sua
nudez é recoberta pela roupa que recebe dos camponeses [Figura 1].

A interpelação que cada filme endereça a seu espectador envolve a
abertura de um espaço em que o arquivo de imagens se destina ao ato de ver
junto, à experiência de uma partilha do olhar e da imaginação. Se ver junto
é uma possibilidade estrutural constitutiva de qualquer ato espectatorial,
isto é, se o espectador de uma imagem está sempre às voltas com a possibilidade de que outros espectadores tenham olhado, olhem ou venham a olhar
para ela, a reivindicação do ato de ver junto em filmes que abordam a história dos povos indígenas implica um deslocamento transcultural da posição
espectatorial e exige que cada espectador interrogue seu próprio olhar como
parte do processo histórico. Este texto pretende explorar essa interrogação
a partir da minha experiência espectatorial, por meio de uma abordagem
ensaística assumidamente provisória, e deve conduzir ao esboço de algumas
questões que será preciso desdobrar em outros textos.

Quando as imagens em preto e branco que abrigam a encenação do
primeiro encontro com os camponeses cedem lugar às imagens coloridas
que registram o reencontro, vemos Carapiru e os camponeses se abraçando
e conversando, apesar da incomunicabilidade que os separa, pois não falam
a mesma língua. Na ausência de uma língua comum, são gestos e expressões
faciais que tornam possível alguma comunicação, mesmo que precária, e
são imagens fotográficas que vêm condensar, visualmente, a rememoração
do encontro e do convívio: uma mulher, que se senta ao lado de Carapiru,
traz fotos de quando eles estiveram juntos, no passado [Figura 2]. Entre a
incomunicabilidade linguística, a comunicabilidade precária dos corpos e a
inscrição do tempo nas imagens fotográficas, o filme revela a multiplicidade
de tempos que se entrelaçam em sua trama.

1. Formas da hospitalidade
Um dos momentos mais complexos da tecelagem temporal de Serras da Desordem é aquele em que assistimos ao reencontro entre Carapiru
e um grupo de camponeses. Por uma série de razões, este me parece ser o
momento em que o filme revela seu jogo, os termos de sua poética e as condições de sua estética, implicando os diversos tempos de sua narrativa numa
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Além de reconstituir uma narrativa que envolve o encadeamento de
eventos – em linhas gerais: o massacre, a fuga, a sobrevivência, o encontro
de Carapiru com os camponeses e a série de encontros que o sucedem, com
agentes governamentais e com antropólogos, com outros índios, com seu
filho (que descobriremos ter sido o outro sobrevivente do mesmo massacre)
e com o cineasta Andrea Tonacci – Serras da Desordem entrelaça, funde
e confunde os tempos dos eventos em sua própria tecelagem. O tempo do
massacre e da sobrevivência de Carapiru assombra seu reencontro com os
camponeses como uma memória incontornável, seja para os espectadores,
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É nesse contexto que deve ser compreendida a emergência
de projetos como o Vídeo nas Aldeias, por exemplo. Referindo-se às
filmagens entre os Nambiquara que resultariam no filme A Festa da
Moça (1987), as quais constituem a experiência inaugural do que o
projeto propõe, seu criador, Vincent Carelli (2011, p. 46), escreve: “O que
interessava no vídeo era a possibilidade de mostrar imediatamente o que
se filmava e permitir a apropriação da imagem pelos índios”. O ato de ver
junto desencadeia a reinvenção da identidade indígena:

seja para o índio que acabamos de assistir encenando seu próprio passado
e fabricando, junto com Tonacci, imagens que suplementam as lacunas das
imagens que faltam de sua própria história. O encontro inicial e o convívio que o sucedeu aparecem, agora, sob a forma de fotografias, enquanto o
reencontro se inscreve no presente das filmagens. Carapiru e os camponeses
tornam-se espectadores das fotos – que são evidências da hospitalidade com
que o acolheram, no passado – diante da câmera que registra o reencontro
e as rememorações que desencadeia, e o filme convida seu espectador a ver
junto com eles. De fato, para compreender o que está em jogo em Serras da
Desordem, será preciso reconhecer e interrogar os sentidos desse ato de ver
junto, suas relações com diferentes aparelhos de imagem, como a fotografia,
o cinema e o vídeo, e com o movimento entre imagens que condiciona a
participação desses aparelhos no arquivamento da história.

2. Tempos do olhar
Na década de 1980, o advento das primeiras tecnologias de vídeo
doméstico tornou possível ampliar as possibilidades do ato de ver junto,
especificamente em contextos indígenas. Uma das características técnicas
mais importantes do vídeo, nesse sentido, é a abreviação do intervalo de
tempo necessário entre os momentos de captura e de visualização das imagens (a ponto de praticamente abolir qualquer intervalo em transmissões
em circuito fechado e ao vivo). A abreviação do tempo necessário para que
seja possível olhar as imagens gravadas facilitou, sobretudo a partir do surgimento do VHS, o que viria a se consolidar como uma das práticas mais
importantes da antropologia visual, do documentário engajado e do vídeo
comunitário: a devolução das imagens aos sujeitos representados. A ampliação das possibilidades do ato de ver junto que decorre da maior facilidade
de devolução das imagens, após o advento do vídeo, conduz a dois efeitos
fundamentais: por um lado, a extensão da demanda de devolução das imagens para o material que constitui o arquivo heterogêneo da história da dominação colonial dos povos indígenas; por outro, a reivindicação de que os
próprios indígenas se tornem criadores e sujeitos da representação, além de
sujeitos representados (isto é, objetos da representação, conforme a estrutura colonial) e de espectadores de suas representações (a partir da devolução
das imagens).

(...) ao cabo de várias performances para ajustar a sua imagem, [os
Nambiquara] resolveram realizar a cerimônia de furação de nariz e lábios,
prática abandonada há mais de vinte anos. Foi uma experiência catártica,
muito além das expectativas iniciais, que nos demonstrou o poder da ferramenta e do dispositivo. (CARELLI, 2011, p. 46)
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De fato, a partir dessa experiência inaugural, rapidamente se estabelece, nas atividades do Vídeo nas Aldeias, “uma rotina de registro e exibição
que se tornaria a metodologia central do projeto: o feedback imediato das
filmagens e a autorreflexão sobre as imagens de si, que acompanhariam
todas as produções posteriores” (MARIN & MORGADO, 2016, p. 91). A
abreviação do tempo entre a captura e a visualização da imagem, que diferencia o vídeo da fotografia e do cinema, aparece como uma das condições
técnicas de possibilidade do Vídeo nas Aldeias e de iniciativas afins, que
vêm se desenvolvendo no Brasil desde o final da década de 1980, assim
como uma das condições de possibilidade da forma de relação que se verifica, nesse contexto, com a história dos povos indígenas e com o arquivo
de imagens que guarda alguns de seus traços. Com o vídeo (embora não de
modo restrito a essa tecnologia, uma vez que seus efeitos se projetam sobre
outras formas de imagem, como a fotografia e o cinema), o ato de ver junto se torna uma condição política relacionada a um movimento duplo de
“apropriação da imagem pelos índios”, isto é, de apropriação das imagens e
dos aparelhos de produção e de reprodução de imagens.
O ato de ver junto deve ser compreendido, a cada vez, em relação
a diferentes níveis de pertinência, que podem ser associados, por sua vez,
a diferentes modalidades da experiência do comum. Em primeiro lugar, é
preciso circunscrever o comum do reconhecimento indígena, que está relacionado à construção, à atribuição e à reivindicação de identidades indíge-
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nas específicas. Aqui, a figura dos espectadores indígenas aparece diante de
imagens fixas e em movimento que representam, de alguma forma, sua própria imagem, devolvendo-a na mesma medida em que a inventam como a
imagem de uma coletividade, de uma comunidade. Ver junto é ver-se junto
a si e aos seus, como quem se vê numa espécie de espelho. Os espectadores
indígenas se tornam sujeitos de si, por assim dizer, reivindicando agência
social e histórica, na medida em que veem juntos suas próprias imagens,
sejam elas feitas por outros, sejam elas feitas por eles mesmos.
Efetivamente, as produções do Vídeo nas Aldeias e de iniciativas
similares encontram seu impulso no posicionamento dos espectadores indígenas como espectadores de suas próprias imagens, mas o movimento
que se desdobra a partir desse impulso exige o reconhecimento dos espectadores indígenas como espectadores do mundo. Nesse sentido, é preciso
circunscrever, no ato de ver junto, o comum do pertencimento histórico a
uma mesma época, que está relacionado a um movimento suplementar de
inscrição da identidade (o comum do reconhecimento indígena e a “apropriação da imagem pelos índios” como “autorreflexão sobre as imagens de
si”) numa teia de diferenças. O que está em jogo nessa outra modalidade
da experiência do comum a que se articula o ato de ver junto é o processo
de aparição das comunidades indígenas em meio a outras comunidades,
com as quais partilham, entretanto, uma época, uma teia de relações e uma
história. Aqui, o espectador indígena aparece como espectador do mundo,
isto é, de imagens fixas e em movimento que representam o espaço intermediário da coabitação das comunidades e das alteridades, da pluralidade
que define a condição humana, como argumenta Hannah Arendt (2007).
Ver junto é ver-se junto a outros, e é a partir dos outros e de suas ações, da
alteridade e de suas imagens irredutíveis ao mesmo, que se torna possível o
reconhecimento de si e dos seus.
A relação entre o ato de ver junto como fundamento da experiência
do comum associada ao reconhecimento da identidade indígena, de um
lado, e como fundamento da experiência do comum associada ao pertencimento histórico a uma mesma época, de outro, é uma relação dialética,
e os dois sentidos do ato convivem e concorrem nos mesmos filmes, alternando-se em sua predominância, a cada caso, a cada contexto. Entre uma
modalidade e outra da experiência do comum, o ato de ver junto alcança

seus efeitos mais profundos quando desloca as perspectivas estabelecidas e
perturba as tendências dominantes. Quando o ato de ver junto desencadeia
a reinvenção da identidade indígena, entre os Nambiquara, por exemplo,
a experiência de se tornarem espectadores de si mesmos conduz os índios
a um deslocamento de sua perspectiva coletiva em relação às práticas que
definem sua identidade, perturbando a tendência dominante, naquele momento, de abandono da prática de furação de nariz e lábios. Quando o ato
de ver junto desencadeia o reconhecimento do pertencimento histórico a
uma mesma época, e os espectadores indígenas se tornam espectadores do
mundo, está em jogo a possibilidade de deslocamento das perspectivas de
construção da história

3. Potências da falta
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Qualquer tentativa de reconstituir a história dos oprimidos, de “escovar a história a contrapelo”, como escreve Walter Benjamin (1985, p. 225),
permanece assombrada por imagens que faltam. Quando Andrea Tonacci
reconstitui, em Serras da Desordem (2006), a trajetória do índio Carapiru
depois do massacre que o separou de seu grupo da etnia Awá-Guajá, no
final da década de 1970, o cineasta aborda a sobrevivência do índio por
meio de imagens que preenchem as lacunas das imagens que faltam, sem,
contudo, completá-las. As imagens que suplementam as lacunas, no filme
de Tonacci, decorrem de três procedimentos fundamentais – a encenação, a
montagem e o registro direto – cujos efeitos de sentido distribuem-se entre
o passado e o presente de maneira instável e eventualmente indecidível.
Na trama do filme, a encenação predomina no trecho inicial da narrativa, nas sequências que reconstituem os momentos anteriores ao ataque,
a execução do massacre, a captura de uma das crianças indígenas, a fuga e
a sobrevivência solitária de Carapiru. A encenação instaura um regime de
fabulação ficcional e cria um sentido de fechamento diegético, convertendo
imagens filmadas no presente (as filmagens começaram em 2001) em representações do passado (os eventos encenados ocorreram a partir do final da
década de 1970). Alguns restos do presente permanecem visíveis, contudo,
impedindo o fechamento da diegese no passado encenado: olhares na direção da câmera, que recordam a presença do aparelho diante das pessoas
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filmadas; pequenos gestos paralelos, que confundem a intencionalidade
ficcional da fabulação por meio da insinuação de fragmentos de espaço e de
tempo que lhe escapam; sorrisos e posturas discrepantes, que interrompem
o sentido dramático dominante na encenação. Por meio de um movimento que parte do presente para chegar ao passado, as sequências iniciais do
filme encenam a trajetória de Carapiru entre o massacre, que ocorreu no
Maranhão, em 1977, e o contato com os camponeses que o acolheram, que
ocorreu na Bahia, em 1988.
Em sua singularidade, o massacre do grupo de Carapiru e sua trajetória como sobrevivente, que permaneceria inimaginável sem o suplemento
da encenação, fazem parte de um processo histórico mais amplo, que a
montagem de Serras da Desordem procura condensar, desde a sequência
inicial em que predomina o regime ficcional de fabulação, por meio da articulação disjuntiva e descontínua de imagens de arquivo retiradas de filmes e
gravações em vídeo, ao som de músicas que codificam alguns dos discursos
e dos sentidos da construção da identidade nacional brasileira. Em parte,
esse “inventário das imagens que forjaram a identidade (ou as identidades)
do país”, como escreve Luís Alberto Rocha Melo (2008, p. 34), reúne “imagens-clichê que condensam uma época”, como argumenta Ismail Xavier
(2008, p. 14): em suas superfícies, as imagens de arquivo tornam visíveis
alguns traços de uma narrativa nacional persistente, que remonta à articulação da identidade nacional no período dos governos militares, e operam a
contextualização da época diegética dos eventos narrados pelas imagens da
encenação do massacre [Figuras 3 e 4].
Ao mesmo tempo em que as imagens de arquivo representam aspectos visíveis do processo de expansão da chamada sociedade nacional
durante os governos militares, sua montagem parece aspirar à proposição
de uma interpretação crítica de seu conteúdo. Dessa forma, a relação que
estabelecem com as imagens da encenação do massacre não é apenas a de
uma contextualização de sua época diegética, por meio da rememoração de
alguns de seus clichês mais usuais e da visibilidade saturada que os caracteriza. Se as imagens de arquivo tornam visíveis, em suas superfícies, alguns
clichês de época, a montagem que as articula perturba sua visibilidade saturada, deslocando seus sentidos habituais, tanto em sua relação entre si (num
eixo de associações temáticas e conceituais que justapõe, com densidade

e ironia, signos da expansão da fronteira agrícola, vislumbres da história
política do Estado nacional, símbolos da identidade nacional, entre outras
imagens de cinema e de vídeo) quanto em sua relação com as imagens registradas no presente, entre a encenação e o registro direto (num eixo que
inscreve os sentidos do arquivo no deslocamento que os desestabiliza no
presente).
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A montagem disjuntiva e descontínua das imagens de arquivo delimita, igualmente, uma relação de tensão com a dupla herança constitutiva
que o filme tenta perturbar a partir de dentro: a cegueira estrutural que
afeta todo olhar estrangeiro à experiência indígena, cuja história se deseja
tornar imaginável – a começar pela constelação que define o filme: os olhares de Tonacci, dos cinegrafistas Aloysio Raulino e Fernando Coster, da
montadora Cristina Amaral e, de modo crucial, do espectador não indígena
suposto pelo filme – e a opacidade que dela decorre – de que Carapiru é
uma contundente evidência, devido a seu modo de aparição e, mais especificamente, ao fato de que suas falas permanecem incompreensíveis para o
espectador, pois não são traduzidas.
Se Serras da Desordem decorre da busca de imagens que suplementam as lacunas das imagens que faltam da história de Carapiru e da
história de genocídios indígenas em andamento no Brasil, a escolha de não
traduzir as falas registradas de Carapiru – e, portanto, de não explorar seus
possíveis sentidos, assim como o que ele poderia ter a dizer, talvez, se fosse
instigado a isso – evidencia um dos limites dessa busca, a opacidade constitutiva que delimita seus efeitos. De certa forma, a opacidade de Carapiru
e de suas falas reproduz, na trama de Serras da Desordem, um limite do
modo de produção do filme e do processo de construção da narrativa, que
Tonacci reconhece ao afirmar, em entrevista (2008, p. 117), que não houve
qualquer discussão de roteiro com Carapiru, que o índio não participou da
construção da narrativa, “só contou as coisas que aconteceram com ele” e
se dedicou às filmagens, tendo sido, portanto, “a fonte e o ator” do enredo
(TONACCI, 2008, p. 120). A escolha de não traduzir Carapiru evidencia a
opacidade constitutiva do olhar do filme e é coerente com o investimento de
Serras da Desordem no sentido de alteridade radical a que associa o sujeito
indígena, condensado na frase: “o índio é uma outra humanidade”. Do limite a que esse sentido de alteridade radical está relacionado o filme retira seu
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impulso, fazendo da falta – das imagens que faltam, que o filme suplementa
parcialmente, mas também da linguagem e da comunicabilidade que faltam,
que o filme não confronta diretamente, mas intensifica – o combustível de
sua interrogação da história.

que tornam imaginável o que teria permanecido inimaginável, e com imagens reinventadas, que perturbam a herança da opacidade constitutiva da
imaginação da comunidade nacional brasileira diante dos povos indígenas.

4. Montagem anarquívica
Nas abordagens cinematográficas mais recentes da história indígena, a figura dos espectadores indígenas pode ser definida como o contracampo das imagens que arquivam a história. Eventualmente, como no caso
da sequência inicial de Corumbiara (2009), que recapitula o início do projeto Vídeo nas Aldeias, os rostos indígenas sucedem as imagens que ocupam
as telas de aparelhos de televisão, por meio de uma montagem que encadeia
campo e contracampo. Entretanto, a condição de contracampo da figura
dos espectadores indígenas se desdobra em um sentido metafórico que seria
preciso reconhecer. Nessa deriva metafórica, o contracampo indígena define
uma espécie de princípio espectral da poética cinematográfica e dos processos de construção dos filmes: os rostos indígenas operam, nesse sentido,
como um contracampo virtual de todas as imagens, mesmo que não apareçam como contracampo efetivo na montagem ou no enquadramento.
Como contracampo espectral, a figura dos espectadores indígenas
desloca as perspectivas de relação com o arquivo da história dos povos
indígenas e da época que compartilhamos. Em Serras da Desordem, efetivamente, parece-me ser o contracampo espectral de Carapiru, como metonímia do contracampo indígena, que instiga as formas de montagem do
filme, isto é, sua relação de tensão interrogativa e de desestabilização projetiva com o arquivo da história e com as imagens que o habitam. Pode-se
dizer que, além da encenação que suplementa o inimaginável do massacre e
do genocídio em andamento com imagens inventadas, Serras da Desordem
explora formas de montagem anarquívica, reinventando as imagens existentes da história, perturbando o princípio de organização que as arquiva (que
as assimila à narrativa nacional), buscando deslocar seus sentidos e rasgar o
véu de opacidade que estendem sobre a história do genocídio indígena. Em
suma, Serras da Desordem articula encenação e montagem para suplementar as imagens que faltam do genocídio indígena com imagens inventadas,
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A produção da opacidade da imaginação nacional diante dos povos
indígenas constitui um processo performativo que opera por meio da atualização e da reiteração cotidianas de uma violência fundacional que se prolonga como seu próprio apagamento. A fabricação do inimaginável articula
o genocídio e seu esquecimento, os massacres e a destruição de seus rastros,
vestígios e evidências. Nesse sentido, Corumbiara (2009) constitui uma
contranarrativa da identidade nacional brasileira e decorre da busca das
imagens que faltam do massacre de índios isolados que ocorreu na gleba
homônima, situada em Rondônia, que foi denunciado pelo indigenista Marcelo Santos, em 1985. A reunião de evidências do massacre e, sobretudo,
da sobrevivência de índios isolados na região é fundamental para o atendimento das reivindicações de proteção jurídica, o que impediria a continuidade dos atos de genocídio. Na década seguinte, é em torno do que Vincent
Carelli denomina “impasse do índio do buraco” que se desdobra um dos
momentos mais complexos da contranarrativa de Corumbiara, conduzindo
a seu limite a busca das imagens que faltam.
No filme, ouvimos e vemos parte da conversa entre Vincent Carelli
e Marcelo Santos, em 2006, e assistimos à tentativa de contato com o “índio
do buraco”, ocorrida na década anterior. A recusa do contato é evidente,
decidida e inegável, ao mesmo tempo em que a busca de imagens em vídeo
da existência do índio exige que Vincent, Marcelo e o indigenista Altair Algayer (“o Alemão”) continuem insistindo, uma vez que, como diz a voz off
de Vincent: “o índio só passará a existir legalmente se conseguirmos uma
imagem dele”. A tentativa de registrar imagens de sua existência opera como
uma forma de inscrever o “índio do buraco” na narrativa nacional brasileira,
tal como esta é atualizada pelo aparato jurídico do Estado, e depende de um
desrespeito ativo à recusa do contato que a atitude dele evidencia. O paradoxo se aprofunda quando o índio tenta atacar Vincent. “Ele só tentou me
flechar por causa da câmera”, diz Carelli, que, logo depois, observa a ironia:
“é a câmera que fez ele existir perante a Justiça”.
A relação da imagem de vídeo com o que ela representa é investida,
aqui, com o sentido indiciário que define a ontologia da imagem fotográfica
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(BAZIN, 2014), entendida como um dos fundamentos técnicos e como um
dos componentes matriciais do cinema e do vídeo, permitindo que o registro opere como uma comprovação de existência de seus referentes (DUBOIS, 1993). Ao mesmo tempo, em outros momentos de Corumbiara, a
reconstituição das condições conflituosas do contato com os índios isolados
envolve o recurso a imagens fotográficas e videográficas cuja relação indiciária com seus referentes se rarefaz em função do reconhecimento de sua
situação de produção e de aparição, de um lado, e de seus modos de exposição e de circulação, de outro. As imagens do primeiro contato – produzidas
com base num respeito ético pela decisão dos índios de fazerem o contato,
conforme deliberação de Vincent, Marcelo, Altair e dois jornalistas que os
acompanhavam – circulam, em seguida, no programa de televisão Fantástico [Figura 5] e em jornais [Figura 6] – nos quais são expostas de modo exotizante. O sentido indiciário parece prevalecer: “Diante das imagens, prova
da existência dos índios […]”, afirma a voz off de Vincent, “a Justiça Federal
decreta a interdição da área”. Entretanto, desdobra-se uma guerra de imagens, baseada na exploração da relação indiciária entre imagem e referente e
na manipulação do modo de aparição dos índios como sujeitos fotografados
[Figura 7]. Vincent continua:
Os fazendeiros, com seus advogados e deputados, montaram uma
verdadeira operação para vender a versão dos índios plantados pelo Marcelo. Um ex-funcionário da FUNAI e três índios Cinta Larga vão até a aldeia,
encontram a índia e sua mãe. Eles vestem as duas, posam para a foto que
seria a prova da farsa. O jornal O Estado de São Paulo, que tinha dado o
furo do primeiro contato, divulga a versão dos fazendeiros, e nunca nos deu
direito à resposta.
Dessa forma, a associação entre a manutenção do investimento
ontológico na relação indiciária entre imagem e referente, de um lado, e as
intervenções sobre o modo de aparição dos sujeitos representados e sobre o
modo de exposição de suas imagens que circulam nos meios jornalísticos,
de outro, exige o reconhecimento de que a relação indiciária aparece dentro
de uma situação relacional que a ultrapassa, e as imagens são expostas, a
cada vez, em contextos de circulação que as ressignificam, configurando o
que Ariella Azoulay (2008) denomina “contrato civil da fotografia”. Ao remontar as imagens que ele mesmo produziu e as intervenções a que elas e os
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sujeitos nelas representados estiveram submetidos nas imagens promovidas
pelos fazendeiros, Carelli revela o caráter disputado do arquivo, assim como
a subordinação estrutural de toda imagem potencialmente perturbadora em
relação às perspectivas estabelecidas e às tendências dominantes da história
(no caso, aquelas associadas à promoção da versão dos fazendeiros).
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Para que as imagens de Carelli irradiem sua potência de perturbação e possam, dessa forma, operar como provas da presença indígena na
área em disputa, no município de Corumbiara, não basta que apareçam
como índices com base no respeito ético aos indígenas nela representados, é
preciso que sua exposição e, portanto, que sua montagem seja realizada em
tensão com sua captura arquívica. É preciso que Corumbiara as retire ativamente dessa captura arquívica, que favorece a reprodução da versão dos
fazendeiros, devolvendo às imagens registradas por Vincent, por meio da
montagem anarquívica que as articula no filme, não apenas a contundência
de seu sentido indiciário (conforme a matriz foto-ontológica de que o vídeo
é devedor), mas também sua pertinência situacional (conforme o “contrato
civil”, o vínculo político que toda imagem estabelece entre os sujeitos envolvidos em sua produção e em sua circulação) e sua potência de perturbação
do arquivo. A montagem anarquívica de Corumbiara, que revela o transbordamento do índice pela situação (no contexto de aparição da imagem) e
pela montagem (no contexto de exposição da imagem), conduz, entretanto,
a um paradoxo, que corresponde ao limite mesmo do vínculo político que
está em jogo em imagens do contato, em geral, e em imagens produzidas em
situação de contato recusado, em especial. É este o lugar que o “impasse do
índio do buraco” ocupa na trama do filme: a recusa do contato, na situação
e no tempo da filmagem, ainda na década de 1990, delimita e restringe o
alcance do olhar, convertendo a tentativa de construção de vínculo político
em violência, enquanto o modo de exposição e montagem das imagens do
“índio do buraco”, no filme, procura interrogar a violência que as produziu.
O “impasse do índio do buraco” decorre da cegueira estrutural de
todo olhar estrangeiro à experiência indígena. A recusa do contato inscreve
a opacidade da história indígena para a perspectiva estabelecida da história
nacional sob a forma de uma disputa em torno da própria visibilidade: o
“índio do buraco” recusa a visibilidade e reivindica o que se pode reconhecer como um direito fundamental dos índios isolados, de modo geral, e po-
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tencialmente de qualquer sujeito indígena: o direito à invisibilidade e à não
participação na narrativa nacional. Embora juridicamente impossível, irreconhecível e impensável da perspectiva do Estado, esse direito encontra um
espaço civil e político de pertinência que Corumbiara é capaz de circunscrever apenas na medida em que o define negativamente, como um núcleo de
opacidade no cerne do arquivo da história, cujas lacunas incluem, além das
imagens que faltam em decorrência da fabricação do inimaginável realizada
por meio de atos de genocídio e por meio do apagamento de seus rastros,
as imagens que faltam em decorrência da eventual recusa indígena. Se, de
modo geral, o contracampo espectral dos espectadores indígenas desloca os
sentidos das imagens existentes e as reinventa, por meio de procedimentos
de montagem anarquívica, o contracampo paradoxal do “índio do buraco” parece reivindicar o fim de todo arquivo e da própria possibilidade de
arquivamento da história, recordando que, como escreve Benjamin (1985,
p. 225), “[n]unca houve um monumento da cultura que não fosse também
um monumento da barbárie”. Com base em Corumbiara, pode-se rescrever:
nunca houve imagem que não fosse também violência – e toda história,
inclusive aquela que se reconstitui a contrapelo, guardará alguma marca de
um alinhamento com os vencedores.

5. Ontologia dos fantasmas
Nos filmes recentes sobre a história indígena e sobre os atos de
genocídio perpetrados recentemente, no Brasil, contra povos indígenas,
a ontologia da imagem fotográfica e das imagens derivadas de sua matriz
indiciária, como o cinema e o vídeo, é indissociável de uma relação com os
fantasmas, que Derrida (1994) talvez nos conduzisse a pensar como parte
do que ele denominava, de modo intraduzível, “hauntologie”. A ontologia
dos fantasmas suplementa, nos filmes, a ontologia da relação indiciária, que
se desdobra em dois níveis: por um lado, em sua relação com a realidade,
as imagens fotográficas, cinematográficas e videográficas mobilizadas pelos
filmes constituem índices daquilo que representam; por outro, em sua relação com as outras imagens que compõem o arquivo da história, as imagens
dos filmes constituem instâncias do que Jay David Bolter e Richard Grusin
(2000, p. 45) denominam “remediação” [remediation], definida como “a
representação de uma mídia em outra” [the representation of one medium
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in another].
O estabelecimento de relações entre imagens de diferentes mídias
permite que os cineastas investiguem a história do genocídio das sociedades
indígenas, o que os conduz a procedimentos de apropriação e de ressignificação de imagens previamente existentes. Assim, a remediação define uma
parte crucial da relação ontológica dos filmes com a realidade e o mundo,
além do realismo atribuído à fotografia, ao filme e ao vídeo como mídias representacionais. À representação da realidade se acrescenta a representação
de imagens de outras mídias. Em Serras da Desordem, o reencontro entre
Carapiru e os camponeses que o acolheram transcorre entre fotografias do
primeiro contato entre eles, que operam num registro duplo: são imagens
concretas diante de Carapiru e dos camponeses; são, igualmente, objeto espectatorial, que o filme incorpora.
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É significativo que as imagens que desencadeiam o processo de
realização de Taego Ãwa operem também nesse registro duplo, dentro da
trama do filme: são imagens concretas devolvidas aos Ãwa (Avá-canoeiros)
do Araguaia e imagens partilhadas com o espectador do filme. Além de
fotografias e de documentos, o arquivo devolvido inclui registros em vídeo
guardados em fitas VHS. O processo de realização do filme expandirá
o arquivo com o acréscimo de outras imagens fotográficas, assim como
de notícias de jornal e de revista, que visam à abordagem da história
dos Ãwa do Araguaia, desde a violência do primeiro contato, em 1973,
até a reivindicação de demarcação de terra, que continuava em aberto
quando o filme foi lançado, em 2015. Assim, em meio aos registros que
ancoram a exposição da história dos Ãwa, tal como é reconstituída com
base nas vozes indígenas, o filme insere as imagens de arquivo, por meio
de uma montagem anarquívica que se intensifica até inscrever as imagens,
efetivamente, numa relação de campo-contracampo com o olhar indígena:
os espectadores Ãwa assistem a uma projeção, e o que se revela como seu
conteúdo é uma sequência que reúne imagens de autoridades políticas e
religiosas intercaladas e imagens de índios retiradas de filmes de faroeste,
sob uma trilha sonora de ruídos e de música que reenvia ao gênero,
conhecido por suas relações com a violência genocida da expansão colonial
sobre os povos indígenas, tanto nos EUA quanto no Brasil.
A montagem anarquívica da sequência do faroeste em Taego Ãwa
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deve ser compreendida em relação ao problema da relação entre ontologia
do índice e ontologia dos fantasmas. De fato, a relação ontológica indiciária
com a realidade explica parcialmente a importância da fotografia e dos aparelhos de produção de imagens técnicas que derivam do aparelho fotográfico, como o cinema e o vídeo, para a denúncia e para o trabalho de memória
em torno de genocídios, de crimes contra a humanidade e de outros tipos
de violações de direitos humanos que atravessam a história dos povos indígenas. É por comprovarem a existência de evidências de violação de direitos
que, em diferentes contextos, as imagens fotográficas, cinematográficas e
videográficas podem operar como parte de processos de reivindicação de
direitos, como os direitos territoriais originários dos povos indígenas, que a
Constituição de 1988 procurou assegurar. Ao mesmo tempo, como mostra
a sequência do faroeste, diante das imagens que faltam dos mortos e dos
desaparecidos, isto é, diante da impossibilidade do índice, a reinvenção de
imagens pela montagem anarquívica busca tornar possível imaginar o inimaginável, dar forma imagética ao que teria permanecido esquecido.
Entre a ontologia do real que habita as imagens e a fantasmagoria
que as assombra, a experiência de ver junto se torna uma experiência de
partilha do olhar com os vivos (que são, em parte, sobreviventes) e com os
fantasmas dos desaparecidos. Se Carapiru, como sobrevivente de um massacre, cuja voz permanece inacessível, uma vez que não é traduzida, representa a opacidade constitutiva de Serras da Desordem, os índios Awá-Guajá
assassinados delimitam a nódoa de inimaginável que resta além da própria
opacidade dos sobreviventes, o contracampo impossível que nenhuma
tradução seria capaz de tornar acessível e que, entretanto, assombra a experiência do ato de ver junto produzida pelo filme. Em Corumbiara, por sua
vez, o contracampo virtual a que pertence a figura dos espectadores indígenas interpela cada espectador a partir do limite demarcado pela recusa do
“índio do buraco”, enquanto os mortos do massacre da gleba de Corumbiara
pertencem ao contracampo impossível a que a narração de Carelli e a trama
fílmica que ele compõe buscam fazer justiça. Em Taego Ãwa, por fim, o contracampo virtual do olhar indígena dá abrigo e impulso, ao mesmo tempo,
à montagem anarquívica que permite imaginar, com as imagens que restam,
o sentido das imagens que faltam, que permanecem, contudo, invisíveis e
impossíveis.

A cada vez, o espectador de cada filme é interpelado a ver junto
e a partilhar do olhar e da imaginação. O contracampo virtual em que se
inscreve, em sua multiplicidade, a figura dos espectadores indígenas acolhe
o olhar espectatorial, deslocando suas coordenadas e insinuando a possibilidade de uma experiência do comum que insinua o transbordamento do
reconhecimento da identidade indígena e do pertencimento histórico a uma
mesma época, uma experiência do comum que encontra seu fundamento
contingente nas imagens e em sua hospitalidade aos olhares que se abrem
para sua pluralidade. Aqui, qualquer espectador deve se situar em relação à
interpelação de ver junto que define o modo de endereçamento dos filmes
e seu uso das imagens fotográficas, cinematográficas, videográficas etc. que
registram o genocídio indígena em andamento no Brasil. À partilha da
identidade e à partilha da época deve-se acrescentar essa partilha precária
da perspectiva, tanto em relação ao passado quanto em relação ao futuro.
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PAINEL 3
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TRANSPARÊNCIAS DE LAR
por Ilana Bar (SP)
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INTRODUÇÃO
Me guarda a memória.
Eles já dentro da água, Claudia ensaiou um apontar de sua câmera a eles, mas antes, olhou para mim:
- Vai lá, eu espero.
Envergonhada, não fui. Claudia então abaixou-se, virou quase
da minha altura, eu estava ao lado dela, apontou de vez a câmera.
Aconteceu pela primeira vez, vi uma foto na posição do fotógrafo, vi a foto acontecer. Até hoje, olho essa imagem e me sinto lá. Não há
ali a minha figura infantil visível no quadro. Mas eu sei, estou lá. É como se
eu tivesse apertado o botão daquele disparador:
Essa sensação de apego afetivo, de estar na imagem mesmo sem ter a minha
figura física no quadro, vem toda vez que olho uma fotografia que tirei. Me
dá um gosto bom de existência e me enche de sentido.
“Todos nós temos relações particulares com a fotografia. (…) há mais de um terço de século a fotografia me apaixona e
constitui a atividade que preenche minha vida de sentido.“
(Joan Fontcuberta).
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Transparências de lar.
Processo de construção da imagem poética a partir de relações intimas.
Esta pesquisa desenvolve uma poética imagética a partir da relação íntima entre sujeitos, que se utiliza da fotografia, a partir de uma parceria entre fotógrafo e fotografado. O universo particular deste encontro é expresso por meio de uma narrativa visual.
A série é sobre a vida cotidiana da minha própria família e a relação que temos. Essa relação íntima já pré-estabelecida
influencia diretamente as imagens, que refletem a interação humana
e a parceria que existe entre nós. Essa compreensão da linguagem
do outro cria relações visuais inesperadas, que acontecem de forma
orgânica.
É a ternura do mundo físico, enquadrada e traduzida em
imagem. Narrando uma história de vida.
As imagens convidam o observador a entrar no universo afetivo familiar e na experiência poética que oscila constantemente entre sonho
e realidade. Esse deixar-se ver, íntimo e sincero, é uma reflexão humana
sobre vida, beleza, diferença e afeto.
Burke definiu a beleza como “a qualidade (...) dos corpos por
meio da qual eles provocam amor.”
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AUTORRETRATOS:

TRANSCENDENDO A SUBJETIVIDADE1*
por Suzana Dobal
						

RESUMO
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Se os autorretratos renascentistas definiam subjetividades, ou se hoje vivemos
sob o império dos selfies, a recorrência
de autorretratos em ensaios fotográficos de artistas mais recentes desafia
a antiga unidade do Eu. A noção de
complexidade proposta por Edgar
Morin e a definição de identidade que
dela decorre ajudam a compreender a
diversidade de estratégias de autorretratos contemporâneos que partem
de outras prerrogativas para definir um
sujeito múltiplo e complexo.
Palavras-chave:
autorretrato – fotografia –
complexidade – identidade

1

*

ABSTRACT
If once Renaissentists self-portraits
served to define subjectivities, or if in
nowadays selfies prevail, the recurrence of self-portraits in photographic
essays by more recent artists challenges the ancient singularity of the self.
The notion of complexity proposed
by Edgar Morin and the definition
of identity that stems from it help to
understand the diversity of strategies
in contemporary self-portraits that depart from a different ground to define
a multiple and complex subject.
Keywords:
self portrait - photography complexity - identity

artigo originalmente publicado na Revista NUPEM, Campo Mourão, v. 8, n. 15, jul./dez. 2016.
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A fotografia e o retrato parecem participar de tudo o que é

verdade, a todo autorretrato. A pluralidade de configurações nos autorretratos

refutado pela perspectiva do pensamento complexo que explica a revolução
epistemológica inerente às teorias científicas mais recentes. Eles pressupõem,
em princípio, a separação do sujeito e do objeto, a unicidade do sujeito
fotografado e o caráter objetivo da fotografia se compreendida como
limitada à captação de características físicas da realidade. No entanto,
autorretratos ao longo da história da fotografia e principalmente produções
mais recentes apontam para a possibilidade de visualizar um sujeito múltiplo
em nada saudoso da sua unidade perdida. Uma busca em autorretratos
contemporâneos logo demonstra que a fotografia, para além de fixar no
tempo uma identidade perdida, funciona como o testemunho de uma
maneira de estar no mundo que deve dar conta da multiplicidade do sujeito.
Se o sujeito não é mais único, a própria imagem fotográfica deixou de ser
ela também única, pois é na série que o autorretrato, assim como tantos
outros projetos fotográficos atuais, alcança o seu pleno sentido. Mas essa
seria apenas a manifestação mais palpável de transformações mais radicais,
afinal, o que os autorretratos contemporâneos revelam é o embaralhamento
do sujeito e do objeto, a multiplicidade do sujeito e o caráter interpretativo
que mesmo a prática fotográfica pode adquirir. Essa prática aparece, nessas
imagens, profundamente engajada no momento presente, trazendo consigo
uma maneira de conceber o mundo bem diferente do contexto em que a
fotografia originalmente foi inventada.

contemporâneos são, porém, o testemunho também de que o sujeito se define
menos por uma força introspectiva do que pela sua capacidade de se projetar
no mundo em volta. Em um paradoxo digno do pensamento complexo, o
que deveria ser o registro de individualidades termina por alcançar, nas suas
configurações contemporâneas, uma dimensão mais ampla que permite
a transcendência de uma identidade limitadora. Vistos em conjunto, os
autorretratos mais atuais adquirem, então, uma inusitada dimensão ética
e libertadora, bem próxima do que Edgar Morin almeja alcançar quando
prescreve a consciência para a ciência e a restauração do sujeito numa cultura
e tempo determinados.1 Morin avista na poesia, na literatura e nas artes uma
capacidade de reflexão paralela às transformações operadas na ciência e na
filosofia. O caráter inusitado dos autorretratos investigados aqui situa-se no
fato de que a capacidade de reflexão filosófica sobre o ser humano possa ser
estendida à fotografia, aparente reduto de tudo o que se configura como a
opção simplificadora que o pensamento complexo propõe-se a superar.

Autorretratos contemporâneos dão conta, portanto, de um outro
paradigma para representar o sujeito percebido na sua natureza caleidoscópica.
Fotografar torna-se então menos um registro do que se apresenta diante da
câmera do que a prática que dá corpo a uma concepção da subjetividade. O
sujeito aqui não está excluído da representação, ele participa da representação
na qual ele é o seu próprio objeto – primeira quebra da sua unidade, inerente, na
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Um dos pilares do pensamento clássico, o de que a realidade objetiva
possa ser considerada sem levar em conta o sujeito observador, informou a
percepção da fotografia no século XIX. O sujeito atrás do visor registraria
uma realidade inabalável pelos processos de representação, que na verdade
organizam o espaço segundo uma lógica particular, a começar pelo tratamento
do espaço imposto pela perspectiva linear passando pelas inúmeras escolhas
implícitas no ato de enquadrar e considerando ainda o diálogo com um
amplo acervo de imagens que informam o olhar ou o contexto que lhe
atribui sentido (fotojornalismo, imagens domésticas, publicitárias etc.).
André Rouillé demonstra como a fé positivista na objetividade da imagem
fotográfica precisava da crença moderna de que a verdade seria inversamente
proporcional à participação humana na imagem, uma participação que se
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acreditava ausente no aparelho de registrar a luz. A passagem da sociedade

GOMEZ, 2008), o conhecimento de si implícito nos autorretratos de artistas

industrial para a sociedade da informação abole as condições de crença que
possibilitaram a sustentação da fotografia enquanto documento (ROUILLÉ,
2009). A noção de complexidade de Edgar Morin e o conceito de identidade
que dela deriva ajudam-nos a compreender, assim, como os autorretratos
contemporâneos tornaram-se viáveis e em profundo diálogo com o contexto
mais recente que os produziu. A superação do pensamento clássico implica
a constatação de que a teoria científica não seria o reflexo do real, mas uma
construção por meio de sistemas lógicos aplicados ao real que incorporam
em si a possibilidade da incerteza.2 Estamos, por outro lado, distantes
também daquele status de prova irrefutável que um dia a fotografia pôde
sustentar no meio científico. O autorretrato atual revela identidades múltiplas
e transitórias que vão além das meras mudanças por que passa o artista
ao longo da vida. Essa pareceria uma prática sem maiores consequências,
porém, a diversidade de estratégias com as quais o autorretrato é realizado no
presente fazem dele um importante palco para se observar como o sujeito se
configura no cenário atual. Eu me desdobro em muitos – a autorrepresentação
na fotografia contemporânea3 é o título da exposição organizada no CCBBRJ em 2011, com curadoria de Joana Mazza e Milton Guran. Muitos dos
fotógrafos cujas obras serão comentadas nesse artigo constam no catálogo da
exposição. Não apenas cada um se desdobra em muitos, como a exposição tão
bem demonstra, como são muitas as maneiras de se desdobrar de si. Veremos
que cada uma delas ressalta um aspecto diferente pelo qual a subjetividade
proclama a sua complexidade e irrevogável multiplicidade.

oferecem também o testemunho de um sujeito imerso no mundo. Ele não
apenas irradia a sua subjetividade mas fundamentalmente precisa do outro
para nele ver-se refletido. Esse não seria, portanto, um cenário cartesiano
onde sujeito e objeto estão claramente delimitados e sim uma configuração
outra onde sujeito e objeto estão reciprocamente implicados.

Alguns dos princípios que norteiam o pensamento complexo podem
ser verificados, então, na prática do autorretrato. Se para Edgar Morin, da
percepção à teoria científica todo conhecimento é uma reconstrução de
uma mente imersa em uma cultura e um tempo determinados (VALLEJO-
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Ao investigar a obra de três artistas contemporâneos que utilizam
a fotografia para fazer autorretratos, Jennifer Dalton destaca que eles
trabalham sobretudo com uma identidade social: “Mais do que identidade
social e psicologia, o trabalho deles envolve ideias de identidade de classe,
grupos culturais e interatividade social. Os sentidos por trás da obra deles
dependem da cooperação de outras pessoas e do contexto de outros rostos
nas suas fotografias”.4 Uma das obras investigadas é a de Nikki S. Lee, uma
artista coreana-americana que, em um dos seus trabalhos, se camufla em
diversos grupos sociais fazendo-se fotografar entre eles. Na sua Projetc Series
(1997-2001), Lee se mistura com grupos diferentes – jovens japonesas ricas,
punks, strippers nova-iorquinas, senhoras de idade, skatistas – e entre todos
a artista desaparece no meio do grupo, trazendo assim à tona a ideia de que a
identidade é também uma questão de camuflagem adotada conscientemente
ou não. Todo o trabalho de Lee, em fotografia, desenho, vídeo e documentário,
gira em torno dessa ideia da identidade refletida nos outros, que ela resume
da seguinte forma em uma entrevista: “No Budismo, há um provérbio que
diz algo assim: ‘Eu posso ser outra pessoa e essa outra pessoa também pode
ser eu.’ Pensamentos assim – pensamentos que fazem com que você se veja
na pele de outros – são o meu foco principal, então as pessoas têm um papel
significativo.”5 Edgar Morin dirá o mesmo com outras palavras, já que para ele
a intersubjetividade é não só uma postura ética desejável mas uma condição
incontornável da subjetividade: “A relação com o outro está na origem. O
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outro é virtual em cada um e deve atualizar-se para que cada um se torne si

personagens alemães que seriam representativos da sociedade dos anos

mesmo.” (MORIN, 2005, p.78).

1920-30, registrados sistematicamente em retratos frontais. Se a pretensa
objetividade do projeto de Sander pode ser questionada em uma análise mais
minuciosa, ela sobrevive pelo menos enquanto vontade de isentar-se da cena
representada. Os autorretratos de Sherman, Lee, Fosso e Diop afirmam, ao
contrário, que o sujeito contém seu objeto, o outro sou eu, ou eu só existo no
outro.

A investigação dos autorretratos de três artistas contemporâneos por
Jennifer Dalton6 parte da ideia de que todos bebem na mesma fonte, que
seria a conhecida obra de Cindy Sherman. Sherman de fato multiplica-se
em inúmeros personagens adotando estratégias diferentes em cada série, mas
algo diferencia os fotógrafos escolhidos por Dalton, pois os três refletemse em situações atuais, flagrados em encenações do dia-a-dia em meio
a personagens reais. As obras de Sherman que mais se aproximam desses
artistas consiste em retratar-se na pele de personagens que habitam o caldo
da cultura, sejam eles personagens genéricos de filmes, nas séries Untitled
Film Stills (1977-1980) e Rear Screen Projections (1980), ou de quadros
históricos, na série History Portraits/Old Masters (1988-1990). A obra de dois
fotógrafos africanos adota estratégia semelhante: Samuel Fosso, de Camarões
e Omar Victor Diop, senegalês, registram seus próprios retratos na pele de
personagens representativos da cultura negra, o primeiro trabalhando com
certo humor e o segundo baseando-se em retratos pintados ou gravuras mais
solenes que representam personagens reais como escravos, engenheiros ou
príncipes.7 Se Sherman coloca em questão a representação da mulher de uma
maneira mais genérica, a dimensão social da obra de Fosso e de Diop vem
do fato de trazerem à tona personagens ou lideranças que se destacaram por
sua atuação na vida pública, seja por atuarem em defesa dos direitos e da
cultura negra, seja por serem representativos de uma condição de opressão.
Todos esses autorretratos têm em comum a característica de apontar a
identidade como um exercício de se refletir no outro seja um outro logo ao
lado, que passa na rua ou que povoa os filmes que vemos, seja um outro
histórico que habita uma cultura literalmente incorporada. Estamos longe,
por exemplo, do projeto de August Sander de construir um panorama de
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A ciência clássica baseia-se no princípio da não contradição, mas o
princípio dialógico do pensamento complexo permite que dois princípios ou
noções antagônicas sejam simultaneamente possíveis para que se compreenda
uma determinada realidade. Edgar Morin exemplifica com a demonstração
feita pelo físico Niels Behr de que as partículas devem ser compreendidas
ao mesmo tempo como corpúsculos e como ondas. A simultaneidade de
contrários torna-se então condição para o entendimento de determinadas
realidades. Segundo um outro princípio, o hologramático, da mesma
maneira que a parte participa do todo, o todo está nas partes: cada célula faz
parte de um organismo, mas o patrimônio genético que institui o organismo
está presente em cada célula, da mesma maneira como um indivíduo faz
parte da sociedade mas a sociedade habita cada indivíduo pela linguagem,
cultura, normas assimiladas.8 Esses princípios inicialmente expostos para
definir o pensamento complexo baseado na ciência e na epistemologia
reaparecerão projetados em outro livro na compreensão que o autor propõe
do que seja a identidade humana concebida pelo pensamento complexo
(MORIN, 2005). Os autorretratos comentados aqui tratam justamente dessa
dimensão humana multiplicada, simultaneamente sujeito e objeto, programa
egocêntrico e reflexo no outro, ser subjetivo e ser social, contornos definidos e
ponto hologramático que reúne em si a sociedade e a cultura. O pensamento
complexo não abandona os princípios da ciência clássica mas quer integrá-
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los em um esquema mais rico que abrange as partes e o todo, a autonomia

cena. Os autorretratos de Rodrigo Braga envolvem sempre a natureza não

do sujeito e a dependência. Se a subjetividade define-se no jogo social de
reflexos, ela não pode eliminar, porém, a dimensão egocêntrica que se volta
para a própria subjetividade, ainda que seja para mais uma vez descobri-la
esfacelada em muitas.

em um estado de distanciada contemplação e sim em situações de forte apelo
físico.9 Não se trata aqui de representar uma personalidade e sim um corpo,
um corpo seminu, nu, confundido com partes de animais (língua de boi,
chifres, cabeça de peixe, focinho de cachorro sobrepostos ao próprio corpo),
pendurado na árvore, enterrado no barro ou imerso no leite. Ele habita no
extremo oposto daquele cenário urbano povoado de gente, de cultura e de
História. Seu território é mais isolado, mas não menos real. A constituição da
identidade costuma ser pensada primordialmente em termos de processos
sociais ou psicológicos. O sujeito que emerge dos autorretratos de R. Braga,
porém, evoca sensações físicas e pulsões que também informam a identidade
humana. Longe de caber na imagem fixa de um comportado autorretrato,
essa identidade precisa de situações diversas ao ar livre que deem conta de
uma multiplicidade de sensações. Os títulos das séries trazem o testemunho
de um território recôndito: Desejo Eremita, Comunhão, Do Prazer Solene,
Fantasia de Compensação, Risco de Desassossego, Unha e Carne. A cuidadosa
nitidez das imagens aumenta a intensidade das sensações materializadas
em foto e em cor. Se fossem pinturas, elas pareceriam talvez o produto de
uma imaginação bizarra; como fotografias, elas tornam bizarra a sensação
de sentir na pele o contato com a natureza e com os demônios de um corpo
que sente.

Morin explica um a um os diversos aspectos pelos quais o sujeito
não pode ser compreendido como uma única unidade. As idades podem
ser múltiplas e convivem; o gênero não é absoluto; a personalidade oscila
conforme for a situação em que o indivíduo se encontra; o sujeito é cindido
por multiplicidade internas; instâncias psíquicas nos governam de maneira
não consciente; duplicações e camuflagens dissimulam de nós mesmos
nossos autoenganos (MORIN, 2005). Parecemos nos perder em uma
miríade de possibilidades e aspectos diferentes que compõem o sujeito ainda
íntegro, porém difuso. O que a fotografia vai registrar será, portanto, esse
caleidoscópio de identidades em movimento, alternando combinações de eus
que emergem e imergem. A surpresa será que tal movimento tão interno,
abstrato, conceitual, possa ser captado pelo que um dia pareceu ser apenas
a grafia da luz. Vejamos então como essa efervescência se mostra aos olhos.
Por um lado, a subjetividade procura o reconhecimento fora de si
em um contexto social povoado de personagens reais (Nikki S. Lee) ou em
um repertório de imagens povoado de referências mais impalpáveis, porém
igualmente capazes de devolver ao sujeito o seu reflexo (Samuel Fosso e
Omar Victor Diop). Por outro lado, há um caminho mais solitário e sombrio
rumo a pulsões tornadas viáveis no plano imaginário nem tão impalpável
porque também passível de ser fotografado. O corpo está nu, a pele pode
estar suja de lama ou ensanguentada, os animais estão por perto seja por
alguma referência indireta seja pelo contato com a pele de quem aparece em
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No território das fantasias viabilizadas pela fotografia, também a
noção de gênero apresenta-se como suscetível de ser superada. Ofélia aparece
duas vezes nos autorretratos do catálogo da exposição Eu me desdobro
em muitos, do CCBB-RJ; uma vivida pela brasileira Helen Bar, outra pelo
mexicano Gerardo Montiel Klint que intitula a sua obra como Ophelio.10 Klint
reivindica o direito de ter o seu corpo sólido também passivamente entregue
às águas lânguidas de uma paisagem verdejante; Helen Bar reivindica o direito
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de não ser vítima boiando na água e trazer à tona alguma sensualidade na

paradigma pelo qual contrários tornam-se copossíveis em uma unidade que

Ofélia nua de cabelos soltos, de olhar frontal e parecendo se divertir com o
fato de estar imersa em meio a enormes caramujos. Colocar-se na pele do
outro representa também a possibilidade de transgredir a pose formatada
para cada gênero e revelar como determinados personagens assimilados na
cultura contribuem com padrões de representação de um gênero ou outro. É
a própria noção de um gênero ou outro que foi questionada em autorretratos
mais antigos que tratam da mesma questão propondo não uma exclusão, mas
um gênero E outro no mesmo personagem. São conhecidos os autorretratos
de Claude Cahun (1894-1954), que se fotografou a vida toda ora como
mulher, ora como homem, ora como criatura andrógina. Pierre Molinier
(1900-1976) escolheu um viés mais erótico para seus autorretratos que usam
também fotomontagens para tornar a sua aparência mais feminina, espelhar e
fundir pernas femininas associadas ou não a seu próprio corpo. São inúmeros
os exemplos de travestimento usando a fotografia e o autorretrato ao longo
da história da arte (Andy Warhol, Marcel Duchamp, Robert Mapplethorpe
compõem também uma relação de autorretratos de artistas onde predomina
o travestimento masculino). A flexibilidade das fronteiras entre gêneros
começa com a menor rigidez na atribuição de papéis para um gênero e
outro, contribuindo assim para a identidade polimorfa ressaltada por Edgar
Morin: “O unissexo não significa a abolição da diferença dos sexos, mas o
reconhecimento da parte comum entre eles. (...) cada ser humano, homem e
mulher, contém a presença mais ou menos marcada, mais ou menos forte, do
outro sexo. Cada um é de certa maneira hermafrodita. Carrega essa dualidade
na sua unidade.” (MORIN, 2005. p.84). Os autorretratos participam, assim,
de um movimento maior de flexibilização das diferenças entre os gêneros e
aceitação da androginia, reconhecimento de que o masculino e o feminino
não necessariamente se excluem. Supera-se o princípio da não-contradição
também nesse caso específico pois a questão do gênero compartilha o

se quer múltipla.
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A representação do tempo também será assunto nos autorretratos
e como não poderia deixar de ser em um panorama de transformação da
percepção, esse não será um tempo linear. A fotografia trouxe o momento
único, fragmento fugaz tornado visível. Adaptada para uma sensibilidade
mais contemporânea, ela é utilizada para negar limites que originalmente
lhe foram impostos revelando que tudo não passa, realmente, de paradigmas
aprendidos e traduzidos também pela imagem, até que se tornem obsoletos
e exijam transformações. A percepção do tempo deixou de ser linear: dos
enredos embaralhados de filmes ao comportamento de partículas na física,
tudo indica que a linearidade não é suficiente para abarcar o fenômeno e
a experiência do tempo. O passado pipoca a qualquer momento, basta que
um objeto, um sabor, um odor, uma voz, uma frase suscite uma involuntária
ida aos arquivos do labirinto interior e fisgue uma lembrança remota. A
fotografia registra o flagrante interno. Na série Silêncios, Usha Velasco traduz o
mecanismo pelo qual as lembranças irrompem. Ela associa lugares quaisquer,
em geral coloridos com um certo ar de abandono, com fotografias em preto
e branco com um certo ar de tempo remoto. Passado e presente convivem, a
infância surge na foto antiga de uma criança mas também nas bandeirinhas
ao vento do presente ou no desenho rabiscado em uma parede qualquer. A
fotografia não é mais o registro de que algo foi, e sim de que algo continua
sendo. Em meio às marcas nas paredes e na lembrança, a complexidade do
tempo se encontra com a complexidade do sujeito.

Os autorretratos mostram que esse sujeito que caminha no presente
habitado pelo passado é duplamente cindido: seu presente é o de criatura
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que sente e reage, mas também de quem precisa estar no meio dos outros

um autorretrato como um cadáver afogado inventando assim a primeira

para se situar; seu passado é o das lembranças que informam suas escolhas
e seus passos, mas também um passado histórico que atua igualmente como
espelho. Na série Cartografia Interior, em que faz projeções sobre o próprio
corpo, a artista mexicana Tatiana Parcero condensa muito do que vimos nos
autorretratos. O corpo não é somente externo pois sobre a pele aparecem
desenhos de órgãos, células, fluxos orgânicos que trazem para a superfície
o que está dentro; a subjetividade não é apenas informada pela artista que
aparece nas fotos pois sobre a sua pele também estão projetadas imagens de
códices astecas que a situam em uma cultura. Ora corpo, ora cultura, ora
dentro, ora fora de si, a subjetividade surge como um mapa de referências e
sensações. O avesso de si que aparece nessa cartografia interior exteriorizada
é ao mesmo tempo o que está dentro e o que está fora; o mapa possível de
si inventa uma maneira de fotografar simultaneamente as trilhas internas e
externas que cada um percorre ao longo da vida.

encenação na história da fotografia, e deixando para a história uma imagem
que não costuma faltar nos livros que narram as origens da fotografia. O
reverso da fotografia contém anotações sobre as circunstâncias da sua suposta
morte feitas de próprio punho pelo fotografado. Bayard não conseguiu o
apoio financeiro concedido pelo governo francês a Daguerre e ao descendente
de Nièpce, inventores oficiais do daguerreótipo, a primeira técnica
fotográfica registrada na França, mas garantiu o seu lugar na história com
esse autorretrato. A ficção e uma inusitada representação de si asseguraramlhe o lugar que tanto queria. Não seria esse o papel do autorretrato? Afinal,
eles permitem que cada um realize seus desejos mais recônditos sejam eles
satisfazer pulsões secretas ou poder finalmente se multiplicar em inúmeras
possibilidades. Eis, enfim, a consumação da complexidade humana: o
começo está no fim, ou pelo menos, na continuação. E tudo é passível de ser
fotografado.

O fato de escrever sobre o corpo evidencia também o gesto que
exerce a autoria de si, ou pelo menos procura compreender quais das suas
muitas faces poderá atribuir uma identidade ao sujeito. A dimensão ética do
pensamento complexo surge na diversidade dos autorretratos vistos aqui que
promovem o reconhecimento de si como ser múltiplo, portanto, pelo menos
em princípio, mais apto a aceitar a diferença e o fato de estar mergulhado em
um contexto maior com o qual o sujeito terá que negociar.
A história da fotografia começa, na verdade, também com
um autorretrato. Hippolyte Bayard inventou um processo fotográfico
contemporâneo ao de Daguerre e Nièpce, mas não obteve reconhecimento
pela sua invenção de um processo também positivo como o daguerreótipo,
mas sobre papel. Frustrado pela pouca repercussão do seu invento, ele faz
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O INSTAGRAM DE
THAIS ALVARENGA
SELFIES, ZONA OESTE CARIOCA E A FOTOGRAFIA
POPULAR NAS REDES SOCIAIS
Erika Tambke1

Resumo:

95

A imagem do Rio de Janeiro oscila
muitas vezes entre o idílico cartãopostal e as páginas policiais dos
jornais. A fotografia popular, no
entanto, traz outras abordagens
no olhar a cidade. Thais Alvarenga,
moradora de Vila Kennedy, Zona
Oeste, fotógrafa, vem documentando
progressivamente a sua região e seu
bairro. Thais encontrou no Instagram
uma possibilidade de publicar o seu
trabalho e a Zona Oeste de seu dia a
dia.

Palavras-chaves:
fotografia popular; Zona Oeste;
fotografa; Instagram.

Abstract
The image of Rio de Janeiro often
swings from the idyllic postcard
to the crime police section in the
newspapers. However, popular
photography introduces other
approaches of gazing the city. Thais
Alvarenga, resident in Vila Kennedy,
West Zone of Rio, photographer, has
been progressively documenting
her neighbourhood. Thais found in
Instagram a possibility of publishing
her work and her daily life living in the
West Zone.

Keywords:
popular photography; West Zone;
woman photographer; Instagram.
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Rio: estereótipo e alteridade

brasileira ou que retratam a atual capital fluminense. Essa forma de ver
o “outro” vem com questões, julgamentos e também generalizações.
Importante colocar a questão de quem é esse outro: seja o estrangeiro que
vinha para uma ex-colônia tropical ou mesmo os fotojornalistas dos dias de
hoje trazem um ideal de desbravamento, do explorador que vem a revelar
um lado que um outro grupo desconhece. Isso é muito claro tanto em
relatos desses viajantes, como os de Spix e von Martius (1824), como nas
falas de fotojornalistas, tais como Domingos Peixoto4, que se orgulha de
fotografar como um ato de denúncia. Mas o que exatamente revelam essas
imagens? Elas trazem realmente o que desconhecemos ou revelam o que
projetamos enquanto expectativas?

O Rio de Janeiro costuma ser associado a imagens de cartãopostal: as praias, suas montanhas e seus monumentos característicos e
conhecidos internacionalmente. Mas há uma cidade pulsante, diversa, que
vai além dessas fotografias que reforçam as mesmas paisagens de “Cidade
Maravilhosa”. Com uma população estimada em 6, 5 milhões de habitantes
em seu município e aproximadamente 12 milhões2 na área metropolitana,
pode se admitir que os modos de vida dessa região são mais complexos do
que os pontos turísticos e de lazer poderiam indicar.
Entretanto, frequentemente a oposição a essa ideia pitoresca
nos leva a outro extremo como as páginas policiais dos jornais. Há uma
forte tendência a ressaltar a irracionalidade da violência, como se ela
fosse de geração espontânea, dissociada de um contexto de desigualdade
socioeconômica, e, mais grave, que essa violência fosse específica a
certas áreas da cidade. Em ambos os casos citados, o olhar sobre a cidade
se remete a construções de narrativas deste lugar como o exótico, o
incompreensível e não palpável. Esta forma de descrever o Rio de Janeiro
não está distante do exotismo dirigido à cidade nas representações do
século XIX, entre desenhos, pinturas e mesmo relatos textuais. Buscavase ressaltar o diferencial da cidade, então capital da colônia e depois
do império, que se destacava por sua farta natureza, tão sinônimo de
beleza como também de um desconhecido assustador e não domável. As
representações da cidade ainda seguem frequentemente essa lógica binária,
fascinante tanto por sua sedução como pelo medo ao estranho. Trata-se de
um legado moral, fruto de um processo histórico, para se pensar e produzir
imagens sobre esse lugar, outrora exótico e ainda hoje com evidências
que essa forma de ver não se dissipou. Percebe-se que em comum há
uma abordagem de alteridade3 por muitos que retrataram a antiga capital
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É inegável a relação de poder existente neste sujeito que narra
por imagens o que ele vê. Não é uma coincidência que se usa a expressão:
documentar. Este sujeito documenta o que vê. Existe uma autoridade no ato
desse registro. E a fotografia, de maneira mais profunda que a pintura ou
o desenho, vai reforçar a sensação de reportar uma realidade tal como ela
é, por sua própria característica de reprodução. Como se o tema, a edição,
os ângulos e lentes não fossem escolhas deliberadas por quem fotografa.
Porém essas decisões tendem a ser diminuídas face aos detalhes “reais”
que uma fotografia nos passa e, não raramente, nos convence de ser uma
perfeita descrição de uma dada situação, isenta, portanto, da opinião de
quem apertou o botão do clique. Mas o ato de fotografar implica trazer
as referências de quem opera a câmera; esta pessoa exerce poder sobre
o ato do registro e da construção de memória a partir de sua fotografia.
Mesmo que o resultado esteja passível de divergir das intenções originais
dos fotógrafos, não se pode desconsiderar a sua formação, que aparece
nas fotos mesmo que através de filtros inconscientes. Intencionalmente ou
não, os estereótipos se reproduzem diariamente nas fotografias publicadas
em jornais, revistas, websites de notícias e recentemente mídias sociais,

2 Estimativa para 2017 do IBGE com base no Censo de 2010.

regiões e aspectos, o que permite uma leitura de alteridade em termos socioespaciais, ainda que sejam
moradores da cidade ou mesmo carioca nativos. A diversidade da cidade permite que realidades muito
diferentes convivam a pouca distância física, mas com dinâmicas bem diferentes.

3 	
No século XIX, muitos dos artistas e fotógrafos no Rio de Janeiro eram estrangeiros, para
quem a cidade era de fato estranha, não conhecida. Nos séculos XX e XI, os fotojornalistas, de classe
média e comumente moradores do Centro-Zona Sul, vão documentar a cidade em suas diferentes

4 	
Em Baroni & Aguiar (2012), há depoimentos de fotojornalistas, como Domingos Peixoto,
que defendem a necessidade da presença da imprensa enquanto denúncia e proteção aos moradores de
favelas. Não há consenso sobre esse ponto entre fotojornalistas e fotógrafos populares.
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como Twitter, Facebook e Instagram. Dada a frequência desses clichês, é
necessário entender melhor esse processo de estereotipificação.

Fotojornalistas, em seu sentido tradicional8, vinculados a grandes
jornais ou revistas, costumam seguir pautas de seus editores, que por sua
vez incluem a favela como notícia quando veem algo que entendem como
fora do seu entendimento de comum: a guerra, especialmente aquela que
ocorre entre a polícia e algum grupo de traficantes. É muitas vezes nesse
momento de urgência, lado a lado com a polícia, que encaminham seu
pelotão de fotojornalistas às favelas9. A tensão é clara: fotógrafos, que em
geral são de classe média, chocam-se ao encontrarem-se sob fogo cruzado
e pela constatação de que esse espaço seja na mesma cidade em que vivem.
Veem nessa oportunidade de documentação uma denúncia possível e,
portanto, vital para eles mesmos e para os moradores de favelas, que são
obrigados a conviverem com esses tiroteios e falta de direitos em tempo
integral.

Conforme Stuart Hall (2003), os estereótipos trazem uma
mensagem subliminar que expõe grupos a situações de incômodo e coerção,
como é o caso quando eles reforçam o racismo ou justificam desigualdades
em função do gênero. Em artigo de Felix (2017), ela argumenta que a
violência explícita nos jornais sobre as favelas serve para legitimar a violenta
atuação policial nessas áreas. Em outras palavras, estigmatizar e diferenciar
as regiões da cidade servem ao controle dessa cidade pelo Estado,
apoiado por suas instituições diretas – a polícia, por exemplo – e as suas
complementares, como a imprensa, tal como Gramsci entendia a sociedade
civil5.
Freire & Herschmann & Paiva (2004:11) afirmam que
(...) é nos meios de comunicação de massa que
se desenvolve grande parte dos processos de
estigmatização (de construção de estereótipos)
ou mesmo de criminalização das culturas
minoritárias.

Entre as grandes organizações de imprensa brasileira, o
fotojornalismo costuma trazer um olhar sobre a favela e espaços populares
que é o do controle sobre aquele espaço, o da alteridade de quem está numa
posição de poder.6 Nesse contexto, a favela torna-se um lugar descrito como
de ausências: a pobreza, a violência, e a descrição de um lugar como o caos7.
5 	

Em referência a obra de Gramsci, Eduardo G. Coutinho (2014:17) reconhece que “É na
sociedade civil, compreendida como conjunto dos aparelhos privados de hegemonia – mídia, escola,
Igreja, partidos, sindicatos, instituição cultural etc. que se legitima ou contesta a dominação.”
6 	
Carla Bahiense Felix (2017) discorre em seu trabalho como a narrativa sobre a guerra nas
favelas, feita pela imprensa, justifica através de fotos e textos bélicos a violação de direitos humanos nas
ações policiais nas favelas.
7 	

Silva, Jailson de Souza (2009) e Silva, J. de S. & Barbosa, Jorge Luiz (2013). Neste artigo, Souza
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Mas é interessante notar que, apesar do discurso de cumprir seu
papel de fotógrafo, que é entendido como uma tarefa sacra de documentar
tudo (- o que seria o ‘tudo’, quando o papel do fotógrafo começa sendo um
trabalho de edição na escolha do tema, da lente, do espaço a ser fotografado
e, posteriormente, das fotos que farão parte da narrativa. Como poderia
existir o tudo na linguagem fotográfica?), ao se analisar o resultado dessas
e Barbosa fazem referências a obras que “contribuíram para retirar as favelas do anonimato da metrópole
e da condição de subproduto indesejável da urbanização brasileira, revelando a sua complexidade social
e urbana” (p.2).
8 	
Vale observar que o entendimento de um fotojornalismo tradicional é um pouco fluído,
considerando tantas mudanças que ele vem sofrendo progressivamente. Demissões em massa são
uma das características, mas essa quebra de vínculo também tem impelido muitos fotojornalistas a se
lançarem em carreiras independentes, com maior controle de produção e edição de seu conteúdo. Neste
artigo, a referência de “fotojornalismo tradicional” é o fotojornalismo de jornal, com editores e uma
linha editorial clara, a qual fotojornalistas devem ter em mente durante o seu trabalho. Sobre o tema,
Ritchin (2013) tece muitos questionamentos sobre o momento atual do fotojornalismo.
9 	
Baroni & Aguiar (2012) observaram uma mudança na postura dos jornais após o assassinato
de Tim Lopes, reforçando o equipamento de segurança ao enviar fotojornalistas à favela, fazendo uso
de colete à prova de balas e carros blindados. Para moradores de favela e fotógrafos populares, eles
sentem a vinda de fotojornalistas às favelas com coletes como simbólico no aumento da distância desses
profissionais à realidade daquele espaço. Para o morador, aquele espaço não é sinônimo de tiroteio,
assim eles se ressentem que o fotojornalista tema tanto aquele espaço a ponto de só aceitar ir sob certas
condições. Condições estas que são, mais uma vez, para ressaltar a desigualdade entre o “asfalto” e o
“morro”.
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fotografias de reportagem, não se vê o tudo. O tudo é recortado, é na
companhia de policiais, portanto assumidamente de um lado daquela
guerra, e, frequentemente, se percebem trabalhos que valorizam não só o
trabalho do policial enquanto redentor, mas também de seu equipamento:
a arma de fogo. As imagens da favela como lugar da violência, do conflito
e do bélico se reforça a cada investida da imprensa ao acompanhar as
ocupações policiais.

socioespacial e, assim sendo, de uma disputa de poder sobre a gestão desse
território11. As imagens nos contam sobre como a narrativa dessa cidade foi
e ainda é contada: nossos valores, o que priorizamos e o que controlamos.
Como queremos contar como se vive no Rio de Janeiro na década de 2010?
Qual debate sobre memória da cidade está em questão? A fotografia de hoje
poderá ser a história da cidade amanhã.

O estereótipo tem várias camadas de significados, entre
mensagens diretas e outras implícitas. Hall (2003) enfatiza que o ponto
de vista do senso comum não é capaz de alcançar essa multiplicidade. No
entender deste acadêmico, a teoria é o caminho para se desenvolver uma
compreensão mais profunda sobre os estereótipos, para que possamos
identificar os muitos significados nas representações.

Fotografia popular no Rio de Janeiro

Por último, é preciso superar a condição binária do estereótipo. Ao
estabelecer a diferença entre grupos, criam-se oposições, tais como preto/
branco, masculino/feminino, cultura/natureza, civilizado/selvagem10. Esses
antagonismos são raramente neutros, e tendem a valorizar um lado em
detrimento do outro. Eles são opostos, mas hierarquizados. Há sempre um
lado dominante. Confirmar essa relação também é aceitar a dimensão de
poder nesta oposição binária (Hall, 2003:235). Como consequência, uma
leitura mais atenta pode nos levar a observar que há uma divisão entre o
bom e o mau, o que implica um julgamento entre o que é considerado como
“melhor” ou “pior”. Uma consequência disso é também isolar grupos sociais
como antagônicos, quando muitas vezes se percebe uma mescla social e
identitária mais complexa do que imagens caricatas poderiam reproduzir.
Uma cidade que esteja imbuída de estereótipos é também uma
cidade em que a desigualdade de poder passa pelo debate sobre informação.
No exemplo do Rio de Janeiro do século XXI, a sua representação desigual
e tantas vezes maniqueísta está diretamente ligada a uma segregação

10
Freire, Herschmann e Paiva (2004:4) citam também “o integrado e o desviante”, “os insiders
e os outsiders”, “Nós e Eles”. Esse antagonismo cria esse grupo imaginário dos pertencentes e “excluem,
expelem, remetem a um exílio simbólico tudo aquilo que não se encaixa, tudo aquilo que é diferente”.
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Se é possível identificar polaridades na iconografia sobre o Rio
de Janeiro, é igualmente importante observar movimentos dissonantes,
tais como a fotografia humanista. Para essa abordagem, retratar a cidade
é buscar seus contos no cotidiano. Identificar o que há de comum entre
os seres humanos – seus hábitos, o trabalho, amores, dores, cultura...
formas de viver. Ao longo do século XX muitos fotógrafos documentais e
fotojornalistas se dedicaram a essa forma de fotografar. Nomes como Walter
Firmo, João Roberto Ripper e Claudia Ferreira são apenas alguns a se
nomear para pensar esse tipo de documentação da cidade do Rio de Janeiro.
A combinação desse olhar humanista com a expansão do
equipamento digital possibilitou uma produção mais diversa de imagens
da cidade. Esse movimento ganhou força nos anos 2000, com diferentes
grupos e escolas de fotografia se estabelecendo em áreas não-hegemônicas
e desencadeando outras iniciativas, por conseguinte. Alguns projetos se
destacaram: Mão na Lata, Escola de Fotógrafos Populares/Imagens do Povo,
Olho Vivo, Viva Favela, entre outros. Nota-se assim o uso crescente de um
termo para denominar esse novo fenômeno: fotografia popular.
A expressão “fotografia popular” não é compreendida
uniformemente por quem a ouve pela primeira vez. A ponderação parte do
entendimento de que a palavra “popular” admite muitos significados: pode
11
Segundo Lindbergh Farias (2013), em matéria da revista Carta Capital, o Rio de Janeiro é
o estado do Sudeste e Sul com menor índice de igualdade. E segundo artigo de Pero, Fontes e Ferraz
(2013), a região metropolitana do Rio de Janeiro apresenta a segunda mais desigual distribuição de
renda entre as 9 regiões metropolitanas brasileiras. Esses dados, vale lembrar, são anteriores a recente
crise socioeconômica do estado.
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se referir ao que é do povo ou feito pelo povo ou ainda ao gosto do povo
(neste último como equivalente ao consumo de massa). Se traduzirmos
para o inglês, “popular” pode ser associado ao sentido do pop, uma cultura
de fácil aderência, o que não caracteriza em absoluto esse tipo de fotografia
aqui citada. Para o inglês, a tradução de fotografia popular poderia achar
um paralelo, embora não uma tradução perfeita, na expressão working
class photography. Mesmo assim, é uma tradução adaptada, pois não há
referência a essa fotografia como um gênero de fotografia.

efeito é marcante. Mas nas práticas culturais, e podemos incluir as expressões

É comum também percebermos outras formas de denominar estilos
afins a esse modo de fotografar: militante, comunitária, engajada ou mídia
cidadã. Essas outras expressões parecem mais específicas que o grande
guarda-chuva do termo fotografia popular.
Para este trabalho, entendemos que a fotografia popular tem
um caráter social e mesmo político claramente demarcado. O popular é
distinguido por sua classe social e de oposição a uma fotografia de elite, feita
por poucos e para poucos, incluindo os códigos simbólicos, tão recorrentes
aos estereótipos. Por fotografia popular, entendemos uma busca por uma
diversificação da documentação da cidade do Rio de Janeiro, através de
relatos visuais sobre o Rio, em suas diferentes regiões, profissões, moradas e
arte popular. Em se fazendo esse tipo de documentação também se percebe
uma afirmação de determinados grupos sociais que passam a contar suas
narrativas visuais em primeira pessoa.
Como diria Hall (1997b), o papel da cultura é o da mudança,
como podemos refletir a partir da leitura de “A Centralidade da Cultura”.
Neste artigo, Hall desenvolveu um argumento sobre o contexto da segunda
metade do século XX, em que os modos econômicos em transformação
se relacionavam a outras formas culturais de se comunicar e sentir outros
modos de vida. Se, por um lado, alguns consideravam que a globalização
poderia homogeneizar as diferenças culturais, hoje fica claro que as diferenças
também são observadas, inclusive pelo mercado, que ao flexibilizar seus
produtos em diferentes cores, texturas ou padronagens, ganham nichos
de mercado específicos e, assim, também vendem mais. No consumo, esse
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artísticas nesse grupo, percebemos também uma sociedade mais complexa,
de multi-identidades e nada homogênea. Pela arte vem a voz das camadas
populares que demonstram um mosaico muito mais rico do que se percebia
até então. O avanço da tecnologia e do acesso a ela – a rede da internet tem
um papel importante nisso, na comunicação imediata que se tornou possível
e relativamente menos hierárquica. No caso deste trabalho é igualmente
notável a diferença de investimento em um equipamento fotográfico, visto
que na era digital os custos são menores do que em tempos analógicos. E
esse processo foi ainda mais acelerado com a chegada dos celulares com suas
plataformas, tais como Instagram, que divulgam imagens em redes sociais
em questão de segundos. Todos esses elementos nos fazem ouvir vozes que
até pouco tempo atrás eram pouco percebidas.
Trazer, portanto, um outro olhar sobre a favela e os espaços
populares da cidade do Rio de Janeiro significa uma alternativa a essas
imagens de carências12. Busca-se a diversificação, que é facilitada pela
experiência de fotógrafos populares em residir e conhecer bem o lugar que
documentam. Inspirados por um tipo de fotografia humanista, buscam
cenas que são antes de tudo testemunhos de práticas e valores humanos,
estes entendidos como universais: o amor, a alegria, os vizinhos em grupo,
a tensão ao assistir um jogo de futebol. Essas fotos instigam uma relação
horizontal entre o sujeito da foto e o espectador desta. Mais do que fotos de
um cotidiano de favela, é uma documentação de histórias da cidade do Rio
de Janeiro.
A característica dos fotógrafos populares, eles mesmos moradores
de espaços populares, são visíveis no trabalho de Thais: documenta seu
próprio espaço de vivência. Além do espaço familiar, discute-se o direito
12
Carminatti (2008) acompanhou o programa Imagens do Povo entre 2006 e 2007 e constatou
que os fotógrafos formados pelo programa buscam trazer outros olhares sobre a favela através da
fotografia.
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A Zona Oeste de Thais Alvarenga

à cidade, como por exemplo remoções, segurança ou mobilidade urbana.
Na maioria dos casos, o fotógrafo acumula identidades tanto como
fotógrafo como enquanto morador – simultaneamente em duas posições,
de observado e observador. As fotos são extensões de si mesmo. São, ao
mesmo tempo, sujeitos e objetos, representados da imagem. Essa fotografia
exerce, portanto, um caráter militante em relação a sua própria existência
na cidade. É também uma forma de declarar um tipo de cidadania na
cidade, que além do cotidiano, ainda reivindica direitos e evidencia abusos,
com capacidade de transformação social, conforme observado por Andrea
Rodriguez (2013). Será que a fotografia oferece a essas pessoas uma nova
forma de viver a cidade? Se a noção de fotografia popular está tão ligada a
espaços da cidade, de que maneira essa fotografia é fruto desses espaços e
suas dinâmicas?
Ao se reconhecer um contexto de democratização do acesso à
fotografia, o Instagram significa uma segunda etapa dessa revolução para
a fotografia documental, que se iniciou com a chegada do equipamento
digital. Essa plataforma de divulgação dessas imagens, feitas com câmeras
DSLR ou de celular, amplia a diversidade de histórias, divulgadas
diariamente na rede social e que hoje vão muito além das pautas editoriais
de imprensa definidas em reunião interna, da fotografia concebida
no escopo da publicidade ou mesmo das experiências resultantes dos
espaços artísticos, tantas vezes fechada em si mesma. O Instagram traz a
possibilidade de uma divulgação em segundos para o mundo inteiro, sem
a necessidade de uma estrutura tradicional como uma agência para fazer
circular a imagem além do seu lugar de origem. Há maior liberdade de
criação para o fotógrafo, ou no caso deste presente trabalho, para Thais13.
Faz-se necessário perceber a especificidade deste contexto contemporâneo
em que novos caminhos se apresentam para pensar, produzir e divulgar
histórias de uma cidade que não se vende além dos ícones de cartão-postal.

Não quer dizer que agências tenham se tornado supérfluas. Muito pelo
contrário, o papel da curadoria e mesmo de representação comercial, em tempos de
abundância, mantém-se valorizado.
13
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Apesar desta ampliação de vozes na fotografia, historicamente e
até bem recentemente, há uma ausência notória de documentação da Zona
Oeste do Rio. As lentes cariocas predominaram nas paisagens da Zona Sul
da cidade, especialmente a partir de meados do século XX. Como fenômeno
mais recente, dos anos 2000 em diante, notou-se uma maior inclusão visual
da Zona Norte à cidade. Mas a Zona Oeste segue uma terra anônima, com
relativamente poucos registros visuais ou referências na fotografia que
desempenhem seu corpo do trabalho na Zona Oeste do Rio. A questão da
relativa invisibilidade imagética da Zona Oeste não é a única questão que
deve ser pensada sobre o trabalho de Thais. É interessante notar que, da
mesma turma de Thais Alvarenga, quando cursou a Escola de Fotógrafos
Populares, ainda há duas outras fotógrafas, Valda Nogueira e Monique
Santos, que documentam a Zona Oeste, dos recantos que cresceram e
moraram. Valda com um trabalho lírico sobre Sepetiba e Monique com
seu projeto Daugopodear, com uma linguagem bastante contemporânea,
em que ela fotografa o percurso de mototaxis em Realengo. Em conversa
com as fotógrafas, as três enfrentam dificuldades por serem jovens adultas,
mulheres e negras: essas fotógrafas batalham contra preconceitos e
adversidades para propor uma nova forma de se olhar para o Rio de Janeiro.
Este artigo, no entanto, se concentra especificamente no trabalho de Thais
Alvarenga. Thais Alvarenga, moradora de Vila Kennedy, Zona Oeste, é
também fruto desse movimento dos anos 2000, tendo feito a sua formação
de fotógrafa em 2012 no curso do Imagens do Povo, a Escola de Fotógrafos
Populares14. Desde então, Thais vem documentando progressivamente a
sua região e seu bairro, além de articular e participar de diferentes coletivos
culturais na Zona Oeste. Thais observa que a família não tem fotografias de
outros tempos da Vila Kennedy. Por perceber a importância de um acervo
que possa guardar a memória desse lugar e seu modo de vida, Thais tem o
objetivo de criar um banco de imagens na área, para que a Zona Oeste possa
ter suas histórias representadas também na cidade. Clicar e preservar são as

14
Escola de fotografia idealizada pelo fotógrafo documentarista João Roberto Ripper. Até hoje,
foram 5 turmas formadas, entre 2004 e 2012. O curso era oferecido no Observatório de Favelas, na
Favela da Maré, e se encaixava numa linha de projetos com uma abordagem territorial sobre o direito à
comunicação e à cidade.
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ferramentas de Thais para a afirmação da sua existência bem como a de seus
pares, sua vizinhança, seu bairro e, assim, também a sua cidade.
Para a fotógrafa, a construção de memória da Zona Oeste é uma
meta: é preciso sistematizar um banco de imagens da Zona Oeste para
afirmar a existência de seu bairro na memória da cidade. A necessidade
foi sentida porque ela mesma cresceu sem as referências visuais que outras
regiões da cidade contam e que contribuem para a formação de uma
identidade de bairro. Com ampla vivência dos espaços que fotografa, ela
apresenta uma narrativa diversa e pessoal sobre esse espaço da cidade.
Percebe-se uma abordagem sociogeográfica no trabalho de Thais,
mas a autorreferência se faz visível: ao mesmo tempo ela é fotógrafa e é
fotografada, por intermédio de selfies ou temas que lhe são familiares e
extensão de si mesma. Essa referência ao bairro, da vida em comum com
vizinhos e amigos, se relaciona diretamente a uma descrição de quem é
Thais, da afirmação de sua identidade. Como se Thais criasse um manual
visual didático para contar ao público o que é ser uma moradora jovem,
negra e mulher da Zona Oeste, priorizando seus aspectos positivos. É
uma posição que a fotógrafa defende por afirmar que os grandes jornais
já exageram na carga negativa sobre o seu bairro de Vila Kennedy: falta o
olhar cotidiano que possa contar outras histórias dos moradores da cidade,
não descriminando as zonas da cidade. No Instagram, Thais encontrou uma
plataforma que é pensada para o desenvolvimento de narrativas diárias.

O Instagram de Thais Alvarenga
Thais não fotografa com o objetivo exclusivo de publicar no
Instagram. Mas encontrou nessa rede social um caminho constante e
consistente que vem atraindo mais seguidores ao longo dos anos, desde
agosto de 2014, quando publicou na rede Instagram a sua primeira foto:
uma selfie de olhos fechados. Estilizada, com forte contraste e estourada na
luz em partes de seu rosto, a foto não permite uma leitura plena e direta. Ao
contrário, ela guarda um certo mistério e evita as especificidades, tão mais
evidentes ao longo do percurso destes três anos de narrativas na rede.
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As fotos do perfil de Thais podem ser observadas tanto
individualmente como em grade, com as fotos lado a lado, que se somam
numa mensagem passada pelo conjunto das fotografias. As selfies se
mesclam com as imagens de Vila Kennedy, da vida das pessoas, da vida
cotidiana, de uma cultura jovem, com música, grafite e encontros sociais. A
família, os vizinhos ou amigos também estão representados nesse grupo de
fotos: seus pais sentados em casa, suas “pretas”, como ela se refere algumas
vezes às mulheres da família, entre mãe, irmã e prima, aquele pequeno
vizinho curtindo a sua infância. É notória a intimidade entre a fotógrafa
e os fotografados, numa relação horizontal que reforça a relação de
proximidade assim como uma forma de autoprojeção nessas pessoas15. As
pessoas conversam de igual para igual com Thais e, por consequência, com
o espectador, e assim nos fazem sentir parte da cena. A disposição das fotos
na grade do Instagram reforça essa ideia, mesmo que não tenha havido
uma intenção consciente da autora quanto a esse fim. Suas fotos conversam
e carregam essa força emocional da vizinhança, de que se conhece bem e
por dentro. Através das fotos de Thais podemos viver esse estilo de vida
dentro do que a rede social nos permite imaginar por suas fotos em formato
quadrado numa tela pequena.
Nas fotos de Thaís, tiradas em Vila Kennedy, uma área com
densidade muito maior, as pessoas são protagonistas. É a cena do jogo de
futebol, na Copa de 2014, o banho de mangueira no quintal num dia quente
de verão e a foto noturna de crianças brincando com fogos de artifício.
Thaís brinca com a composição para mostrar as emoções: pode ser a tristeza
ou a alegria. Thaís congela esse momento, se relaciona com o tempo de
uma maneira muito diferente de Valda. São diferentes planos, articulados
entre si, demonstrando uma variedade de informações sobre aquele espaço
e estabelecendo a simultaneidade das ações. Suas fotos são coloridas e a
temperatura é quente, o que mais uma vez pode se relacionar com o seu
bairro, situado numa das áreas mais quentes da cidade.
Como diferença entre o trabalho profissional de Thais e o seu perfil
no Instagram, nota-se uma maior presença de fotografia de paisagens, o que
pouco se vê em seu portfólio de fotos batidas com DSLR. No Instagram, é
15

Clarke (1997) discorre sobre o ângulo de fotografar e os efeitos dessas escolhas.
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fácil perceber que há uma mistura de fotografias clicadas por DSLR, que
ela usa a rede social para divulgar o seu portfólio, e outras fotos que foram
produzidas por celular, com publicação quase instantânea. Os processos
desses dois tipos de fotografia são diferentes, mas no Instagram de Thais
elas se complementam sem grandes contrastes.

autorretratos. Sem medo, com segurança, ela se afirma na rede e também
na narrativa da cidade. Constrói a memória ao seu jeito, em que se inclui na
grafia da cidade pela luz.

O perfil de Thais tem 848 seguidores. É uma rede de tamanho
admirável, considerando que se trata de um perfil independente, sem apoio
institucional. O alcance das histórias de Thais vai muito além das fronteiras
da sua Zona Oeste. Há amigos, parceiros fotográficos, militantes e também
algumas ONGs afins com a luta por Direitos Humanos. É para esse grupo
que Thais se reporta principalmente. Uma das características da rede social
Instagram é ser pensada para que a imagem circule além de seu próprio
círculo de contatos. De maneira que a plataforma é a perfeita colaboradora
para levar as fotos desse cotidiano particular para um grupo maior.
Há alguns temas que atravessam as fotos da coleção desta fotógrafa:
a Zona Oeste, favela, mulher, negra. Em outras palavras, atesta-se quatro
diferentes recortes: o espacial, social, de gênero e o racial. Cada um desses
fala de uma forma de exclusão, de uma luta por igualdade. É a tal múltipla
identidade que uma pessoa apresenta, como afirmou Stuart Hall (2003).
Não somos seres únicos, com uma única característica, mas com múltiplas
frentes de luta, portanto. Thais consegue convergir todas elas em uma
única foto, sucessivamente. É a afirmação de que se pode ser tudo isso e
ainda sorrir, ter orgulho. Um comportamento que tem relação direta com
a formação da Escola de Fotógrafos Populares, em que através da fotografia
se encontrava fortalecimento da identidade de favelado, de minorias que
representam maiorias, mas não detêm a hegemonia sobre a produção
de informação relativa a si mesmo. Fabiane Gama (2007) detalhou em
seu trabalho a relação de cursos de fotografia popular e a autoestima
dos participantes, de como a fotografia permitiu valorizar aspectos da
identidade de cada um assim como modificou a intermediação dos alunos
com a cidade. A fotografia como uma catapulta para mudanças existenciais
e de interface com seus bairros e formas de vivência.
A valorização da mulher é marca presente nas fotos de Thais,
seja pelas fotos de mulheres amigas ou familiares, seja por suas próprias
selfies. Ela nos conta uma narrativa de existência e resistência por seus
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A Zona Oeste, maior área da cidade, é também a que recebe
menos investimentos. E se não é possível identificar a Zona Oeste como
predominantemente negra e parda, podemos perceber pelo mapa racial
do Rio de Janeiro de Gusmão (2015) que áreas como a Zona Sul ou a
praia da Barra da Tijuca concentram uma população branca quase que
exclusivamente. Ao passo que negros e pardos ocupam as áreas mais
afastadas da cidade, a periferia e as favelas, a maneira que se insere nos
domínios da Zona Sul. De forma que retratar a Zona Oeste é também
contar o cotidiano de negros na cidade. Talvez por isso que se perceba
a mesma ênfase nos trabalhos de Valda Nogueira e Monique Santos,
que também trazem a questão racial em suas fotografias. Nas fotos de
Thais, o negro (ou a negra) são retratados regularmente, inclusive por
seus autorretratos, que se apresentam também como statements de sua
militância, sintetizam suas lutas. O olhar de Thais nas selfies é sempre
desafiante, seguro e de encarar o espectador.

Considerações finais
Apesar de apresentar cenas bem diversas, o trabalho de Thais tem
um cunho autoral forte, de olhar para a Zona Oeste ao mesmo tempo que
para si mesma. As fotos dialogam não apenas com o espaço de fora, do
bairro, da rua ou da praia. Elas se relacionam primeiramente à mulher
Thaís: suas experiências que se reproduzem em suas imagens, a experiência
humanizada dos lugares que cresceu. Curtir a vizinhança, torcer para um
jogo de futebol, acender um fogo de artifício na época de São João... são
cenas que o espectador pode se identificar com facilidade, porque não são
exclusivas de um território. São experiências de errantes, como definiu
Paolla Jacques (2012), que vêm a partir das experiências de dentro, tanto
das fotógrafas como de quem sente a empatia ao ver as fotografias.
Ao desconectar as imagens de uma discussão de território,
elas permitem uma leitura horizontal dessas imagens. E ao fazer isso,
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diversificam a compreensão de quem lê suas fotos sobre aquele território.
Ao falar do conceito de Milton Santos, o território usado, Barbosa afirma:
“...é no território que se faz possível reconhecer
o sentido dos interesses coletivos, promover
pertencimentos e de mobilizar forças plurais de
mudança. O território significa, portanto, uma
marca e uma matriz daquilo que verdadeiramente
somos e do que queremos para as novas gerações
de cidadãos.” (p.4)

Há tanto a compreensão de uma afirmação da identidade como
também uma projeção sobre aquele lugar, de como ele pode ser lido e
entendido na memória da cidade. Essa interpretação vai ao encontro da fala
de Thais que afirma ter como objetivo a criação de um banco de imagens
sobre a Zona Oeste. A preocupação com a construção de memória deste lugar
se faz presente na sua forma de fotografar e no entendimento da importância
da fotografia enquanto um relato territorial.
Paola Jacques (2008) propõe que ao utilizar o próprio corpo
enquanto resistência, através das errâncias, poderia ser “um antídoto para
a espetacularização”, ao que ela denomina “um urbanismo ‘incorporado’”
contra o “urbanismo hegemônico da espetacularização”. Em um contexto
histórico recente de grandes eventos na cidade do Rio de Janeiro e toda uma
narrativa referente ao monumental e turístico assim como de uma narrativa
viciada do fotojornalismo em temas de favela resumidas a violência, pobreza
e ausências, parece que o trabalho de fotógrafas como Thaís ocupa um
espaço dessa nova cultura, da voz popular que Stuart Hall fez referência. A
resistência de errantes, nos termos de Jacques. A partir dos modos de vida do
nosso cotidiano, de sua beleza e poesia, talvez pela arte seja possível mudar
as imagens e mensagens do que parece tão imutável no que se vê circular
de informação diariamente na mídia hegemônica. Menos hegemonia, mais
identidades plurais e suas vivências. Ainda há tempo para se repensar a
cidade e qual imagem faremos dela a partir dessa reflexão.
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O LUGAR DE INCERTEZAS ONDE
TITO FERRAZ HABITA
Paulo Coqueiro1
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Na obra Não minta para mim, todo um acervo de imagens é
produzido para dar conta da biografia do fotógrafo Tito Ferraz e viabilizar uma narrativa inventiva, mediada por uma estética relacional.
A ficção, como um recurso da fotografia, neste caso, mais que
esclarecer o mundo, quer interrogá-lo. E Tito, este personagem que habita o mundo da produção e circulação de imagens fotográficas, nos
inquieta particularmente com algumas das suas questões.
Uma das questões colocadas é sobre um fetiche contemporâneo: o da credulidade que as imagens ainda exercem sobre nossas
mentes. Afinal, por que duvidar da existência deste fotojornalista, se
ela é atestada por farto estoque documental imagético? Basta conferir
as fotografias do seu álbum familiar; as imagens com registro do lugar
onde nasceu; o seu trabalho fotográfico de denúncias postado nas redes sociais e os 43 retratos que lhe restou como legado.
Uma outra questão, um tanto incômoda, diz respeito ao comportamento obsessivo de Tito Ferraz, que revela o dilema de possuir
uma natureza ficcional e aspirar à verdade das coisas.

Paulo Coqueiro é baiano, baseado em Salvador, com graduação e mestrado na Universidade
Federal da Bahia. Em seu trabalho aborda questões relativas às incertezas na produção, usos, circulação
e política das imagens. Suas últimas pesquisas trazem as incertezas e os limites da linguagem fotográfica
como elementos inspiradores de ficções. https://www.paulocoqueiro.com.br/
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Sendo, ele próprio, linguagem, Tito não conseguia se deslocar e
perceber os limites da cultura, em especial, da parcialidade da linguagem fotográfica.
Após quase dois anos tentando se inserir na realidade, para dar
conta do roteiro, que transcorria em ações diárias pela internet, Tito
Ferraz desaparece e um inquérito policial se incumbe de buscar as evidências, os indícios de sua existência e trazê-lo de volta. A perícia, que
identifica a precariedade da breve passagem do personagem, apontando ali rasuras e fragilidades, nos remete a uma outra questão homóloga: sobre a necessidade do exercício da crítica daquilo que vemos.
As fábulas do fazer fotográfico
Alguns parâmetros foram estabelecidos previamente à execução do projeto, buscando assegurar a narrativa que trata da aparição
(invenção), desaparecimento (desconstrução) e legado (reconstrução)
do fotógrafo Tito Ferraz.
A primeira etapa do processo foi a produção de imagens fotográficas, vídeos e objetos que possibilitou Tito se relacionasse com
fotógrafos e pessoas de áreas correlatas através de postagens pelo Facebook (5.000 amigos, no seguinte endereço: facebook.com/tito.ferraz),
opinando sobre questões relevantes deste universo, participando de
mostras de fotografias etc, enviando mensagens para os amigos pelo
Messenger, sem que seus interlocutores/seguidores soubessem do seu
caráter ficcional (Figura 1).
Este foi um processo intenso e de constante reelaboração, para
dar conta dos fatos jornalísticos que iam se sucedendo e dos acontecimentos sociais da fotografia. Parte desses conteúdos foram previamente planejados, para traçar seu perfil, demostrar a sua trajetória
profissional e seu ativismo social/ambiental/cultural nas postagens de
fotografias de denúncias.
Durante toda essa primeira etapa, paralelamente à movimen-
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tação sistemática da página do Facebook de Tito, 41 fotógrafos baianos
foram entrevistados pelo autor do projeto, e instigados a se posicionar,
dentre outras coisas, sobre a relação entre fotografia e ficção, e sobre o
conhecimento ou relação que mantinham com Tito Ferraz. Ao final de
cada entrevista a autor fotografava o entrevistado e era por ele fotografado.
A segunda etapa da narrativa possui uma estética forense e
grande parte dela não foi divulgada na página do Facebook do Tito.
Esta produção contempla um farto material relativo ao inquérito, que
supostamente apurou o desaparecimento do fotojornalista, mostrando as diligências policiais, os objetos localizados e a ele atribuídos,
além das perícias (Figuras 2 a 5). Dentre as peças produzidas, estão os
cartazes de rua solicitando urgência na apuração dos fatos e as evidências que identificam fraudes nas imagens das postagens e apontam que
os retratos do rosto de Tito são fruto de montagens de fragmentos dos
rostos dos fotógrafos entrevistados durante o processo (Figura 8).
A terceira parte encerra um arco, quando Tito Ferraz reaparece, deixando como legado os 43 retratos que restaram do seu HD (hard
disc), cuja perícia atesta como sendo imagens de sua autoria (Figuras 6
e 7).
Faz-se aqui uma referência a uma das mais icônicas concepções da fotografia - o instante decisivo do Cartier Bresson, à ideia de
que os diferentes tempos se esgotam em uma única combinação possível. Em contraponto a essa concepção, nestes 43 retratos, as diversas
camadas se sobrepõem, em uma experiência que acumula diferentes
tempos da imagem. O nome de cada imagem corresponde ao número
de camadas empilhadas, associadas ao nome do retratado (Figuras 11
e 12). Os retratados são os fotógrafos baianos entrevistados durante o
processo. Existe uma imagem referida como sendo um autoretrato de
Tito (Figura 9), que é a sobreposição dos retratos de todos os fotógrafos
entrevistados. Além disso há um retrato do autor do projeto, constituída pela sobreposição de cada um dos retratos do autor do projeto feitos
pelos fotógrafos entrevistados (Figura 10).
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Uma cena fotográfica baiana
Na primeira etapa do processo, foi feita uma seleção inicial de
120 fotógrafos baianos para serem entrevistados, com atuação nas mais
diversas áreas, no campo do ensino teórico, das artes, da documentação, jornalismo, publicidade, dos fotoclubes; fotógrafos em início de
carreira e outros com longa trajetória. Inicialmente, foram efetuadas
as entrevistas com os fotógrafos que tinham uma proximidade com o
autor. A cada fotógrafo entrevistado, eram solicitados outros nomes,
em busca de identificar as referências que mais se repetiam, ou que não
haviam sido relacionada no primeiro momento.
Por falta de agenda do autor do projeto (entrevistador) ou de
alguns dos fotógrafos a serem entrevistados, parte dos nomes ficaram de fora e fazem falta para a composição de uma amostra mais
representativa. Apesar disto, observa-se um rico e diverso panorama
da cena baiana na fotografia no período em que transcorreu o projeto.
São eles, em ordem alfabética: Adenor Godim, Agueda Mascarenhas,
Álvaro Vilela, Ana Paul Albuquerque, Anízio de Carvalho, Aristides
Alves, Ayrsom Heráclito, Célia Aguiar, Clarice Machado, Edgar Oliva,
Elzinha Abreu, Eriel Araújo, Gustavo Quintela, Hirosuke Kitamura,
Hugo Martins, Ieda Marques, Isabel Gouveia, José Mamede, Juray de
Castro, Lorena Venturini, Lúcia Sampaio, Marcelo Reis, Márcio Lima,
Marco Aurélio Martins, Mariana Davi, Nilton Souza, Paulo Munhoz,
Péricles Mendes, Rafael Martins, Renata Voss, Ricardo Melo, Ricardo Prado, Rodrigo Rossoni, Rodrigo Wanderley, Rosa Bunchaft, Saulo
Kainuma, Valéria Simões, Vinícius Gil e Vinícius Xavier.
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PROCEDIMENTOS FOTOGRÁFICOS E OS

MODOS DE VER A ARTE ATUAL
Eriel de Araújo Santos1

RESUMO
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Este texto discute possíveis interlocuções sobre procedimentos fotográficos
tradicionais e os sistemas numéricos
usados para produção, visualização e
difusão de imagens na atualidade. As
reflexões apontam para a existência
de imagens em sistemas e significados culturais distintos. A metodologia
usada parte da análise da produção de
uma obra, os modos de ver e existir
da imagem fotográfica e o sistema da
arte. Alcançando resultados artísticos e
estudos teóricos.
PALAVRAS-CHAVE
Fotografia, artes visuais, modos de ver

ABSTRACT
This paper discusses possible interlocutions about traditional photographic
procedures and the numerical systems
used for production, visualization and
diffusion of images at the present
time. The reflections point to the existence of images in different cultural
systems and meanings. The methodology used is part of the analysis of the
production of a work, the ways of seeing and existing of the photographic
image and the system of art. Achieving
artistic results and theoretical studies.
KEYWORDS
Photography, visual arts, ways of
seeing

1 Fotógrafo. Artista visual. Doutor em Artes Visuais (UFRGS-UPV). Professor PPGAV-EBA-UFBA.
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Qual imagem nos afecta? Esta pergunta estabelece conexões com

As discussões do potencial de uma imagem sobre nossos desejos,

aquilo que vemos e o que está arquivado na memória, ou mesmo naquelas
imagens materializadas numa superfície ou visualizadas num sistema digital
qualquer, escolhido para apresentar um recorte visual de uma experiência
vivida. Assim, tentamos compreender a aparência da realidade no fluxo ininterrupto de imagens que transitam entre nós.

abordadas por Marie-José Mondzaim em “L’Image peut-elle tuer”; as aproximações entre as ilusões da ótica e as ilusões da vida, presentes nas análises
de Paul Virilio em “Esthétique de la disparition”; o entendimento que o conhecimento artístico é antes de tudo imaginativo ou imaginante, da mesma
ordem que o fantasma, o sonho ou a vigília, engendradores de ficções que
estimulam a cultura, apontados por Carlos Espartaco em “Estetico provisório”; os apontamentos que conduzem análises sobre a fotografia e seu papel
na perpetuação da memória, registrados por Boris Kossoy em “Os tempos da
fotografia”; o reconhecimento que existe uma transcendência imanente na
materialidade e alteridade das imagens, defendido por Jacques Rancière em
“Le destin des images” entre outras abordagens teóricas, são construídas a
partir dos dispositivos e aparências visuais encontradas nos eventos que
consolidam a história da humanidade e suas conquistas sociais e tecnológicas. A imagem está sempre presente.

Das histórias que conhecemos àquelas que construímos, a fotografia,
por muitos anos, vem contribuindo para suas existências. Contudo, a aceleração e replicação de instantes vistos em “imagens numéricas” exige cotidianamente outros modos de apreensão e decodificação, instaurados no estado
social, da imagem e da arte.
O tema para esta comunicação estabelece vínculos com os atuais
modos de ver, interpretar, produzir e difundir uma imagem na sociedade
atual e a tese defendida sobre “Imagens transitórias: dinâmicas interativas
entre o real e o imaginário num processo fotográfico”, na qual as investigações de caráter teórico e prático se dão num viés estabelecido entre o tempo,
a materialização de imagens e sua localização no espaço físico ou virtual.
Fotógrafos, artistas e tantos outros profissionais têm como ferramenta principal para desenvolver seus projetos os processos fotográficos e seus
mais variados suportes e qualidades. Desses, destacamos para esta discussão
aqueles que promovem uma espécie de retorno ao material ou local que lhe
originou ou mesmo criam desvios para possíveis conexões com o imaginário.
Nesse sentido, os resultados alcançados instauram verdades que põem em
xeque as imagens vistas e geram dúvidas no que vemos e o que pode ser. Daí
surgem discussões sobre a imagem fotográfica e seu papel social e cultural.
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Quando abrimos nossos olhos, imediatamente iniciamos o que poderíamos associar ao processo fotográfico, pois o que vemos é resultado da
ação da luz que nos atravessa e “fixa” algo na memória. Lá está a imagem.
Quando fechamos os olhos, muitas vezes acessamos algumas dessas imagens
que foram arquivadas, mediadas pela nossa “censura” ou conduzidas por associações àquelas que se conectam com o presente. Contudo, a necessidade
em apresentar para o outro uma determinada experiência visual, buscamos
meios e sistemas que possam conectar ideias sobre essa experiência. Muitas
dessas ideias são responsáveis pelo entendimento e conduções sociais.
No Brasil, assim como em vários outros países, a presença e difusão de imagens, especialmente aquelas de ordem fotográfica, participam da
atualização e reconhecimento dos valores culturais e históricos pertinentes a
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cada região. Independentemente da classificação profissional, artistas, fotó-

àqueles modos de ver a partir da alteridade. Uma superposição de autorias

grafos, jornalistas, cientistas entre outros “agentes da imagem” vêm atuando
na interpolação entre o inapreensível, o real, o ficcional e a memória. Com
isso, percebemos que os procedimentos fotográficos, para alguns, não estabelecem fronteiras entre a tradição e a contemporaneidade, pois o importante
está centrado no que uma imagem pode afetar ou mesmo revelar dos estados
humanos e sociais.

como dispositivo de integração entre fotografia, arte e cotidiano.

Com o surgimento e desenvolvimento tecnológico, a produção de
imagens numéricas encurtou distâncias geográficas e temporais e fez surgir o
tráfego de informações capaz de ampliar nossas ações humanas em questão
de minutos. Contudo, sua fugacidade põe em xeque a interpretação ou mesmo análise de suas qualidades e informações. Parece que tendemos a uma
“cegueira”, dada pela saturação da máquina “olho-mente”. Ou talvez, entramos num colapso e consequente esvaziamento do papel da fotografia. Verificamos então, que dessa “crise” surgem imagens fotográficas que se contaminam com o modo de apresentação, materialização e tempo de permanência
junto ao observador.
Após a supressão da carga material que revelam imagens e as fazem
existir em tempos e espaços longínquos, os sistemas virtuais as conectam em
realidades distintas. A escala, o material ou sistema que contém uma imagem, suas qualidades visuais e a capacidade de circulação e visualização as
tornam presentes em qualquer lugar e a qualquer instante. Com isso, alguns
artistas podem se apropriar e interpor procedimentos fotográficos analógicos
e aqueles que produzem imagens numéricas, objetivando alcançar resultados que atendam suas estratégias poiéticas. Antoni Abad, por exemplo, ao
criar o projeto “Megafone.net”, transfere a responsabilidade fotográfica para
motoboys da cidade de São Paulo, numa atitude que propõe dar visibilidade

Sobre essas análises podemos associar ao que Carlos Spartaco aponta
sobre as práticas artísticas, pois (Spartaco, 1998, p.17) “hoje, se pode construir outras observações a respeito da arte e da estética, sobretudo numa época marcada pela redefinição das duas práticas em uma espécie de ‘esteticidade difusa’ e “artisticidade fragmentada’ a partir de seus campos operativos”.
Nesse sentido, podemos ainda atribuir tais características às imagens que
estabelecem um posicionamento entre: público-privado, passado-presente,
material-imaterial.
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Ao analisar a produção artística atual, percebemos a existência de
obras que reúnem interesses pela análise crítica das histórias e símbolos culturais, como por exemplo naquelas produzidas pelas ações fotográficas presentes nos trabalhos de Wan Qingsong, Vik Muniz, Rochelle Costi, David
Buckland entre outros; assim também, nas obras que propõem um redirecionamento dos processos técnicos fotográficos, como aquelas elaboradas
por Christine Elfman, Lúcia Koch, Renata Voss, Spring Hurlbut entre outros;
além daquelas produzidas por artistas que discutem o trânsito “geo-temporal” e sígnico como: Osang Gwon, Gerardo Repetto, Eriel Araújo, Irina
Nakova, Gillian Wearing e tantos outros.
As produções artísticas em comunhão com diversos processos fotográficos conduzem as escolhas teóricas e análises dos trabalhos aqui presentes. Pensando assim, podemos observar a existência de imagens que conduzem nossas ações, reflexões e interações com a realidade; numa fusão entre o
real e o imaginário, a vida e a arte, a arte e a ciência, o visível e o incompreensível. Imagens de um esforço instaurado nos modos de “ver”.
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Das incontáveis imagens de corpos, retratos e autorretratos às fo-

da fotografia se dá pelas questões que a artista deseja abordar, uma discussão

tografias de lugares, eventos, situações e até mesmo investigações de ordem
científica ou transcendental, nos deparamos num mundo visível a ser decodificado, o mundo das imagens. Assim, as imagens estão sempre à espreita
de um contato, uma atualização em tempos e lugares distintos. Ao proceder tecnicamente sobre os diversos modos de visualização de uma imagem registrada por aparatos fotográficos, fotógrafos e artistas buscam inserir,
contemporaneamente, ideias e digressões sobre uma determinada realidade.
Assim, percebemos ruminações sobre a vida, a morte e a condição humana
que ressoam, por exemplo, da prática da artista canadense Spring Hurlbut,
principalmente quando ela fotografa cinzas humanas ou cenas construídas
com manequins e outros objetos.

sobre os valores inerentes à memória, o passado e o futuro. Além das características de uma imagem positiva-negativa, pois dependendo do ponto de
vista do observador, sua fragilidade e instabilidade reforça as ideias existentes
sobre o humano. Com isso, (VIRILIO, 1998, p.59) “o heterogêneo substitui
o homogêneo e a estética da investigação ocupa o lugar de uma estética, a
estética da desaparição renova a aventura da aparência”, dando origem a uma
imagem capaz de sobreviver à sua própria vulnerabilidade.

Hurlbut escolhe objetos e materiais que separam e aproximam os
vivos e os mortos, ela muitas vezes consegue a tarefa de unir a sublimidade e a beleza de uma das experiências mais temidas da vida. Para a discussão deste texto gostaria de destacar duas de suas obras, Airborne, de 2008 e
Melancholy, de 2003. Esta última foi produzida em parceria com Mike Robinson. Melancholy é uma imagem em daguerreotipo, onde podemos ver
uma cena construída por Hurlbut, composta por um manequim infantil
situado a frente de uma mesa, uma vela, um crânio e um espelho. A imagem
resultante desta técnica fotográfica parece reafirmar os valores negativos e
positivos de uma daguerreotipia e aquilo que está presente nas propostas artísticas de Hurlbut.
Figura 1. Melancholy. Spring Hurlbut & Mike Robinson. Daguerreotipia. 2003
https://jenniferlinton.com

Aqui podemos perceber a importância do modo de apresentação de
uma determinada imagem fotográfica, pois o retorno a uma técnica antiga
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As inúmeras histórias que conhecemos por meio de informações visuais, muitas vezes são vulneráveis a uma decodificação precisa do seu tempo. Assim sendo, outras interpretações são cabíveis, de acordo com a sobreposição de fatos e descobertas deixadas pelos furos nas imagens produzidas.
Um minucioso trabalho de análise e reinterpretação.
O artista chinês Wan Qingsong, por exemplo, vem construindo um
conjunto de imagens fotográficas, nas quais a reinterpretação de um determinado dado histórico estabelece um desalinho com algumas verdades preestabelecidas. Ele constrói cenas para serem fotografadas. As imagens resultantes
são oriundas da reunião de informações extraídas da história, e para isso
Qingsong prepara ambientes em direção ao ato fotográfico. Diferentemente
de Spring Hurlbut, que busca por uma materialidade fotográfica que atenda suas necessidades artísticas, Qingsong reúne materialidades e indivíduos
para a elaboração de uma foto.
Figura 2. Wang Qingsong. Offering, 2003, jato de tinta sobre papel Fine Art, 60 x 115 cm
http://www.galerieparisbeijing.com
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Nesta imagem fotográfica, produzida por Qingsong, o rito é cons-

A luz, elemento fundamental na produção de uma imagem fotográ-

truído para desconstruir o hábito e criar uma espécie de cisão no olhar da
história e tradição cultural. Algo que contrapõe as inúmeras práticas fotográficas, nas quais percebemos apenas olhares atentos à técnica e informação
visual de ações culturais, repetidas por muitos fotógrafos sem um mínimo de
reflexão crítica do que está fotografando. Apenas repete o hábito de fotografar o que se vê.

fica, é usada por Rennó para criar um jogo entre o tempo e a expectativa
para identificar as descrições realizadas em letras fosforescentes fixadas nas
paredes da galeria. Durante quarenta segundos em que o espaço fica iluminado, controlado por um sensor, se vê apenas as paredes brancas; quando
a luz se apaga os textos fosforescentes revelam descrições das imagens que
não se encontram ali. Seguindo esses exemplos, vimos percebendo uma “desterritorialização da fotografia”, pois seu status de imagem “fiel” àquilo que é
visto se refaz em práticas que expande o conceito sobre fotografia. Talvez seja
necessário, como convoca Vilém Flusser (2002), uma “filosofia da fotografia”,
onde a condução para uma liberdade da práxis fotográfica poderá libertar os
operários das máquinas e construir uma revolução no modo de ver “fotograficamente”.

Na arte contemporânea, a fotografia e seus processos de construção
de uma imagem são usados para tentar ultrapassar sua condição de espelho e
encontrar caminhos que desnorteia o olhar e faça com que os “olhos fiquem
mais abertos” para a realidade. As alterações analógicas e digitais dos dados
visuais obtidos pelo contato direto com essa realidade, muitas vezes estão
relacionadas com a ideia de perfeição de uma imagem fotográfica. Contudo,
percebemos que artistas realizam alterações para “revelar” ideias que penetram a realidade e faz emergir outras imagens.
O desmembramento dos processos fotográficos nos faz aproximar as
intervenções cromáticas de Lucia Koch à uma “fotografia aberta”, pois com
uso de filtros de cor ela transforma os espaços expositivos em uma espécie de
câmera, onde o “fotografado” está dentro do equipamento. Essa experiência
se dá pelo contato com a luz que atravessa as aberturas existentes nos objetos
arquitetônicos, não há imagem fixada numa superfície sensível e sim impressões fugidias de cores registradas no instante da percepção. Paralelo a essas
análises podemos inserir a obra “hipocampo”, de Rosângela Rennó, que estabelece nexos verbais com uma imagem não vista. Nesta obra, a “experiência
fotográfica” também se dá no espaço expositivo, onde a inexistência de imagens esbarra numa descrição daquilo que seria sua representação visual.
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A presença aqui, ali e acolá de uma imagem fotográfica desloca seu
significado e estabelece conexões com a memória de um indivíduo e consequente modificação das suas atitudes, podendo contribuir, inclusive, para
atitudes de uma micropolítica, presentes no trânsito “geo-temporal” da fotografia. A cada instante vivido, atravessado por uma determinada imagem,
pode nos conduzir a uma instabilidade perceptiva, é necessária uma “pausa”
e corroer as grades que guardam o hábito. Assim, mais uma vez estaremos
somando à revolução do modo de ver “fotograficamente”.
O tempo é um elemento que instaura um entre presente-ausente
nas imagens fotográficas. Um coadjuvante que parece estar à espera de uma
oportunidade para ocupar o papel principal. Porém, ele nunca estará só, pois
haverá relações com a materialidade do indivíduo e conexões subjetivas. A
cada momento somos sujeitados às inúmeras imagens que se apresentam
diante de nós, pois
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do vivido, numa tentativa frustrada de reativação da emoção. Hoje, contrariamente a essa necessidade, os registros são passageiros e velozes. É preciso
estarmos atentos para não sermos atropelados pelo excesso e cair num vazio
indeterminado. É necessário realizar exercícios que torne nosso corpo
um lugar de potência para os enfrentamentos visuais. Mesmo aqueles
fugidios, existentes em superfícies refletoras, como o espelho.

Toda esta questão (do tempo na imagem fotográfica) deve
sempre se relacionar com a questão do sujeito – com um fenômeno enunciativo no sentido amplo da palavra... se pode
considerar a fotografia como um ato de discurso: talvez não
seja sempre uma obra, por meio da qual se transmite necessariamente algo de um sujeito, da sua condição mental, de seu
desejo, mesmo que as vezes tudo isso fique expressado com
pouca clareza. (DURAND, 1999, p.66)

Considerando a fotografia como um “ato de discurso”, encontramos
na história de suas aparências importantes consequências a partir do reconhecimento de informações presentes em suas existências. Com isso, percebemos que das incontáveis imagens fotográficas existem aquelas que nos
‘salva” e aquelas que podem nos “matar”; assim, (MONDZIN, 2009, p.17) “o
visível afecta-nos na medida em que se relaciona com a potência do desejo e
nos impele a encontrar simultaneamente os meios para amar ou odiar”. Nesse
sentido, a reprodução fotográfica resguarda uma espécie de “munição” capaz
de exterminar novos olhares para o agora, mas também assegura “alimentação” para as almas desamparadas na escuridão da ignorância.
Conhecer através de imagens também é um exercício de reconhecer-se enquanto responsável pelos percursos da história, num exercício de
embate com o reconhecível e o desconhecido. Isto porque uma imagem fotográfica pode nos conduzir à dúvida, e nesse momento ela rompe com sua
tradicional função especular e estabelece elos com a construção do conhecimento. Daí a importância em observar e dissecar os processos fotográficos e
suas implicações na formação de uma imagem, mesmo que seja temporária.
A necessidade de permanência de um registro fotográfico fixado
numa determinada superfície sempre acompanhou o interesse do homem,
pois algumas cenas que ele via, muitas vezes, queria guardar como lembrança

133

Em 2001, ao ser convidado pela curadora alemã Karin Stempel para
participar da exposição “Schwarze Götter, Weike Hellige” (Deuses negros,
santos brancos), pude perceber o quanto os resultados alcançados pelas práticas artísticas poderiam ressoar em campos interpretativos obtusos. A obra
apresentada “A busca dá imagem” é uma instalação composta por uma mesa
metálica contendo dezesseis espelhos cobertos por uma camada de parafina
sólida e cinco mil velas à disposição do público para uma possível participação. Nesta mostra, também haviam obras de Pierre Verger, Mario Cravo
Neto e Marepe, representações fotográficas de imagens documentais de performances, viagens ou apropriadas do cotidiano.
Figura 3. Eriel Araújo. A busca dá imagem. IFA Gallery Stuttgart, Bonn e Berlin. Alemanha
Foto: Eriel Araújo

Ao analisar o espelho como uma superfície que “fixa” temporariamente uma imagem podemos afirmar que se trata de uma condição fotográfica, mesmo que instantânea. Partindo dessa conduta, vários outros trabalhos
vêm sendo realizados numa tentativa de sobrepor outras ideias à imagem
fotográfica. Fusões capazes de alterar as qualidades da imagem capturada e
conduzi-las à lugares de instabilidade física e interpretativa. Assim, a história
será construída por cada indivíduo que entrar em contato com a obra.
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Figura 4. Eriel Araújo. A busca dá imagem. IFA Gallery Stuttgart, Bonn e Berlin. Alemanha

psicanálise e filosofia da percepção, mas também do fotográfico. Na Alema-

Foto: Eriel Araújo

nha esta mesma obra foi recebida como uma experiência artística que aponta
questionamentos sobre o Ser e suas condutas perante uma imagem. Existente
no instante em que a parafina sólida se liquefaz e revela uma imagem misturada a um objeto (KRAUSS, 2002, p.171) “psico-atmosférico-anamórfico”
que a detém e se apresenta como um informe a ser decodificado.

As mutações ocorridas na materialidade das coisas e do nosso corpo são somadas àquelas modificações no modo de pensar e agir no mundo. Assim,
como analisa Stempel,
Trata-se aqui também de processos de conhecimento, da auto-afirmação enquanto indivíduo, que descobre a si mesmo
através de e em seus atos. No centro dos trabalhos de Araújo
situam-se processos de transformação de materiais, a alteração de suas propriedades por meio da modificação intencional de estados de agregação – operações químicas e processos
físicos observados superficialmente, que, no entanto, sempre
nos fazem lembrar da origem da química a partir da alquimia
e também da ligação de ambas com a Grande Obra. (STEMPEL, 2003, 48)

Ao lembrarmos das possíveis associações da origem da vida por meio da
“luz” podemos quiçá relaciona-las também com os processos fotográficos,
nos quais a origem da imagem se dá, inicialmente, pela presença da luz. No
entanto, faz-se necessário outros encaminhamentos para entendermos os
“modos de ver” a existência. A dependência dos hábitos culturais, muitas
vezes, é norteadora para induzir a fruição, criando censuras ou mesmo reduzindo a interpretação ao que está estabelecido na memória e não na experiência do olhar.
Partindo dessas observações vale destacar os diferentes modos de ver
a mesma obra aqui no Brasil e na Alemanha. Em 2001, “A busca dá imagem”
foi apresentada no Museu de Arte Moderna da Bahia, durante sua exposição a maioria das pessoas identificavam algo relacionado ao transcendental e
religioso. Contudo, a gênese da obra está no esforço que fazemos cotidianamente para manter “fixa” e “definida” uma imagem resultante de uma ideia
ou experiência visual. Algo que se aproxima das questões abordadas pela
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Outros resultados foram obtidos a partir de experiências com a imagem fotografada e sua condição reflexiva, fugidia e instável. Uma dúvida
instaurada quando se vê uma imagem fotográfica. Dentre esses resultados
podemos citar “Refletir na Terra”, intervenção fotográfica realizada em Gata
de Gorgos, Espanha e “Espaço privado”, apresentado como um dos resultados da pesquisa de doutorado em artes visuais. O primeiro trabalho consiste
de dois cubos de madeira revestidos com espelhos e imagens fotográficas em
vinil adesivo transparente.
Figura 5. Eriel Araújo. Refletir na Terra. Detalhe. Estiuart Intervenciones Valencia. Espanha.
2007.
Foto: Eriel Araújo

Neste trabalho, instalado numa espécie de marco zero entre o espaço
urbano e rural, propunha refletir sobre a ocupação desenfreada da especulação imobiliária em direção à Natureza. Em cada face dos cubos poderíamos
presenciar as imagens do passado, fotografado e adesivadas nas suas superfícies, somadas às reflexões do presente, através da qualidade do espelho que se
encontrava embaixo da imagem. Passado e presente numa mesma superfície,
em tempos distintos.
‘Em “espaço privado”, a experiência de estar num banheiro público
completamente espelhado foi responsável por conduzir a gênese desta obra.
Após a realização de vários registros fotográficos das imagens rebatidas nos
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Figura 6. Eriel Araújo. Espaço privado. Detalhe. Coleção particular.
Foto: Eriel Araújo

Dos resultados obtidos pelo papel documental assumido pela fotografia, importante no cenário social, político e científico, identificamos uma
ampliação do seu potencial enquanto área de conhecimento capaz de agregar conceitos, muitas vezes incongruentes, e dar sentido aos novos rumos
da humanidade. Com isso os processos fotográficos se associam às tradições
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Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite dos organizadores desse colóquio, Alessandra e Mamede, sem dúvida, uma porta de entrada para a reflexão dos múltiplos aspectos da fotografia contemporânea.
Também, quero deixar registrado aqui minha participação, tanto quanto a
de Angela Magalhães, nos projetos partilhados por mais de 30 anos com alguns fotógrafos desta cidade. Desde o FotoBahia, ainda na década de 80, até
encontros mais recentes, que apontam para o esforço dos fotógrafos baianos,
em abordar práticas fotográficas cada vez mais complexas, imersas tanto na
tradição quanto num território híbrido e contemporâneo.
Falar de fotografia contemporânea não é fácil. De início, podemos
observar a fluidez do próprio termo que, além de ganhar um sentido ambíguo,
ultrapassa as categorias instituídas ao longo da história da fotografia. Isso me
dá a chance de pensar a relação entre a fotografia e a arte num cenário atual,
marcado pela ruptura de fronteiras, pela convergência dos meios semióticos
e pela extinção de modelos classificatórios rígidos e sistematizados. Hoje o
artista, para lembrar o filósofo Arthur Danto, não é mais dependente das
narrativas históricas da arte. Ou seja, ele não precisa mais se ajustar ao que
Belting denominou de enquadramento da história da arte do século XIX, em
que todo o fazer era cerceado pela decisão do que poderia ou não se tornar
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arte.

mente transformados pelos novos modos de conceber o tempo e a história.

Desde os anos 20, as vanguardas históricas delineiam o fim de uma tradição
artística que prezava tanto a noção de autoria, quanto uma linguagem artística caracterizada pelo estilo da época e de suas transformações. A Fonte,
por exemplo, concebida por Marcel Duchamp coloca em xeque a ideia da
beleza, de mimesis, da nobreza dos materiais, se pensarmos que Duchamp
promove o deslocamento da função dos objetos industriais para o espaço da
arte. Esse gesto duchampiano criou uma espécie de fissura para os artistas
que puderam vislumbrar um horizonte distanciado da forma e do conteúdo
convencionais de pinturas postas sobre moldura.

Porém, a fotografia contemporânea é muito mais do que um objeto híbrido
a ser contemplado. Isso é óbvio. Estão aí os trabalhos por toda parte. Uma
vez que sabemos como as tecnologias digitais são cada vez mais accessíveis a
todos, como campo de experimentação, o fotógrafo demarca o seu lugar com
ações, que friccionam o já visto, para potencializar o seu trabalho de modo
irredutível.

Depois disto, eu diria, somos tomados por uma arte que se encaminha para um completo devir, uma arte sinestésica que brinca com os sentidos, uma arte em completa mutação. Daí meu interesse pelo pensamento do
sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que em seu conhecido livro A modernidade líquida, define as formas de vida contemporânea como vulneráveis e
fluidas, o que reforça um estado temporário e frágil das relações sociais e dos
laços humanos. Essas mudanças de perspectivas aconteceram em um ritmo
intenso e vertiginoso a partir da segunda metade do século XX. O tempo
líquido é repleto de sinais confusos, propenso a mudar com rapidez, em que
tudo que é sólido se desmancha no ar.
Essa ideia de Bauman é-me muito cara. Quando penso nela, vem-me
à mente a profunda crise da arte contemporânea distanciada das certezas da
modernidade, acompanhada do grande abalo que sofremos por conta das
perdas de nossas antigas referências culturais. Temos agora novas formas de
realizações, experiências e valores. Se pensarmos nisso sob a perspectiva dos
dispositivos discursivos da fotografia contemporânea, teremos uma problematização da tradição, que se soma aos experimentos linguísticos caotica-
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Nessa tessitura, rumo a uma visada crítica, na década de 60 o artista
assume a fotografia como um vetor importante da arte conceitual. Em sua
aproximação ambígua entre documento e obra, a arte conceitual representou um ponto de virada para a inserção da fotografia num campo semântico
mais amplo. Um exemplo emblemático é a obra Uma e três cadeiras do americano Joseph Kosuth, uma das maiores referências da arte conceitual, composta por uma cadeira, posta ao lado de uma fotografia da mesma cadeira,
acompanhada de uma definição de cadeira como proposta pelo dicionário.
A um só tempo, Kosuth põe em jogo uma ideia que tem como pano de
fundo um sentido tautológico, ou seja, reiterativo proposto também pela
fotografia. Nesses arranjos discursivos já podemos antever a valorização da
fotografia como instrumento de captação do real. Essa discussão, aliás, foi
ampliada pelo artista canadense Jeff Wall que coloca a arte conceitual ao
lado da fotografia amadora. Em vez do esteticismo próprio da fotografia
de arte, Wall afirma que havia por parte dos artistas um interesse pela
imagem neutra, pobre, inexpressiva, muitas vezes mal enquadrada, sem
apuros técnicos e formais. Assim, a utilização do documento fotográfico na
arte conceitual, não estava nem voltada para uma perfeição estilística, nem
tampouco orientada para uma forma avançada de uma prática fotográfica
atrelada ao virtuosismo técnico pregado pela fotografia moderna.
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Temos aqui um assunto relevante que, me parece, não tem recebido

viveu esse período, ver a liberdade de expressão ser ceifada nos mais distintos

a merecida atenção na construção de uma história da fotografia. Nesse momento, acho importante acessar o passado tendo como bússola a inserção
da fotografia na arte brasileira entre as décadas de 60 e 80. Pensar e refletir
sobre esta questão exige de nós a aproximação com o amplo repertório experimental, praticado pelos artistas, que trouxeram uma dissolução dos conceitos tradicionais da arte em prol de uma relação mais orgânica com a vida.
Arte ambiental, arte corporal, Super 8, imagens de segunda geração e ações
artísticas fecundam um universo criativo, onde não existe mais qualquer limite para a prática artística. A fotografia, tanto quanto o cinema e o vídeo, irá
testemunhar o repertório artístico num tempo pretérito. Não apenas o aqui e
outrora. Mas também o aqui e agora. Isso porque essa relação entre passado
e presente é sempre marcada por uma incompletude. Explico. Ao admitirmos
o poder de evocação da imagem, colocamos também em evidência uma relação rememorativa e dialética com uma história revisitada no “agora”. Dito
de outra forma, a presença reminiscente da imagem ecoa no presente como
uma colagem de saberes, afirma o filósofo francês George Didi-Huberman,
quando se refere à justaposição de temporalidades que se dá num espaço
visual sempre em aberto.

campos da cultura. Notícias de jornais, peças de teatro e composições
musicais, por exemplo, foram censuradas e mutiladas, enquanto grande
número de brasileiros foram exilados, cassados, mortos e perseguidos pela
ditadura. Era a hora então de explodir os valores artísticos habituais, e em
lugar deles, adotar materiais e suportes precários, cheios de significados,
como uma reação às situações traumáticas vividas nos anos de chumbo da
ditadura militar. O crítico Frederico Morais enxerga as ruínas no tempo da
história como força de transformação. Diz ele,

Para dar continuidade à essa reflexão, vou apresentar um conjunto
de obras de determinados artistas brasileiros, reconhecendo desde já a
impossibilidade de esgotar a complexidade e amplitude do que foi realizado.
Por esta via, a seleção feita, acredito, abre caminhos para pensarmos o aspecto
político que aflora nas obras produzidas durante a instauração do regime
militar a partir de 1964. Porém, a força que aflora nesses trabalhos não está
ligada apenas aos aspectos exteriores. Como mostra Walter Benjamin, é
preciso levar em conta o poder ativo inerente às práticas artísticas, que se
delineiam no horizonte como ato de resistência. Não foi fácil, para quem
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E quanto mais a arte confunde-se com a vida e com o quotidiano,
mais precários são os materiais e suportes, ruindo toda a ideia
de obra. Da apropriação de objetos, partiu-se para a apropriação
de áreas geográficas ou poéticas simplesmente de situações. A
obra acabou.1

O pernambucano Paulo Bruscky, por exemplo, tem uma produção multifacetada e híbrida, onde os sentidos irônicos, fora do tom, soam
estranhos e desafinados. Desenho, pintura, gravura, poesia, performance,
vídeos, xerox, arte-postal e produção de livros fazem parte da sua eclética
trajetória. Seguindo essa via, Bruscky constrói uma obra efêmera, cultivada
por certa qualidade anárquica, que corrói por dentro os valores de uma arte
bem-comportada. No início da década de 70, quando Bruscky participa da
arte-correio, discute a natureza da arte entrelaçada ao cotidiano. A imagem
ocupa um lugar singular em seu trabalho. Seu autorretrato pode ser visto no
verso deste envelope em conjunção com as frases, “cópia conforme original”
e “hoje, a arte é este comunicado”, colocando no horizonte uma arte nada

1 Frederico Morais é crítico e historiador de arte e curador independente. O corpo é motor da obra.
(Publicado originalmente com o título “Contra a arte afluente” pela revista Vozes, janeiro-fevereiro –
1970.)
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fixa, que se dava fora do museu e do mercado de arte. Esse sentido desafiador

Para os historiadores, a fotolinguagem, um termo utilizado para designar o

(foto 1) foi também reforçado na obra Confirmado é arte, produzida em 1977
pelo artista. Sobre o postal apropriado, Bruscky agrega o carimbo e o decalque, utilizando, como poucos, materiais impressos para construir um pensamento crítico. Aqui, Bruscky parece seguir as palavras de Duchamp “será
arte tudo o que eu disser que é arte”. Isso porque, me parece, tudo depende da
interpretação do artista que decide qual a materialidade desejada para constituir o seu trabalho, nem sempre compreendido pelo seu teor provocativo.

uso da fotografia como meio de expressão, foi pautada por estratégias discursivas, que empregavam o sequenciamento, a repetição, a apropriação, a
intertextualidade ou a simulação.

Nesse sentido, arte e contestação aparecem no mesmo plano na obra
de Bruscky. Na performance (foto) O que é arte? para que serve? realizada
nos anos 70, ele arrasta definições artísticas convencionais para fora de suas
formas costumeiras. Caminhando pelas ruas de Recife, até parar na frente de
uma livraria, Bruscky trouxe em seu peito um cartaz pendurado no pescoço
com os dizeres que intitulam o trabalho. Seu próprio corpo, fundador da
experiência estética, ganha destaque como motor da obra no espaço público.
Tal estratégia (foto) foi repetida quando Bruscky, carrega este postal ampliado no tamanho 180x90 cm por diversas ruas e avenidas de Recife. Todo o
percurso da ação foi documentado em slides enviados pelo correio e expostos na galeria Arte Nueva em Buenos Aires. Bruscky destaca, assim, a importância da linguagem visual como força-motriz de circulação do seu trabalho,
conferindo concretude a uma situação provisória.
Esta contra-história pode ser contada em vários capítulos. Um deles, seria o que se convencionou chamar de fotolinguagem. (foto) A colagem
Pelos nossos desaparecidos, por exemplo, faz parte dessa sintaxe, expressando
a posição política de Bruscky que utiliza uma série de fotos em forma de negativos para protestar contra os desaparecidos durante a ditadura brasileira.

145

Artur Barrio também utilizou a mesma estratégia para representar a
tragédia como um tema galopante da existência humana. (foto) Na série de
fotos que compõe o trabalho Des-Compressão, produzido em 1973, o artista
deforma o seu próprio rosto, comprimido sobre o vidro, para plasmar uma
identidade bizarra. Mas o sentido maior desta obra, acredito, foi expresso
pela força do grito mudo, que surge nesse encontro com o vivido através da
sensação de um corpo agônico. De alguma maneira, a rememoração do sofrimento psíquico se projeta no tempo para nos lembrar situações conflitivas
que até hoje nos assombram.

Quando vejo este trabalho de Barrio, inevitavelmente vêm-me à tona
suas ações precárias e efêmeras, produzidas desde os anos 60, que se contrapõem à uma obra estável, monolítica, distanciada da relação direta com
a vida. Isso não ocorre por acaso. Assim, é possível ver o protagonismo da
fotografia reproduzindo, por exemplo, (foto) Trouxas Ensanguentadas, uma
obra que se tornou emblemática no interior de sua trajetória. Contendo carne, ossos e sangues, pano, cordas, as Trouxas Ensanguentadas foram espalhadas pelo artista nos jardins do Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro
em 1969. Confundidas com corpos mortos, desovados pela ditadura militar,
esta obra ganhou uma repercussão inédita com a presença dos militares que
jamais poderiam identificar uma ação artística naqueles moldes. De natureza
repulsiva, as trouxas ensanguentadas foram execradas pelo incômodo provocado com seus cheiros fétidos. Eis aí o sentido provocativo de um trabalho,
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que se funda numa ação guerrilheira, subterrânea, distanciada da arte tran-

Temos, portanto, neste período, práticas artísticas bastante amplas,

cada e morta nos museus .

difusas e imprecisas. Algo que pode ser conferido também no uso da fotografia engendrada numa dimensão individual e pública entre os artistas brasileiros desse período. (foto) Iole de Freitas, por exemplo, trabalhou com sequências fotográficas para construir seu autorretrato, que aparece na história
da fotografia desde o francês Hyppolyte Bayard, que simulou em 1840 o seu
próprio afogamento. Com isso, chamava atenção de seus contemporâneos
para o esquecimento de seu papel como inventor da fotografia na França. É
evidente que a retórica visual empregada por Iole tem uma direção distinta
de Bayard. Por se valer de uma interpretação antimimética, Iole insiste no
desfiguramento do seu corpo, refletido em estilhaços de espelho e captado
num discurso cinético, que a fotografia torna instantâneo.

2

Foi também em 1969, em Belo Horizonte, (foto) que o artista espalhou 60 rolos de papel higiênico nas margens do rio Arrudas em Minas
Gerais. As compridas e alvas tiras brancas, quando jogadas, tomavam diversas formas e sugeriam - segundo o crítico Frederico Morais - a libertação
da parede, do suporte e do museu. A arte passava a ser então um processo,
ou uma situação, tal como nomeada por Barrio – “em função do vento, em
função da água, em função da cidade, em função do corpo”. Na sua escrita,
Barrio também destaca a importância do “registro fotografia que, segundo
ele, possibilita captar alguns desses momentos de transformação constante
inscritos na situação do momentâneo perecível”.
Numa de suas muitas entrevistas, Barrio considera a precariedade
dos registros fotográficos ao documentar suas ações porque se distancia da
experiência, in loco, daquilo que é vivido. Tudo muda, porém, na produção
de seus cadernos livros, onde colagens fotográficas e textos em sua própria
configuração têm um valor em si porque adquirem o estatuto de uma obra
autônoma3. Na década de 70, Barrio produziu alguns livros concebidos como
uma espécie de rascunho para colocar em pauta suas ideias. Neste caso, escreve com seu próprio punho sobre a questão da reprodução – “reprodução
em massa da anulação da obra como maior valor no jogo do mercado, não
é necessário que exista a Gioconda propriamente, já que existem milhões de
reproduções” - como também alude ao livro de carne, uma obra icônica de
sua trajetória, apresentada no Espaço Caim em Paris em 1977.
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Já a artista Anna Bella Geiger se volta para requalificar imagens
apropriadas do fluxo midiático que se tornam poderosos recursos para suas
incursões na cultura brasileira. A obra Brasil nativo/Brasil alienígena, produzida em 1977, se sustenta na apropriação de uma série de postais publicados
sobre os índios brasileiros. Mesclando sua própria imagem e a do grupo de
meninas com a dos indígenas representados nos dezoito postais, repete as
mesmas cenas, os mesmos gestos, para salvaguardar a semelhança do que foi
idealizado. Seu trabalho também pode ser assimilado sob o prisma das diferenças entre duas culturas tão distintas. Por força das circunstâncias históricas, Geiger produz também este autorretrato com duas imagens de crianças
indígenas para lembrarmos das diversas mortes que ocorriam no território
indígena num momento em que o governo começava um plano para a demarcação das suas terras.4

2 Edição especial sobre obra do artista: Ligia Canongia, Artur Barrio, Modo Edições,RJ, 2002.
3 Idem.

4 Um estudo específico sobre a obra desta artista pode ser encontrado em Anna Bella Geiger,
Territórios Passagens Situação, Org. Adolfo Montejo Navas, Ed. Casa da Palavra, RJ, 2007.
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A desconstrução visual do discurso midiático, a apropriação de ima-

Articulando a mesma estratégia de Picasso, Secco foi fotografada pelo seu

gens da cultura de massa, a construção de objetos cinéticos, tudo isto pode
ser identificado na complexa trajetória do artista paulista Waldemar Cordeiro. Tal como Anna Bella, Cordeiro parte da mídia impressa para remeter às
agruras da ditadura militar implantada em 1964. Apropriando-se de páginas
do jornal carioca Última Hora, cortado em tiras e colado sobre papel, Cordeiro oculta a palavra revolução que passa quase desapercebida em meio a
essa articulação discursiva. O mesmo sentido pode ser visto em (foto) Massa
para indivíduos (1964) e (foto) Indivíduos sobre massa (1966) que possui uma
conotação política mais explícita. Fotos de diferentes comícios, associadas a
uma lupa, acentuam, neste objeto, a importância das vontades individuais
que podem se sobrepor ao poder coercitivo das massas. Tanto é assim que
Cordeiro destaca o indivíduo na superfície dos trabalhos, talvez, como uma
alusão ao pensamento marxista que acredita no poder individual capaz de
transformar a realidade social na passagem do capitalismo para o comunismo. Ao mesmo tempo, em Autorretrato probabilístico, produzido em 1965,
Cordeiro propõe uma desconstrução do seu rosto, associado as palavras sim
e não, como indício do seu ceticismo em alcançar qualquer verdade absoluta5.

marido, o fotógrafo Dileny Campos, que utilizou um filme fotográfico, batido
de ponta a ponta, sem qualquer tipo de descarte. O importante para a artista
era mergulhar em sua experiência – interna, privada, psicológica – desdobrada pelo seu corpo no espaço. Já em sua obra A casa do Homem (1970), Secco
coloca as rudes e toscas paredes da casa de taipa numa pasta para fazer um
resgate da noção de espaço como abrigo poético.6

O trabalho de Maria do Carmo Secco corresponde a outra ordem
de significados. Em 1967, a artista, que transitava no universo das artes plásticas, se voltou para a fotografia depois de olhar uma obra de Picasso, que
retratou numa imensa tira de gravuras a fotógrafa Dora Maar, considerada
a musa do surrealismo. Neste trabalho, A mulher que chora, Secco passa ao
largo de representações fotográficas mais eruditas ou requintes compositivos.

5 Sobre o assunto ver Helouise Costa, A ruptura como metáfora, Ed. Cosac & Naify, Centro
Universitário Maria Antonia, da USP, 2002.
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Os fotógrafos Miguel Rio Branco, Pedro Vasquez e Marcos Bonisson
transitam entre o documental, a performance e a metalinguagem para criar
significados que expandem os modelos canônicos da fotografia documental
nos anos 70. Isso pode ser visto na montagem da mostra Negativo Sujo de Miguel Rio Branco, exibida em 1978 na Escola de Artes Visuais, que se distancia
das proposições lógicas e lineares da fotografia humanista. As fraturas sociais
da região do garimpo da Bahia foram simbolizadas por uma estrutura cênica
saturada de sentidos. Fotos de trabalhadores, negociantes, jogadores, prostitutas, coladas num papel de embrulho, um suporte precário, reforçavam as
condições degradadas, análogas à escravidão. Mais ainda, escritos, cortes e
fusões remetem a vulnerabilidade de um espaço social marcado pelas contradições e tensões internas transformadas em enigmas imagéticos.7
Já Pedro Vasquez explorou a fotolinguagem num campo multidisciplinar conectado com a história em quadrinhos e o cinema. Retomando o
título de um filme surrealista de Hans Richter, Dreams that money can buy,

6 Talvez a obra de Secco tenha sido mostrada pela primeira vez no contexto da exposição coletiva Arte
Foto. Curadoria Ligia Canongia, Centro Cultural Banco do Brasil, RJ, 2002.
7 Alguns aspectos da obra de Secco, Vasquez e Bonisson foram analisados no catálogo da exposição
Visões Paralelas, da Inquietação do moderno à fotografia Contemporânea, Curadoria Geral Nadja
Peregrino e Paulo Duque Estrada, Centro de artes UFF, 2005.
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usou a imagem do fantasma da história de quadrinhos, para enfatizar uma

uma tendência de restringir a fotografia contemporânea a determinadas for-

serialidade imagética bem típica do universo pop; também evocou Magrite
e Shakespeare, sempre citado, porém pouco lido, em Enigma de Hamlet para
mostrar que a relação entre o homem e si mesmo pode ser camuflada a partir
do ponto de vista artístico. Uma característica importante é o citacionismo
que o artista imprime a esses trabalhos, como é o caso do título All about Eve,
onde Vasquez agrega pequenos takes bastante inventivos para indagar sobre
a existência de Deus. Sem dúvida, os títulos das obras denotam a perspicácia
e inventividade do artista.

mas visuais, quase sempre validadas por um pensamento único. Resulta daí
a negação da alteridade proposto por um discurso artístico dominante. Por
exemplo, a fotografia documental é posta no campo da arte contemporânea
num lugar anacrônico em virtude de sua relação mais imediata com o real.
É preciso então inventar novos termos para esta abordagem, como no caso
do documental imaginário, que nada mais é do que a repetição das múltiplas
formas de subjetividade implantadas pelos fotógrafos desde os primórdios da
fotografia. Daí minha preocupação em reconhecer não somente a integração
da abordagem documental no cenário da arte, como também a afirmação de
estratégias, que desarticulam modelos canônicos, permeados por uma ação
política numa dimensão privada e pública.

Marcos Bonisson teve sua formação no ambiente de gestação das
primeiras manifestações da chamada fotolinguagem, na década de 1970, no
Parque Lage, um dos principais centros de formação, reflexão e debate sobre arte contemporânea no Rio de Janeiro. Uma série de fotografias, concebidas em 1978, mostra o corpo feminino, parcialmente encoberto, que ganha uma aparência fantasmática e opaca na performance aqui destacada. O
caráter transitório e fugaz da personagem, em movimento, configura uma
identidade jogada no abismo.
Me parece que esses reviramentos estéticos do passado recente fazem parte da complexidade da própria noção do contemporâneo. O filósofo
italiano Giorgio Agambem diz que o contemporâneo consiste justamente naquilo que escapa a nossa compreensão. Sinaliza assim a impossibilidade de
tomarmos o contemporâneo como objeto uma vez que não existe um distanciamento que nos permita olha-lo de fora8. Mas eu poderia dizer que sobre
as trevas do contemporâneo, para usar a expressão de Agambem, identifico

8 Desdobramentos dessa análise podem ser encontrados na palestra Narciso no Espelho do Século
XXI: Diálogos entre a Psicanálise, as Ciências Sociais e a Comunicação da psicanalista Tania Rivera, em
http://www.narciso21.com.
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Comecemos pela ressignificação da fotografia documental no
campo da arte. Num dos casos mais recentes, o fotógrafo brasileiro Maurício
Lima que ganhou o premio Pulitzer em 2016, apresentou no MIS em São
Paulo, uma série de fotos sobre os conflituosos fluxos migratórios para a
Europa. A concepção cenográfica reforça a pungência do seu trabalho. Fotos
monumentais, dispostas nas paredes, são ressaltadas por focos de luz da
mesma forma que imagens de pessoas mortas se destacam no chão coberto
por feno. Sons assemelhados às ondas do mar rememoram a travessia
marítima, enquanto a interação do público se dá através de mensagens
coladas nas paredes. Porém, estes aspectos plásticos continuam a suscitar
discussões sobre a inserção de um tema trágico numa ambiência de arte.
Do meu ponto de vista, Maurício Lima traz um aprofundamento crítico que
nos permite ver o tema sob múltiplos pontos de vista. Um dos principais, se
refere à ênfase humanista do seu trabalho, quando acompanha durante seis
meses a jornada da família Majid em seu deslocamento da Síria até a Suécia.
Temos nomes agora e não mais números estatísticos que jamais poderão dar
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conta das histórias individuais por motivos óbvios. Por outro lado, mesmo

de estúdio ambulante, começou a fotografar pessoas nas ruas, pedindo que

que exista uma estetização como recurso de montagem, o ensaio não se
descola da gravidade da situação, intensificada pelos relatos dos imigrantes
que se deslocam para a Europa por conta da guerra com a aspiração de fazer
o caminho de volta. Como nos lembra Sartre, ao se referir a Guernica pintada
por Picasso, a beleza não salva aquilo que mostra9.

elas respondessem, nas folhas em branco, a três perguntas: Quem é você?
O que você pensa do futuro do Brasil? Qual é o seu sonho? No primeiro
dia desta experiência que começou em 1999, na Vila Madalena e no Largo
da Batata, em São Paulo, uma velhinha que catava latas na rua topou fazer
parte do trabalho. Surpreendentemente respondeu às três questões em
um bom português e identificou-se: “Maria… Ex-professora e advogada”.
Neste momento Fridman percebeu que tinha começado um projeto de
vida. As composições de retratos e textos contendo as respostas escapam
à despersonalização constantemente vistas em trabalhos de cunho social e
humanista. Palavra e imagem imbricadas são eixos principais do significado
deste trabalho, como também as legendas que corroboram para situar o
personagem retratado. Arnaldo Antunes que faz o texto de apresentação de
Fridman pergunta: “se uma imagem vale mil palavras, o que vale a palavra
quando também se torna uma imagem?”

O modo de expressão de cada fotógrafo pode interferir no grau de
intensidade do caráter documental ou artístico do trabalho: seja de forma
determinante, como vimos agora com Maurício Lima, ou de maneira mais
indireta como é o caso do ensaio Paisagem Movediça de Bruno Bernardi,
selecionado para a exposição do prêmio Pierre Verger em 2017. Suas
imagens remetem à tragédia do distrito de Bento Rodrigues que em apenas
onze minutos, foi soterrado por toneladas de lama devido ao rompimento
de duas barragens operadas pela mineradora Samarco. Nesse cenário de
horror, esvaziado de qualquer presença humana, temos a desolação da
paisagem mineira devastada pela inclemência do capitalismo selvagem.
Despojos pessoais dos habitantes se acumulam numa cidade fantasma. Por
isso, o problema ocorrido, ao meu ver, vai muito além do desastre ecológico.
O duro, hoje, é seguir a vida sem a possibilidade de retorno, constatar a
impossibilidade dos indivíduos, que ali viveram, em reconstruir uma história
parada em meio ao caos, extraviada, abolida, suspensa no auge da brutalidade
humana.
Munido de uma câmera e folhas de papel em branco, o fotógrafo
Paulo Fridman partiu para um de seus trabalhos autorais. Com uma espécie

9 A noção da beleza, de Jean-Paul Sartre, Universidade Mackenzie, SP, 1960, em http://
revistapandorabrasil.com/revista_pandora/sartre.htm
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Vemos aqui a importância da fotografia como dispositivo político
utilizado pelos artistas para construir narrativas, resgatar histórias esquecidas, lutando para recuperar uma memória confiscada no contexto das relações sociais. Este é o caso de Rosângela Rennó que resgata informações
apropriadas de jornais e arquivos públicos para recuperar questões traumáticas apagadas pelos discursos públicos. Não sem razão, o filósofo Tzvetan
Todorov (2000) afirma que os regimes totalitários do século XX, deram à memória um estatuto inédito na medida em que perseguiram com afinco a sua
supressão. Em relação a isso, Rennó põe em discussão a amnésia social que se
torna cada vez mais presente no mundo contemporâneo diante da avalanche
de informações. Na série Corpo da Alma, o estado do mundo, produzida entre
2006 e 2009, por exemplo, dialoga com imagens apropriadas de jornais, que
mostram a reação das pessoas diante da ausência súbita de parentes mortos e
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desaparecidos que retornam à nossa memória através da exibição de retratos.

Numa outra ação artística, Jonathas de Andrade fez todas as arti-

Tais imagens foram manipuladas em computador para imitar a aparência da
retícula de impressão. Aludir a violência política e urbana significa ter diante
de nós um estado de impotência. Nunca sabemos o que dizer diante da morte. Apenas podemos ressoar sua presença nos retratos guardados nos fundos
da gaveta ou expostos nos porta-retratos mumificados pela fotografia.

culações necessárias para tornar possível a 1a Corrida de Carroças no Centro da Cidade do Recife. A corrida foi divulgada exclusivamente através de
um panfleto nas feiras de cavalo que anunciava a data, os prêmios, o local
de concentração e uma nota que o filme “O Levante” seria gravado durante o acontecimento no centro do Recife. O resultado pode ser visto nestas
imagens, que contrastam a dimensão arcaica da corrida de carroças com o
projeto civilizatório plasmado pelo trânsito caótico, pela solidez do asfalto
das cidades, pelas torres de 40 andares que se multiplicam como um furacão
para apagar os vestígios rurais que acompanham até hoje a história da região.
Como animais rurais são proibidos de trafegar pela via urbana, todos aqueles
que se movimentam a cavalo pelo Recife tornam-se interditos do ponto de
vista da lei. Somente tratando a corrida como uma cena para um filme — podendo, portanto, ser considerada em certa medida “ficção” — é que o evento
se tornaria viável e poderia ter as autorizações necessárias para acontecer do
ponto de vista oficial.

O alagoano Jonathas de Andrade, radicado em Recife, trafega tal
como Rennó, pela amnésia social, que faz desaparecer questões ideológicas,
políticas e culturais de nossa memória coletiva. Mergulhado na sólida cultura
de Recife, Andrade idealizou o projeto Cartazes para o Museu do Homem do
Nordeste, uma instituição criada pelo sociólogo Gilberto Freyre, em 1979,
para abrigar um grande acervo sobre a cultura da região nordestina. Num
primeiro momento, Jonathas publicou diversos anúncios nos classificados de
um jornal popular do Recife, entre 2012 e 2013, para encontrar trabalhadores
interessados em posar para o seu projeto. Vários telefonemas, em resposta ao
anúncio, davam início a conversas em torno da convocação e de como cada
um se imaginava representando a região a partir de seu próprio repertório de
vida. Assim, Andrade foi construindo um repertório tipológico voltado para
caracterizar a identidade dos grupos sociais da região, cartografando o modo
como são vistos, preservados e representados. Para apresentar este trabalho,
Jonathas idealizou uma montagem cênica bastante singular, como no caso
desta exposição intitulada Das viagens por desejos dos caminhos, exibida no
Museu Vale, Vila Velha em 2014. No interior da exposição, além das fotos, o
público tinha acesso às diversas anotações decorrentes do encontro do artista
com seus personagens10.

10 Maiores referências sobre Jonathas de Andrade podem ser encontradas no livro Outras fotografias
na arte brasileira, séc. XXI. Ed. Cobogó, RJ, 2014.
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Questões relacionadas ao afro brasileiro aparecem na obra do artista
mineiro Paulo Nazareth, que articula em seu trabalho a noção de deambulação que se traduz no deslocamento do artista por diversos países do mundo.
Não é exatamente a figura do flaneur como figura cultural da modernidade
que o artista persegue, mas o fato de que caminhar pode consubstanciar uma
forma de pensamento crítico sobre assuntos caros ao artista. Essa via conceitual aparece, por exemplo, na série Notícias da América, desenvolvida em
2011, onde Nazareth procura ressignificar sua ascendência indígena, africana
e italiana em seu deslocamento pela América Latina. O objetivo final era chegar aos Estados Unidos para participar da feira Miami Basel.
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Durante a caminhada, o artista coloca seu próprio corpo como

das pela paraense Berna Reale. Em Ordinário, por exemplo, a artista trans-

mercadoria, dando-nos a chance de rever uma situação histórica, em que
o negro, o índio, o asiático, tanto eram vistos pelo europeu como objeto de
consumo quanto pela sua carga enigmática. As frases escritas fazem parte
da fatura crítica do artista. Assim, vemos Nazareth segurando citações em
inglês My image of exotic man for sale (Minha imagem de homem exótico à
venda), e I clean your bathroom for a fair price (Eu limpo o seu banheiro por
um preço baixo), e ainda em espanhol (foto) Vendo mi imagen como hombre
exótico. Esse sentido irônico é carregado de metáforas. Não surpreendente
então ver a forma como Nazareth articulou a instalação (foto) Art Market,
Banana Market, na feira de arte Art Basel em Miami em 2011. Ali, uma Kombi, com uma tonelada de bananas ocupava parcialmente o espaço da mostra.
Ao redor, fotos penduradas na parede se somavam às anotações, desenhos,
impressos de todos os tipos que contavam a aventura de Paulo Nazareth em
sua longa caminhada pela América Latina. Para completar a obra, o próprio
artista mestiço, de mãe indígena e pai negro, recebia os visitantes com uma
placa em que se lia “My image of exotic man for sale” (Minha imagem de
homem exótico à venda). O sentido reiterativo desta frase, presente em outras performances, foi complementado pela ação do artista que não somente
cobrava ali um dólar por foto como também vendia as bananas. O resultado
de todo este trabalho foi reproduzido em fotografias, vendidas em galerias de
arte em edições limitadas. Na verdade, Nazareth explora as fissuras do entre-lugar, daquilo que é considerado canonicamente artístico intermediado pela
trivialidade do cotidiano11.

porta num carrinho similar ao de pedreiro cerca de 40 ossadas de vítimas
anônimas de homicídios no bairro de Jurunas em Belém, o mais violento
da cidade. Em seu traje negro e minimalista, Berna encarna a morte para
falar da crescente violência que atravessa a pele do mundo. Na verdade, Reale
explora através desta performance “o saber do corpo” que segundo Merleau-Ponty está imbricado nos inúmeros paradoxos da existência. Nessa condição, o olho sofre uma espécie de estocada, para lembrar Barthes, não mais
atrelado à forma, mas a intensidade de um detalhe que nos faz estremecer.

Situações extremadas, com grande significado político, são explora11 Publicação específica sobre a obra deste artista: Paulo Nazareth, arte contemporânea, Ltda, ed.
Cobogó, RJ, 2012.
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Palomo foi filmado num amanhecer nas largas e sujas avenidas do
centro de Belém. Berna cavalga sobre um cavalo branco, tingido com tintura
vermelha gritante, usando roupas negras assemelhadas aos uniformes policiais. A focinheira, posta sobre seu próprio rosto, talvez, simbolize os percalços da liberdade de expressão represada pela força coercitiva das instituições
e de grupos radicais espalhados em nosso país. Para não ir muito longe,
podemos lembrar do cancelamento da exposição Queermuseu, cartografias
da diferença na arte brasileira, inaugurada no Espaço Santander em Porto
Alegre, no dia 14 de agosto último. Curada por Gaudêncio Fidelis, ameaçado pelas redes sociais, sofreu inúmeros ataques do Movimento Brasil Livre
– MBL, que considerou abusivas e imorais as obras expostas como as das
artistas Adriana Varejão e Bia Leite. Ao meu ver, o espaço da arte tem o poder
de desmontar certezas com seu teor provocativo e libertário. Ao lamentar o
episódio, Lygia Canongia afirma que a arte é um dos raros territórios em que
o cidadão pode, ou deveria poder, se manifestar sem medo de opressões. Atos
de censura não só demonstram um Brasil arcaico e preconceituoso, como
alimentam o desrespeito e a ignorância.
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Tal como Berna Reale, Fernanda Magalhães, desde sempre, colocou
seu próprio corpo no coração dos debates culturais e artísticos. Em 1995, deu
início ao projeto A representação da mulher gorda nua na fotografia, portador
de uma investigação autobiográfica delineada em toda a sua trajetória artística. Seu trabalho põe em discussão os padrões de beleza impostos à mulher,
moldados pela medicina estética e pelos modelos anoréxicos. Em vez disso,
Fernanda constrói um modo renovado de pensar a beleza do corpo obeso.
Na série A Natureza da Vida, concebida a partir do ano 2000, Fernanda se
desnuda em espaços públicos para driblar o preconceito sobre o corpo que
ainda se faz presente no mundo contemporâneo. Mas há algo mais em seu
trabalho que supera a presença da artista como parte da paisagem. Nesta
performance, por exemplo, Fernanda se fez fotografar abraçada a pedaços
de troncos de madeira para protestar contra a derrubada de árvores de um
parque público em Londrina. Sua ação política repercutiu a tal ponto entre os
moradores locais, que o projeto - que previa a transformação do parque num
estacionamento - foi extinto.
Nesse contexto poroso, o Prêmio Pierre Verger demonstra também
a complexidade da fotografia contemporânea, sem qualquer centro de gravidade, em suas rupturas e deslocamentos. Isso porque os autores selecionados
lidam tanto com o viés documental em sua tentativa de apreender o real,
quanto com processos fotográficos de natureza híbrida, abordando questões
relacionadas aos debates contemporâneos. Só para dar um exemplo, podemos examinar a proposta da fotógrafa Rosa Bunchaft, que traça um olhar
comparativo entre a foto apropriada do fotógrafo Benjamin Mulock, produzida no século XIX, e o crescimento urbano de Salvador no século XXI. Nessa
conexão, as duas temporalidades coexistem congeladas sobre a superfície das
fotografias. Somos assim levados a nos confrontar com as múltiplas cidades

do ontem e de hoje. Cidades partidas, cidades da exclusão, cidades do afeto.
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Esta análise está longe de dar conta da riqueza expositiva do Prêmio
Pierre Verger. No entanto, considero importante analisar as propostas de Gilvan Barreto, Ilana Bar e Paulo Coqueiro, ganhadores do Prêmio Pierre Verger, que conseguem articular um pensamento visual de extrema consistência
para lançar um facho de luz sobre aquilo que é visto na esfera do comum.
Retomo, aqui, anotações do texto crítico que elaborei para o catálogo da exposição. Vou começar pelo projeto Postcards from Brazil de Gilvan Barreto
que constrói uma espécie de atlas da violência dos anos de chumbo da ditadura militar brasileira. Vários elementos foram amalgamados para acessar
o passado forjado por várias camadas de sentidos. Inicialmente, os postais
coloridos da Embratur, utilizados para a divulgação massiva dos pontos turísticos no Brasil, foram apropriados como matéria prima pelo artista para
resgatar uma história trágica, aos olhos de hoje, nunca esquecida. Recortes
feitos sobre cada um deles tornam-se emblemas das torturas, dos assassinatos
e ocultação de cadáveres perpetrados pelos militares. Como uma espécie de
um ajuste de contas, Barreto simboliza de forma mais ampla as 464 vítimas
fatais mortas pelo regime militar. Nesse diálogo, complementa a sua proposta
com relatos verídicos, colocados no verso dos postais, que foram extraídos
do recém lançado relatório da Comissão Nacional da Verdade (CNV). Cada
frase proferida expõe a fratura social no limite crítico entre a fatalidade e a resiliência, que ganha um sentido incomum com os testemunhos daqueles que
foram abatidos em seus direitos mais básicos devido a um discurso político
de resistência.
Não sem razão, o filósofo francês Didi-Huberman procura pensar
a imagem para além do reflexo de subjetividade ou da visão do mundo de
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um sujeito. Para o autor, ela traz consigo o próprio corpo de um pensamento

para os novos compartimentos de inclusão do sujeito que se reconhece atra-

que se faz presente na matéria da existência. Isso pode ser visto no ensaio
Transparências do lar de Ilana Bar que tece a sua narrativa visual a partir do
contato estreito com o seu histórico familiar. Nesse espaço de convivência,
Ilana fotografou o complexo universo de seus tios gêmeos Carlão e Toninho
e do seu irmão Taerê, portadores de síndrome de Down. Reconfigura o aspecto marginal da condição humana para que a pulsão do afeto diga muito.
Este trabalho de Ilana ressoa forte para mim porque me dá a oportunidade de
pensar sobre o ato criativo como outra forma de resistência. Situa-se, ainda,
na contramão dos rótulos impostos por aqueles que não suportam lidar com
a alteridade, algumas vezes rejeitada por conta de uma existência imponderável. Aqui, não há vitimização, nem tampouco ruínas. Ao contrário. O que se
dá aqui é a recomposição dos sujeitos, em sua força vital, capazes de rasurar
rígidos padrões identitários prescritos pela nossa civilização.

vés de um espaço virtual desarticulado pela profusão de informações. Não há
mais uma narrativa coesa. Ao contrário, a foto digital, segundo Fontcuberta
traz à tona nossos impasses diante de uma imagem sem lugar e sem origem,
desterritorializada, que molda a espessura do mundo através de uma realidade de ficção12. Em Não minta para mim, a vida de Tito Ferraz se tornou uma
ilha de edição, que atravessa o tempo cronológico como simulacro, mas que
agora retorna na frase Ver para crer repetida ao infinito por estas imagens.

Já o baiano Paulo Coqueiro, em Não Minta para mim, concebe uma
verdadeira proeza quando inventa o personagem Tito Ferraz a partir de uma
narrativa visual baseada em acontecimentos puramente virtuais. A simulação
é o eixo principal de sua proposta. Para dar concretude ao seu personagem,
Coqueiro utiliza o belo retrato do escritor Albert Camus que passa a ser Tito
Ferraz nas redes sociais. Durante um ano e meio, Coqueiro, aparece no Facebook como Tito Ferraz, compartilhando entre os amigos a identidade de
seu personagem, o aniversário de Tito Ferraz, a crise política em Brasília. Nenhum deles podia imaginar a construção dessa realidade ficcional mesclada
com êxito aos fatos do cotidiano. Em seguida, Coqueiro, além de operar com
o desaparecimento de Tito Ferraz, idealiza um livro que contém um prefácio
escrito por um falso Joan Fontcuberta e diversas imagens sobrepostas que
desfazem a identidade dos fotógrafos baianos. Este é um trabalho que aponta
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12 Ver Joan Fontcuberta, A câmera de Pandora: a fotografia depois da fotografia, Ed. G. Gilli, SP,
2012.

ANAIS DO COLÓQUIO DE FOTOGRAFIA DA BAHIA / Volume 1, Número 1, Setembro de 2017

ANAIS DO COLÓQUIO DE FOTOGRAFIA DA BAHIA / Volume 1, Número 1, Setembro de 2017

CADERNO DE
IMAGENS

163

Caderno de Imagens

ANAIS DO COLÓQUIO DE FOTOGRAFIA DA BAHIA / Volume 1, Número 1, Setembro de 2017

ANAIS DO COLÓQUIO DE FOTOGRAFIA DA BAHIA / Volume 1, Número 1, Setembro de 2017

PAINEL I
Rosa Bunchaft (BA)
Série das Mulockianas
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PAINEL I
Janayna Ávila (AL)
O Clube e a cidade: a ressignificação de espaços
através da fotografia e a polêmica entre público e privado.
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Imagem 1. Alagoinhas em funcionamento. Foto de Celso Brandão, ca. 1994

Imagem 2. Alicerce da ampliação do Alagoinhas. Foto de Celso Brandão, ca. 1994
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Imagem 3. Sobre o tempo. Foto de Alice Jardim, 2012
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Imagem 4. Alagoinhas. Foto de Alice Jardim, 2014
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Imagem 5. Alagoinhas. Foto de Alice Jardim, 2014
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Imagem 8. Alagoas Iate Clube. Foto de Renata Voss, 2015

Imagem 6. Alagoas Iate Clube. Foto de Renata Voss, 2015
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Imagem 7. Alagoas Iate Clube. Foto de Renata Voss, 2015

Imagem 9. Alagoas Iate Clube. Foto de Renata Voss, 2015
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Imagem 10. Alagoinhas Social Clube. Foto de Ricardo Lêdo, 2015
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Imagem 11. Alagoinhas Social Clube. Foto de Ricardo Lêdo, 2015

Imagem 13. É tudo nosso! Foto de Ricardo Lêdo, 2015
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Imagem 12. É tudo nosso! Foto de Ricardo Lêdo, 2015

Imagem 14. O Clube. Foto de Jonathas de Andrade, 2010
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Imagem 15. O Clube. Foto de Jonathas de
Andrade, 2010
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Imagem 18. Maré. Foto de Jonathas de Andrade, 2013
Imagem 16. O Clube. Foto de Jonathas de Andrade, 2010
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Imagem 19. Maré. Foto de Jonathas de Andrade, 2013

Imagem 17. O Clube. Foto de Jonathas de Andrade, 2010
Imagem 20. Maré. Foto de Jonathas de Andrade, 2013
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Tiago Nunes (MG)
Rusá
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PAINEL 2
Karla Brunet (BA)
Fotografia hoje - práticas implicações e estéticas
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Figura 1. Fotografia de Kurt Caviezel. Fonte: site do
artista http://www.kurtcaviezel.ch

Figura 2. Imagens do arquivo de Williem Popelier.
Fonte: http://willempopelier.nl/showroom.html
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Figura 3. Imagens selecionas por Kyle VanHemert da
fotografia de 150 Gigapixel de Jeffrey Martin. Fonte:
https://www.wired.com/2013/08/22-beautiful-photographs-hidden-in-this-insane-150-gigapixel-image-of-tokyo/

Figura 4. Fotografia de Doug Rickard tirada do
Google Street View.
Fonte: http://www.dougrickard.com/a-new-american-picture/
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Figura 5. Agoraphobic Traveller de Jacqui Kenny.
Fonte: https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-agoraphobic-photographer-google-street-view-travel
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Figura 6. Imagem 16.777.216 Farben de Adrian Sauer.
Fonte: https://www.adriansauer.de/arbeiten/
16-m/i/217#anchor
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Figura 7. ThalassoGlitch Imagem #7. Karla Brunet.
Fonte: Arquivo pessoal.
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Figura 8. BTSGlith Imagem #10. Karla Brunet. Fonte:
Arquivo pessoal.
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Figura 1

PAINEL 2
Marcelo Ribeiro (BA)
Ver junto: fotografia, cinema e as imagens que faltam
do genocídio indígena em andamento no Brasil
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Figura 2

Figura 3

Figura 4
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Figura 5

Figura 6
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Figura 6

Figura 7
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Figura 8

Figura 9
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Figura 1. Arquivo Pessoal
PAINEL3
Ilana Bar (SP)
Transparências de Lar
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Suzana Dobal (DF)
Autorretratos - transcendendo a subjetividade
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Figura 1: Da série Silêncio. Usha Velasco. (2008). 90 x 33cm. (imagem cedida pela artista)
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Figura 2. Da Série Cartografia Interior # 21 e # 33.
Tatiana Parcero. 1996. Acetato e impressão lambda sobre metacrilato.
100 x 70 cm. (imagem cedida pela artista)
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PAINEL 4
Paulo Coqueiro (BA)
Não minta pra mim
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Figura 1. Página do Facebook de Tito Ferraz

Figura 2. Máquina fotográfica localizada durante a diligência policial que apurava o desaparecimento do fotógrafo Tito Ferraz
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Figura 3. Objeto localizado e processo que apura o desaparecimento de Tito Ferraz
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Figura 4. Fotografia atribuida à mãe de Tito Ferraz em processo que apura seu desaparecimento

Figura 5. A icônica Fotografia que Cartier Bresson fez de Albert Camus foi, por muito tempo, a imagem do perfil do Tito

Figura 5. Carteira de Identidade de Tito Ferraz sendo periciada
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Figura 6. Still inda de vídeo com HD de Tito Ferraz sendo destruído amarteladas
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Figura 7. HD de Tito Ferraz entregue ao perito e fotógrafo Paulo Coquieiro
Figura 8. Reconstituição do retrato da Carteira de Identidade de Tito Ferraz e dosretratos
que estão nos cartazes de rua com imagem de Tito Frraz, tendo como base as fotografias
dos fotógrafos entrevistados

ANAIS DO COLÓQUIO DE FOTOGRAFIA DA BAHIA / Volume 1, Número 1, Setembro de 2017

ANAIS DO COLÓQUIO DE FOTOGRAFIA DA BAHIA / Volume 1, Número 1, Setembro de 2017

221

Figura 9 e 10. O autorretrato de Tito (esq.) é composto por diversas camadas de retratos dos
fotógrafos entrevistados. O retrato Paulo (dir.) - “Os 167 Coqueiros” é composto por diversas
camadas dos retratos feitos pelos fotógrafos entrevistados

Figura 11 e 12. “As 146 Célias” (esq.) e os “19 Hirosuques” (dir.) - Retratos dos fotógrafos
entrevistados que compõe os 43 Retratos Salvos do HD de Tito Ferraz
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Eriel de Araújo (BA)
Procedimentos fotográficos e
os modos de ver a arte atual

Figura 1. Melancholy. Spring Hurlbut & Mike Robinson. Daguerreotipia. 2003
https://jenniferlinton.com
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Figura 3. Eriel Araújo. A busca dá imagem. IFA Gallery Stuttgart,
Bonn e Berlin. Alemanha
Foto: Eriel Araújo

Figura 2. Wang Qingsong. Offering, 2003, jato de tinta sobre papel Fine Art, 60 x 115 cm
http://www.galerieparisbeijing.com
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Figura 4. Eriel Araújo. A busca dá imagem. IFA Gallery Stuttgart,
Bonn e Berlin. Alemanha
Foto: Eriel Araújo
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Figura 5. Eriel Araújo. Refletir na Terra. Detalhe. Estiuart Intervenciones Valencia. Espanha.
2007.
Foto: Eriel Araújo

Figura 6. Eriel Araújo. Espaço privado. Detalhe. Coleção particular.
Foto: Eriel Araújo
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PAINEL 4
Nadja Peregrino CONFERENCISTA
A Fotografia Brasileira Contemporânea
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Figura 1: Paulo Bruscky. Confirmado é arte, 1977, carimbo e decalque sobre cartão postal,
10.50x15 cm. Reprodução fotográfica

Figura 2: Paulo Bruscky, O que é arte para que serve, década de 70, centro de Recife (PE)
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Figura 3: Ação postal de Bruscky (1975), Recife (PE)

Figura 4: Paulo Bruscky, Pelos nossos desaparecidos, 1977, mixed media
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Figura 5: Arthur Barrio, Descompressão, 1973

Figura 6: Arthur Barrio. Situação Trouxas Ensaguentadas, Museu de Arte Moderna, Rio de
Janeiro, 1969
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Figura 7: Arthur Barrio, Situações P......H......, 1969

Figura 8: Iole de Freitas, auto-retrato transfigurado através de uso de espelhos, década de 1970
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Figura 9: Waldemar Cordeiro, Massa s/indivíduos, lupa e fotografia, 32x22,5cm
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Figura 11: Paulo Nazareth, Notícias da América, 2011
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Figura 10: Waldemar Cordeiro, indivíduos s/massa, 1966

Figura 12: Art Market, Banana Market, Instalação na feira de arte
Art Basel, 2011
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