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Resumo
A produção de imagens fotográficas tem se intensificado na atualidade e suas
características poéticas, como a fotogenia, por exemplo, continuam em permanente debate.
As aproximações entre os conceitos de fotogenia e aura propiciam um alargamento das
fronteiras e ampliam o alcance analítico sobre a temática. Walter Benjamin situa a aura
como um elemento que se atrofia diante da reprodutibilidade técnica a partir do século XIX;
reserva, entretanto, para certas obras, uma abordagem poética apesar da reprodutibilidade
que as caracteriza. Edgar Morin define fotogenia como a qualidade poética dos seres e das
coisas, intensificada na imagem. Esses pressupostos podem ser analisados especialmente nos
cenários da metrópole moderna e nas estruturas virtuais e também nas atmosferas das
culturas digitais que se sobrepõem e se mesclam à metrópole física. A reflexão sobre o
flâneur contemporâneo destaca-se na intersecção entre a metrópole moderna e a cybercity.
Estes novos personagens e ambientes demandam um posicionamento relacional para os
conceitos de objetividade e subjetividade, de documental e de ficcional, e emergem também
como critérios para a recepção de imagens fotográficas. Esta tese objetiva analisar as
interações estabelecidas na relação entre produção, produto e recepção, por meio de dois
ensaios fotográficos de nossa autoria: a) “Impactos da Copa 2014: Favela Vila da Paz e
arredores” (FVP), de caráter documental; b) e “Cidade dos Crocodilos: incertezas e
estranhamentos” (CC), de caráter ficcional. As metrópoles de São Paulo (região de Itaquera)
e de Nova Iorque, locais da realização dos ensaios, foram analisadas sob o ponto de vista de
suas dinâmicas de construção e reconstrução, nas quais encontravam-se também inseridos
tanto este fotógrafo quanto os receptores selecionados para esta pesquisa. A base teórica para
estruturação do campo e da análise dos resultados encontra-se na teoria das mediações
desenvolvida, em particular, por J. Martín Barbero e Guillermo Orozco G., e, no Brasil, por
pesquisa de recepção de telenovelas realizada por M. Immacolata V. Lopes, Silvia H. S.
Borelli e Vera Rezende. As mediações situacional, demográfica/ de referência e
narratividade fotográfica possibilitaram estudar os vínculos e matrizes culturais que
estruturam a interação receptor/ produto/ produtor. Esta pesquisa considera, por meio da
perspectiva das mediações, que a narratividade fotográfica se estrutura não só embasada por
elementos provenientes das mídias e da formação cultural dos entrevistados mas também de
faculdades vinculadas ao poético, à aura e à fotogenia das imagens.
Palavras-chave: aura, fotogenia, metrópole, fotografia, recepção.

Abstract:
The production of photographic images is intense today and their poetic characteristics – like
photogeny, for instance – become a permanent debate. Connections between the concepts of
photogeny and aura expand boundaries and widen the analytical range of this subject.
According to Walter Benjamin, aura as an element which declines due to the technical
reproducibility starting in the XIXth century; except specific works offering a poetic
approach, despite their reproducibility. Edgar Morin defines photogeny as the poetic quality
of beings and things intensified in the image. These assumptions may be evaluated
especially in settings of the modern metropolis and in virtual structures and digital cultural
environments overlapping and merging with the physical metropolis. The reflection on the
contemporary flâneur is emphasized at the intersection between modern metropolis and
cybercity. These new characters and environments require a relational approach regarding
concepts such as objectivity and subjectivity, documental and fictional, also emerging as
criteria for the reception of photographic images. The purpose of this thesis is to analyze the
interaction present in the relation between production, product and reception using photoessays which I made: a) Impactos da Copa 2014: Favela Vila da Paz e arredores (FVP); of
a documental nature; b) Cidade dos Crocodilos: incertezas e estranhamentos (CC), of a
fictional nature. São Paulo (Itaquera) and New York, the two metropolises where the essays
were made are shown from the perspective of their dynamics of construction and
reconstruction. The photographer and the receptors chosen for this study were also part of
the metropolises. The theoretical foundation used to carry it out and analyze the results is
found in the mediation theory developed particularly by J. Martín Barbero and Guillermo
Orozco G.; and in the study on the reception of soap operas by M. Immacolata V. Lopes,
Silvia H. S. Borelli and Vera Rezende. The mediation of situational and demographic
references and photographic narrativity allowed thinking on the connections and cultural
matrices underlying the interaction receptor/product/producer. By using the mediation
perspective, the present study assumes that the photographic narrativity is based not only on
elements resulting from the media, the interviewees’ cultural background but also based on a
material related to the poetic aspect, aura and photogeny of images.
Keywords: aura, photogeny, metropolis, photography, reception.
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Introdução
Mas na fotografia surge algo de estranho e de novo: na
vendedora de peixes de New Haven, preserva-se algo que não
pode ser silenciado, que reclama com insistência o nome
daquela que viveu ali, que também na foto é real e que não quer
extinguir-se na "arte".
"E eu pergunto como o adorno destes cabelos
E desse olhar rodeia os seres de antigamente
Como essa boca aqui beijada em torno da qual o desejo
Se enrola, loucamente, como fumaça sem fogo...”
Walter Benjamin

As considerações de Benjamin (1996) sobre a foto de Hill não se esgotam em sua
leitura. Delas transbordam algo que não está escrito, não só nos conceitos mas também nas
suas entrelinhas. Texto e imagem mesclam-se em intercâmbio; um mistério da imagem que
se perpetua no texto, um mistério que ressurge do texto na continuidade da imagem. Escrita
e imagem mesclam-se no olhar de Benjamin. Ele expressa uma queixa quase indignada, que
lhe exigiu o poema, que se segue ao texto para traduzir sua impressão. De alguma forma,
essa inquietação benjaminiana diante dessa e de outras imagens fotográficas faz parte, hoje,
de nosso caminho como fotógrafos e pesquisadores no campo da fotografia.
Nossa trajetória teve início em 1999, tendo como base os ensinamentos dos
professores João Luiz Musa (USP) e Carlos Moreira, dos quais fomos alunos. O primeiro
revelou, em suas aulas, atenção à qualidade técnica da imagem fotográfica, e o segundo, o
amor pelo caminhar solitário pelas ruas, como um fotógrafo de rua das várias metrópoles,
descobrindo, nas imagens de cada uma, parcelas da própria interioridade. Nossa atenção
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sempre esteve voltada para o campo da fotografia, sobretudo para o que diz respeito às
imagens da cidade, das pessoas e da natureza. Não me refiro à natureza-paisagem, e sim a
dos detalhes, pequenos mundos que permitem ver um pouco além; e dão a sensação de que a
imagem não se esgota em si, mas torna-se, às vezes, translúcida em sua opacidade para uma
perspectiva poética.
Nosso trabalho está centrado na tradição da street photography, um modo de fazer
fotografia mais aparentado à pesquisa individual, sobre relações com o meio urbano ou com
pessoas, mediado pela subjetividade em permanente fluxo e interação com a percepção
objetiva. Assim define Westerbeck (1994) essa modalidade fotográfica:
É um tipo de fotografia que nos diz algo fundamental sobre a natureza do meio como
um todo, sobre o que é único para as imagens que produz. A combinação desse
instrumento, uma câmera, e este tema, a rua, produz um tipo de foto que é peculiar, de
uma maneira que retratos formais, paisagens pictóricas e outros tipos de imagens da
vida cotidiana não são1 (Westerbeck 1994:34).

Como aluno de Carlos Moreira, fotógrafo e professor destacado nessa modalidade,
estudamos o tema acima desde as suas raízes nas fotografias de Cartier-Bresson e Robert
Frank, que representaram as duas linhagens fundamentais da street photography e das quais
surgiram desdobramentos posteriores na forma de estilos e de escolas. Uma pelo equilíbrio
magistral da composição e outra pela transgressão, bem-sucedida, aos mesmos princípios.
Em relação ao meio, existe um paradoxo implícito, ao qual os fotógrafos de rua são
muito sensíveis. Por outro lado, os inúmeros cliques que fazem diante de um sujeito que
se move e muda ainda mais rapidamente os levam a fazer o máximo para conseguir uma
imagem singular, uma composição perfeita, na qual todas as outras possibilidades estão
condensadas. Podem ainda fazer fotos deliberadamente indefinidas, sem equilíbrio, que
não podem ficar sozinhas e precisam ser colocadas umas ao lado das outras em grupos
ou séries em livros. A escolha entre as duas ideias é, em grande medida, a escolha entre
a obra de Henri Cartier Bresson e a de Robert Frank2 (Westerbeck 1994:34, tradução
nossa).

1 It is a kind of photography that tells us something crucial about the nature of the medium as a
whole, about what is unique to the imagery that it produces. The combination of this instrument, a
camera, and this subject matter, the street, yields a type of picture that is idiosyncratic to photography
in a way that formal portraits, pictorial landscapes, and other kinds of genre scenes are not.
2 In this aspect of the medium a paradox is implicit to which street photographers are very sensitive.
On the other hand, the many shots they can get at even a rapidly moving, changing subject allow
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Esta tradição fotográfica está estreitamente vinculada à cidade, ao caminhar, à
descoberta da cena inusitada e fundamentalmente urbana. Dessa condição particular como
fotógrafo de rua, destacou-se nosso interesse pela metrópole e pelas relações socioculturais
nela desenvolvidas e que foram objeto de estudo em Benjamin (1996, 2000, 2006). A figura
do flâneur baudelairiano, um dos tópicos importantes do seu trabalho, constituiu-se como o
precursor do fotógrafo de rua. O flâneur do século XIX era um caminhante e atento
observador; a partir do final desse século, munido de uma câmera pôde registrar sua
experiência da metrópole, como o fez Atget, o grande fotógrafo, talvez o primeiro fotógrafo
de rua a ser reconhecido como tal. As pesadas câmeras - como a de Atget, que carregava
mais de vinte quilos pelas ruas de Paris - tornaram-se portáteis a partir dos anos 1920 e
permitiram que os mestres Cartier-Bresson, Robert Frank e outros desenvolvessem o seu
trabalho. A imagem fotográfica é objeto de estudo de vários autores que se empenharam em
compreender a dinâmica entre sua materialidade enquanto objeto e a construção de uma
imagem mental que ela propicia. A esse respeito debruçamo-nos sobre o conceito de aura, a
qual Benjamin (1997) associa às obras de arte únicas e que tem seu estatuto alterado com a
reprodutibilidade técnica e a mudança de sensorium na modernidade.
O estudo desse aspecto da fotografia e suas articulações com a fotogenia, e que
relacionamos com a aura benjaminiana, foi desenvolvido por Morin (1997:33), que trata da
fotogenia como "qualidade poética dos seres e das coisas intensificadas pela imagem
fotográfica". Este autor relaciona a fotogenia com as características do duplo, como imagem
mental. Morin (1997) mostra que as propriedades do duplo envolvendo as imagens mentais
assumem um caráter que ultrapassa a percepção ordinária das imagens em seu caráter
descritivo, acrescentando uma qualidade imaterial à imagem fotográfica por meio do duplo.
Morin (1997) diz:

them to strive for the singular image, some one, perfect composition in which all the other
possibilities are condensed. On the other hand, they might make purposely open-ended, unbalanced
pictures that can't stand alone and need to be played off one another in groups or runs in books. The
choice between the two ideas is, in large measure, the choice between Henri Cartier Bresson's work
and Robert Frank's. (Westerbeck 1994:34)
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Tudo nos prova que o espírito, a alma e o coração humanos estão profunda, natural e
inconscientemente implicados na fotografia. Tudo se passa como se esta imagem
material possuísse uma imagem mental. Tudo se passa, igualmente, em certos casos,
como se a fotografia revelasse uma qualidade que o original não possui, uma qualidade
de duplo. É, pois, neste nível radical, do duplo e da imagem mental que se deve tentar
compreender a fotogenia (Morin, 1997:41).

Dessa forma, estudando a metrópole, a aura, a fotogenia e suas relações,
desenvolvemos nossa dissertação de mestrado com o título: "Fotografia da Metrópole:
fotogenia e aura" (Name, 2010).
No período que se seguiu, fomos convidados pela professora Mônica Carvalho a
participar no projeto “Metropolização e Megaeventos: os impactos da Copa do Mundo 2014
e Olimpíadas 2016”. Em 2012, fotografamos, como parte do projeto, a região de Itaquera, as
obras iniciais da Arena Corinthians, as obras de mobilidade urbana que se iniciavam e a
Favela Vila da Paz, localizada a 800 metros do estádio. Como parte do ensaio que
realizamos, retornamos a Itaquera 18 meses depois, às vésperas da Copa de 2014, e
encontramos uma Itaquera transfigurada pelas obras do estádio e pelas obras de mobilidade
urbana, pronta para receber os convidados. Contrastando, entretanto, com a imponência
dessa visão, estava a Favela Vila da Paz, inalterada e, agora, destacando-se como uma área à
margem da região ao lado da Itaquera renovada para os jogos. Esse novo trabalho
fotográfico, em conjunto com o anterior, gerou um ensaio fotográfico ao qual foi dado o
nome de “Impactos da Copa 2014: Favela Vila da Paz e arredores”, que contém imagens do
antes (Dezembro de 2012) e depois (Junho de 2014). Esse ensaio foi publicado,
posteriormente, no livro produzido pelo projeto chamado “Megaprojetos, megaeventos,
megalópole: a produção de uma nova centralidade em São Paulo. 2015” (Carvalho;
Gagliardi, 2015).
No mesmo período, realizamos outro ensaio nas ruas de Nova Iorque, denominado
“Cidade dos Crocodilos: incertezas e estranhamentos”.
Ambos os ensaios e suas diferentes abordagens, aliados aos estudos realizados para o
mestrado, estabeleceram um marco em nosso processo acadêmico. O trabalho desenvolvido
por uma equipe multidisciplinar de investigação, com a participação de nossa orientadora,
Silvia H. S. Borelli, sobre recepção de telenovelas (Lopes, Borelli e Rezende, 2002),
realizado na perspectiva das mediações e baseado nos trabalhos de Martín-Barbero (1997) e
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Gómez (2005) abriu caminho para novos questionamentos. Ou seja, gerou em nós uma
inquietação sobre imagem e recepção que foi traduzida nas questões de investigação que,
então, nos propusemos a elucidar por meio de uma pesquisa de campo:
1. Como as histórias de vida cultural dos leitores intervêm na forma de
recepção da imagem fotográfica? Como os conteúdos subjetivos do receptor se fazem
perceber através da narratividade fotográfica revelada na leitura das imagens? Ou como
esses usuários, diante das diversas mediações situacionais e na relação com diferentes
produtos, interagem com as mesmas imagens?
2. Como as pressões sociais, econômicas, geracionais e de gênero, de distintas
classes sociais, emergem no receptor no modo da leitura de imagens?
3. Como o receptor percebe, classifica e discorre sobre ou mesmo menciona a
objetividade/subjetividade ou o documental/ ficcional como categorias dos ensaios, tomando
como base as pressuposições sobre a intencionalidade do fotógrafo?
4. Como o receptor aponta ou comenta detalhes, como o acaso e o
premeditado, na imagem fotográfica, a coincidência, o inconsciente óptico, projeções
subjetivas que falarão indiretamente do duplo (Morin, 1997) na foto, afetos, ampliação e
fixação de detalhes normalmente imperceptíveis, etc.?
5. Em que modos se dá a percepção da qualidade da fotogenia, a essência da
imagem enquanto qualidade poética dos seres e das coisas, amplificadas na imagem
fotográfica (Morin, 1997), a percepção da estética da foto ou do ensaio ou um
reconhecimento de estilo ou traço poético, ou a aura (Benjamin, 1996) contida na imagem?
Esta pesquisa tem, portanto, os objetivos de investigar as interações que acontecem
no processo de recepção de imagens fotográficas de dois ensaios fotográficos distintos;
determinar como os vetores sociais, socioeconômicos e de gênero emergem por meio da
construção das narrativas e como as mediações situacionais e demográficas/ de referência
modulam ou interferem na leitura das imagens; como as pressões sociais, econômicas,
geracionais e de gênero, de distintas classes sociais, são representadas no modo de narração
das impressões na observação das imagens. Além desses, outros objetivos sustentam a
pesquisa: explorar, na percepção dos receptores, as características documental e ficcional
dos ensaios, assim como conhecer a perspectiva dos entrevistados sobre a intencionalidade
do fotógrafo ao realizar os ensaios e sobre as razões que motivaram os títulos atribuídos a
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eles; examinar, na narratividade fotográfica, as projeções e identificações com a imagem
fotográfica, considerando a ideia moriniana do duplo; e, finalmente, realizar uma
investigação nos discursos dos entrevistados buscando pistas para eventuais ressonâncias
poéticas manifestadas pelos entrevistados além de esclarecer de que modos as qualidades
auráticas ou a fotogenia são verbalizadas.
Para elaborar essa empreitada, baseamo-nos em alguns autores que estabeleceram as
bases de nossas considerações e pesquisa. Em Benjamin (1996, 2000), estudamos o conceito
de reprodutibilidade técnica, que levou, como produto da modernidade, à atrofia da aura, um
dos temas importantes do questionamento aqui realizado. A aura, em Benjamin (1996), é
atravessada por várias condições históricas e socioculturais que atuaram modulando,
alterando, obscurecendo e mesmo suprimindo a sua aparição em uma paisagem ou nas obras
artísticas de caráter único. Entretanto, embora não a mencione sistematicamente como parte
da obra que analisa, como fotos, pinturas e poemas, ele o faz apontando indiretamente para a
continuidade de sua presença. Esse é o caso da foto da vendedora de peixes de New Haven,
de Hill3, ou das fotos antigas de grupos de homens que apresentavam "uma forma alada de
estarem juntos" ou como um "círculo de vapor que às vezes circunscreve, de modo belo e
significativo, o oval hoje antiquado das fotos" ou "dotado de uma aura que se refugiava até
nas dobras da sobrecasaca ou da gravata lavallière". Os usos que Benjamin (1996, 2000,
2006) fez da palavra aura implicam diferentes perspectivas do que parece ser um fenômeno
único, que envolve, além do objeto ou paisagem, a percepção e as faculdades a ela
relacionadas.
Nos estudos realizados no mestrado, demonstramos similaridade entre a aura e a
fotogenia. Sob essa denominação particular, o autor que nos serve de referência é Morin
(1997), o qual define fotogenia como qualidade poética dos seres e das coisas intensificadas
pela imagem fotográfica. Morin (1997) relaciona a fotogenia com as características do duplo
como imagem mental. O autor mostra que as propriedades do duplo que envolvem as
imagens mentais assumem um caráter que ultrapassa a percepção ordinária das imagens em
seu caráter descritivo, acrescentando uma qualidade imaterial à imagem fotográfica por meio
do duplo. Morin (1997) diz:

3 Voltar para a epígrafe de abertura deste capítulo.
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Tudo nos prova que o espírito, a alma e o coração humanos estão profunda, natural e
inconscientemente implicados na fotografia. Tudo se passa como se esta imagem
material possuísse uma imagem mental. Tudo se passa, igualmente, em certos casos,
como se a fotografia revelasse uma qualidade que o original não possui, uma qualidade
de duplo. É, pois, neste nível radical, do duplo e da imagem mental que se deve tentar
compreender a fotogenia (Morin, 1997:41).

O trabalho de Morin (1997) colaborou, também, para compreendermos como
poderiam ser atualizadas as concepções de imagem baseadas nas transformações que a
tecnologia imprimiu às novas mídias digitais e à criação de universos virtuais. Essas
transformações resultaram em um nova fantasmagoria de característica única. As
concepções de Morin (1997) - que estabelecem uma ligação profunda, na fotografia, entre a
imagem mental e seu suporte material, que revelam o duplo na imagem e a vinculação do
duplo à qualidade poética da imagem - deveriam, portanto, ser revistas à luz tanto das novas
possibilidades de registro do digital como de novas discussões sobre o conceito de suporte
nas imagens digitais.
Outro autor fundamental para esta pesquisa foi Martin-Barbero (1997), cujos
trabalhos resultaram no desenvolvimento de uma perspectiva por meio da qual se desloca o
eixo de análise em comunicação dos meios para as mediações que se estabelecem na
interação entre os receptores e usuários como produtos informacionais, culturais ou
artísticos. Orozco Gómes (2005) dialoga com essa perspectiva para as múltiplas mediações,
entendendo a especificidade de diferentes mediações como propiciadoras de alinhamentos
particulares com um mesmo produto cultural.
O trabalho desses autores pôde servir como modelo para pesquisas que se
desenvolveram, a partir desse momento, no Brasil, particularmente na recepção de
telenovela (Lopes, Borelli e Rezende, 2002), considerada um produto fortemente alinhado
com a perspectiva da cultura latino-americana. Além do estudo de recepção da telenovela em
si, esta pesquisa realizou "uma longa e sistemática exploração metodológica com a qual
procura traduzir a teoria das mediações em estratégias de pesquisa empírica" (MartinBarbero apud Lopes, Borelli e Rezende, 2002:11). Esse desenvolvimento gerou uma
exploração continuada do tema em outras áreas e outras mídias com as adaptações
necessárias em sua metodologia, como o trabalho sobre recepção de cinema, realizado por
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Gonçalves (2001, 2011), entre outras teses e dissertações produzidas nessa perspectiva. Este
conhecimento do qual pudemos usufruir contribuiu para as propostas de pesquisa e para
responder às questões mencionadas. A concepção das medições mostrou-se propícia para
esta investigação como lugar de interações entre produtor e receptor. Além disso, a interação
da recepção e suas vinculações com as matrizes culturais, que se evidenciam na formação do
discurso e na atribuição de sentido, revelou-se o instrumento adequado para fazer
movimentar a roda da cultura no trato com as imagens, desde um ponto de observação
articulado com os autores que compõem a nossa base bibliográfica. Assim, três mediações
configuraram-se adequadas, considerando a proposta de pesquisa e a fotografia como objeto:
a situacional, a demográfica/ de referência e a narratividade fotográfica. Esta última, com
duas perspectivas: a construção de sentido e a fotogenia.
Outros autores que colaboraram para nossa investigação e dos quais incorporamos
elementos teóricos importantes foram Belting (2010, 2014), Baitello (2010, 2014), Han
(2015) e Shin (2014).
A pesquisa de campo foi definida como qualitativa, com técnicas de entrevista em
profundidade e questionário estruturado com levantamento de dados demográficos e de
consumo cultural, para evidenciarmos as mediações situacionais que contextualizariam a
narratividade fotográfica produzida pelos entrevistados.
A escolha de Itaquera para o trabalho de campo implica o conhecimento, por parte
dos entrevistados, da geografia e do cotidiano da região, e, ao contrário, o distanciamento de
Nova Iorque permitiu um maior apelo à cultura e aos imaginários contemporâneos
veiculados pelo cinema e televisão que colaborariam no entendimento dos aspectos
documental e ficcional dos trabalhos. A presença das mídias é problematizada nas análises
assim como a perspectiva dos novos sensórios frente à realidade atual.
O ensaio “Impactos da Copa 2014: Favela Vila da Paz e arredores” representou as
transformações que ocorreram em Itaquera, Zona Leste de São Paulo, no período das
construções que prepararam o bairro para o evento esportivo. Constam fotos de dezembro de
2012 e de junho de 2014, que são apresentadas de forma a comparar-se o cenário de antes e
pós-implantação das obras, tendo como foco principal o interior da Favela Vila da Paz. As
fotos do ensaio “Cidade dos Crocodilos: incertezas e estranhamentos” foram inspiradas por
uma exposição, no MoMA (Museum of Modern Art), dos Quay Brothers (Stephen and
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Timothy Quay). Sua animação The Street of Crocodiles, baseada num conto do escritor
polonês Bruno Schulz (2012), com o mesmo nome, revelou uma concordância profunda com
nossa própria experiência da cidade de Nova Iorque. Um fator diferencial do que
consideramos a metodologia da pesquisa inclui a ideia do fotógrafo como metodologia assim
como o contexto do imaginário das metrópoles nos quais os ensaios foram realizados.
Compreendendo a elaboração teórica sobre a imagem fotográfica e seus
desenvolvimentos, a pesquisa de campo, sua metodologia e as análises das narrativas, esta
tese foi dividida em três capítulos. No Capítulo 1, denominado: Imagens: crises, embates,
aura e urbanidades, iniciamos nossa reflexão sobre imagem pelos impactos causados pela
invenção da fotografia em meados do século XIX, a reprodutibilidade técnica e a atrofia da
aura, até sua crise de desvalorização e a sedação como resposta a essa condição. A noção de
fantasmagoria desenvolvida por Benjamin (1996), baseado em Marx e na concepção de
fetiche da mercadoria, é utilizada como modelo representativo da imersão em imagens na
qual a sociedade atual se encontra mergulhada.

A seguir, os desdobramentos dessas

pressões sobre o estatuto da imagem são tratados em sua fisiologia e nas alterações dessa
fisiologia, que se amplificaram nos últimos anos. Este cenário é decorrente da expansão dos
meios de comunicação que dá corpo à fantasmagoria de imagens. Seus precedentes teóricos
são dados, neste capítulo, pelas concepções de Morin (1997) e Baitello (2010, 2014), assim
como Kamper (2002), que mostra as imagens atuais como "caverna" e Flusser (2011), como
"biombo", que resultam na obliteração dos sentidos mais profundos do homem. A seguir,
continuando ou retomando o trajeto do flâneur, consideramos a metrópole atual e a
sobreposição da cidade virtual a ela em Levy (2010) e Lemos (2007). Levy (2010) mostra o
desenvolvimento da cibercultura e suas implicações nos modelos de espaço, cidade e o que
chama de "democracia eletrônica". Esse desenvolvimento resultou num "universal sem
totalidade" como essência da cibercultura. Lemos (2007) expõe um panorama atual das
características e possibilidades da cidade virtual, o que nos permitiu discutira a ideia, com a
qual não concordamos, de uma flanerie virtual, indiscriminada, que se apresenta em vários
textos sobre o assunto.
No Capítulo 2, Produção, recepção, mediações, entramos no tema da pesquisa de
campo, com uma introdução ao conceito de mediações de Martin-Barbero (1997) e Orozco
Gómez (2005), tendo em mente o objetivo de transpor essas concepções e a sua prática
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empírica com na recepção de telenovelas (Lopes, Borelli e Rezende, 2002) para a fotografia.
Particularizamos a produção/ recepção por meio da discussão sobre um outro modo de
concebê-la no caso específico da fotografia. As medições situacional, demográfica/ de
referência são expostas neste capítulo. A mediação narratividade fotográfica, na qual
centramos nossas considerações, trataram do tema da construção de sentido e da fotogenia
sob o prisma da análise das narrativas dos entrevistados.
Na secção seguinte, tratamos a busca da experiência aurática na voz dos
entrevistados e contamos com Bachelard e o devaneio poético como base para nossas
reflexões. A secção metodológica, na qual se expuseram os diferentes critérios utilizados, os
ensaios e os modos de fazer da fotografia, contou com intersecções de observações dos
entrevistados. Essa forma foi uma opção por descentrar a apresentação do resultado das
análises das falas. Com isso, tratando com fragmentos das observações individuais,
formamos um conjunto mais próximo de uma visão geral da cultura e das matrizes atuantes
que permearam os discursos.
Uma particularidade encontra-se no tratamento dado aos locais nos quais os ensaios
foram produzidos e aos diferentes modos de estar na cidade, particularmente, em duas
regiões diferentes de duas cidades, por si só, já bastante distintas: Itaquera, Zona Leste de
São Paulo, e Midtown, Greenwich Village, Soho, Chinatown, em Nova Iorque. Essa
distinção, obviamente, expressa-se não só nas impressões que o fotógrafo recebe por meio
de sua percepção mas também em seu corpo que, como um todo, reage de modo
significativamente diferente em cidades, climas e culturas tão distintas. Por esse motivo
procuramos esclarecer o papel do corpo inserido no contexto metodológico, o qual
denominamos: o corpo como metodologia. Para tanto, servimo-nos do trabalho de Rocha
(2012), que propõe uma leitura de imagens por afecção, que se põe além do
esquadrinhamento visual da fotografia e na análise racional da composição; essa perspectiva
foi adotada por nós para, então, descrevermos os modos de fazer a fotografia dos ensaios, e
não apenas um relato descritivo de equipamentos, pautas e regiões fotografadas.
No capítulo 3, Narrativas e narradores: Favela Vila da Paz (SP, Brasil) e Nova
Iorque Iorque (EUA), buscamos os enlaces das observações dos ensaios com a o imaginário
constituído pelo consumo cultural e relacionando-os com a extratos da cultura em geral.
Importante foi a constatação das relações do telejornalismo na construção tanto de um
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discurso crítico em relação aos eventos em Itaquera quanto do imaginário da "festa da
Copa", como chamaram alguns dos entrevistados. Nas considerações sobre o ensaio “Cidade
dos Crocodilos”, por outro lado, pelo fato de nenhum entrevistado ter visitado Nova Iorque,
utilizamos os mitos e o repertório de filmes que giram em torno dessa metrópole e que dão o
tom das entrevistas na observação das fotos, como o lixo, a tristeza, a solidão.
Procuramos abranger, portanto, o conjunto de elementos que gravitam em torno da
produção, recepção e observação de imagens, particularmente da fotografia, tendo como
objetivo colaborar para o mapeamento desse universo e encontrar as insinuações da poesia,
da aura ou das fontes interiores de luz que se mesclam nas luzes e sombras que emergem da
imagem fotográfica.
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Capítulo 1 - Imagens: crises, embates, aura e urbanidades
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sempre possível, mesmo que somente em imagem.

Dietmar Kamper
Os privilégios da visão sobre outros sentidos tornaram-na a referência de realidade,
como demonstra a importância que as imagens conquistaram desde as pinturas rupestres de
Lacaux até as atuais imagens midiáticas. Elas ocupam, de modo extensivo, o campo das
relações do homem com o seu entorno e também com sua atividade interior, subjetiva,
traduzida nas operações da sua faculdade imaginativa. Essa amplitude destaca, nas imagens,
além do valor por sua presença ostensiva, a sua profunda complexidade.
Ranciére reconhece arte e estética como categorias diferenciadas, sendo a estética
aquilo que se pode elaborar sobre a arte: "Estética designa uma modo de pensamento que se
desenvolve sobre as coisas da arte e que procura dizer em que elas consistem enquanto
coisas do pensamento". Ou seja, estética não é a estrutura que organiza a arte nem o nome de
seu domínio; é "uma ideia do pensamento segundo a qual as coisas da arte são coisas de
pensamento."
ito de outro modo, estética não é um novo nome para designar o domínio da arte .
uma configuração específica desse domínio. Ela não é a nova rubrica sob a qual se
organizaria aquilo que antes concernia ao conceito geral de poética. Ela marca uma
transformação no regime do pensamento da arte. E esse novo regime é o lugar onde se
constitui uma ideia específica do pensamento (Rancière, 2009:11 grifo do autor).

Ele se opõe à ideia que percebe a arte como "pensamento que se impõe a uma
matéria passiva" e expressa a necessidade de revolução estética que devolva à arte sua
independência em relação à sua prática como ação do pensamento, ou seja, do retorno a um
regime poético em substituição a um regime estético.
... é preciso que seja revogado esse regime de pensamento das artes, esse regime
representativo que também implica uma determinada ideia de pensamento: o
pensamento como ação que se impõe a uma matéria passiva. E o que chamei há pouco
de revolução estética é e atamente isso: a abolição de um conjunto ordenado de relações
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entre o visível e o dizível, o saber e a ação, a atividade e a passividade (Rancière,
2009:25).

Rancière (2009) refere-se à utilização, por Freud, do mito de Édipo, construindo com
base nisso uma questão. Para ele, a mudança de estatuto de alguns objetos de consideração
artística está ligada à mudança na configuração estética do pensamento da arte. Diz esse
autor que, para o mito de Édipo e o drama homônimo de Sófocles, personagem poético
central da psicanálise, Freud atribui ao seu desenrolar uma dinâmica comparável ao processo
de cura psicanalítico. Diz Rancière (2009:15).
A revelação progressiva e conduzida com arte em Édipo Rei é comparável, nos diz ele,
ao trabalho de uma cura psicanalítica. Assim, na mesma afirmação de universalidade
são englobadas três coisas: uma tendência geral do psiquismo humano, um material
ficcional determinado e um esquema dramático considerado exemplar

A seguir esse autor pergunta: "o que permite a Freud afirmar essa adequação e fazer
dela o cerne de sua demonstração? [...] em que consiste essa eficácia dramática universal
edipiana e o esquema de revelação desenvolvido por Sófocles?" A arte e o esquema da arte,
aqui, parecem se distinguir, o que permite a Rancière (2009:14) afirmar que essas
colocações de Freud só são possíveis com base na revolução que opera a passagem do
domínio das artes, do reino da poética para o da estética. Esta afirmação nos importa, pois
contém em seu bojo as condições que, na modernidade, resultaram em uma mudança no
estatuto da arte. As implicações deste passo nos levam a considerar de que modo isso se
apresenta nos registros atuais da cultura, da arte, da fotogenia, da aura.
Rancière (2012:15) e põe, assim, a vinculação da arte com as imagens: “

nesse

sentido que a arte é feita de imagens, seja ela figurativa ou não, quer reconheçamos ou não a
forma de personagens e espetáculos identificáveis”. Assim, as questões propostas por ele –
“ ... seria realmente de uma realidade simples e unívoca que elas nos falam? Não haveria,
sob o mesmo nome de imagem, diversas funções cujo ajuste problemático constitui,
precisamente, o trabalho da arte?” (Rancière, 2012:9) – remetem, dentre todas as imagens, à
imagem fotográfica como a representação mais precisa da realidade ou das imagens que
compõem a realidade visual, tema que aqui é desenvolvido.
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A fotografia realiza, à sua maneira, algumas das formas possíveis de ajuste
problemático das funções próprias da imagem, como trabalho da arte, através da tecnicidade,
noção pela qual "é possível entender a técnica como constitutiva, como dimensão imanente
de uma visão antropológica da comunicação" (Lopes, M. apud Barbero, 2001:11) e de
elementos que a transcendem.
O desenvolvimento da reprodutibilidade técnica, parte do processo de modernização,
e as imagens técnicas dela advindas estabelecem um marco histórico que propõe novas
abordagens para a complexidade da imagem como arte e o posicionamento da fotografia
neste campo. A reprodutibilidade técnica encontra-se na origem do declínio da aura da obra
de arte única. Segundo Benjamin (1996:168): “o que se atrofia na era da reprodutibilidade
técnica da obra de arte é a sua aura.” A aura é assim definida por Benjamin:
Em suma, o que é aura? É uma figura singular, composta de elementos espaciais e
temporais: a aparição única de uma coisa distante, por mais próxima que ela esteja.
Observar, em repouso, numa tarde de verão, uma cadeia de montanhas no horizonte, ou
um galho, que projeta sua sombra sobre nós, até que o instante ou a hora participem de
sua manifestação, significa respirar a aura dessa montanha, desse galho. Graças a essa
definição, é fácil identificar os fatores sociais específicos que condicionaram o declínio
atual da aura (Benjamin, 1996:101).

Benjamin (1996) define a aura em duas instâncias. A primeira refere-se àquela de
uma paisagem natural, expressa no exemplo citado acima. Observar, em repouso, numa tarde
de verão, uma cadeia de montanhas ou um galho e sua sombra implica um aqui e agora,
uma aura, que se desvanece pelas próprias contingências do tempo. A sua reprodução, em
imagem fotográfica seriada ou em uma película cinematográfica, aproxima esse evento dos
indivíduos, descolando a cópia do aqui e agora da imagem original e subtrai a distância que
emergia de sua unicidade como evento único, ou seja, a sua dimensão aurática torna-se
prejudicada na cópia. A segunda refere-se à aura da obra de arte única, como as esculturas
gregas ou as pinturas de Da Vinci, atestada por sua autenticidade. A reprodutibilidade
técnica que afeta, assim, ambos os objetos de apreciação - paisagem e obra de arte - em seu
aqui e agora, atua, na obra de arte, em algo que lhe é próprio, na sua autenticidade, elemento
esse que não se questiona na paisagem. Essa transformação que se dá como movimento da
cultura e que é parte das transformações do sensório, como será visto logo abaixo, será
importante para a compreensão da condição atual de crescente naturalização de imagens
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virtuais assim como serão importantes as observações dos sujeitos entrevistados na pesquisa
de campo realizada para esta investigação.
A observação de Benjamin (1996) expõe a demanda crescente de proximidade com
objetos, situações, fatos, informações e cenas.
Fazer as coisas "ficarem mais próximas" é uma preocupação tão apaixonada das massas
modernas como sua tendência para superar o caráter único de todos os fatos através da
sua reprodutibilidade técnica. Cada dia fica mais irresistível a necessidade de possuir o
objeto, de tão perto quanto possível, na imagem, ou antes, na sua cópia, na sua
reprodução (Benjamin 1996:170).

A reprodutibilidade técnica, mesmo em uma cópia perfeita, implica a ausência do
aqui e agora da obra de arte, sua existência única no lugar onde se encontra. "É nessa
existência única, e somente nela, que se desdobra a história da obra" (Benjamin, 1996:167).
Enquanto as transformações físicas da obra só poderiam ser avaliadas por métodos químicos,
os vestígios das transformações de propriedade em que ela ingressou são o objeto de uma
tradição e sua reconstituição só pode partir de sua origem. Na tradição, a aura de uma obra
nunca se destaca completamente de sua função ritual, mesmo que o culto não seja
propriamente mágico ou religioso, ou seja, sua unicidade e seu valor histórico apresentam-se
como objeto de reverência que se ritualiza na medida de sua importância, e, por isso, seu
valor de autenticidade sempre lhe dá um caráter teológico. Esse caráter teológico apresentase, mesmo nos rituais secularizados, como as formas profanas do culto do Belo surgidas na
Renascença e cujas bases já haviam sido lançadas muito antes, como comenta Hauser
(1995), na transição da ética religiosa rígida predominante para uma arte secularizada e que
devolvia às formas do corpo humano e da natureza a possibilidade de apreciação estética,
das coisas eternas para a natureza e para o ambiente imediato sem necessitar de justificativas
espirituais. Com a volta dos parâmetros clássicos, na Renascença, vigentes durante três
séculos, mantiveram-se as relações baseadas no culto e nos rituais e, embora se dissociando
progressivamente de seu caráter mágico ou religioso, o valor único de uma obra de arte
"autêntica" manteve sempre "um fundamento teológico por mais remoto que [fosse]"
(Benjamin, 1996: 171). Com o surgimento da fotografia, em meados do século XIX, o qual
propiciou o início de um confronto entre a tradição artística da imagem e as formas

28
nascentes de reprodução técnica, surgiu a doutrina da "arte pela arte"4, na qual nem uma
função social nem uma determinação objetiva são aceitas. Com a reprodutibilidade técnica e
o consequente descolamento da arte de sua função - que lhe era dada pela aura de unicidade
- como objeto que se encaixava em uma prática religiosa ou mágica e mesmos nos "cultos
profanos do Belo", a obra de arte, pela primeira vez na história, emancipou-se de sua
"existência parasitária, destacando-se do ritual” (Benjamin, 1996:171). Para o autor citado, o
ganho excepcional da reprodutibilidade técnica e da atrofia da aura encontra-se na
possibilidade da democratização da cultura. Ele afirma que “À medida que as obras de arte
se emancipam do seu uso ritual, aumentam as ocasiões para que elas sejam e postas”
(Benjamin, 1996:174).
A emancipação da imagem do processo ritual, derivada da reprodutibilidade técnica e
da consequente atrofia da aura do objeto único, teve, como desdobramento, o acesso à arte
em maiores proporções, a sua presença nos espaços públicos fora das limitações dos templos
religiosos e museus. Uma obra entalhada, esculpida, produzida por pigmentos, que contém
em si, por um lado, toda a materialidade do trabalho acumulado sobre a obra, tem, por outro
e por isso mesmo, uma irreprodutibilidade que a faz única. Em qualquer medida que seja
tomada, portanto, ela será sempre objeto de culto e ritual. Sua particularidade exigirá os
cuidados manifestos no tratamento especial, disponibilização para exibição, ou melhor
dizendo, para uma contemplação e um ambiente adequado para tal. Culto e exibição são
polares: a arte objeto de culto, inserida em uma tradição, não era produzida para ser exibida
e, frequentemente, era acessível apenas aos altos escalões de uma determinada comunidade
mágica ou religiosa, ou seja, ao contrário do objeto de exposição, a exibição pública não
favorecia sua condição de objeto de culto. A crescente exponibilidade das obras, dos
afrescos fixos aos quadros, por exemplo, encontrou seu apogeu com a reprodutibilidade
técnica, que permitiu que milhares de cópias chegassem a um número cada vez maior de
pessoas. Além disso, multiplicaram-se os locais onde pudessem ser exibidas. Essa trajetória
culminou com a constatação de que a obra de reprodução técnica demanda exibição.

4 Arte pela arte: teoria que postula a autonomia da arte, isto é, a noção de que a arte deve ter como
único objetivo proporcionar prazer estético, alheando-se de quaisquer outros fins ou valores.
http://www.edtl.com.pt/business-directory/6168/arte-pela-arte-ars-gratia-artis/
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O ganho quantitativo que se deu com a reprodutibilidade técnica pode ser
exemplificado, em sua radicalidade, por meio do cinema. As formas de produção e exibição
cinematográfica em massa são intimamente vinculadas entre si devido aos altíssimos custos
envolvidos; o número de participantes de sua produção faz desta uma criação de uma
coletividade. Essas características dotam o cinema de um valor peculiar e de uma função que
aponta para o futuro da veiculação, apropriação e usos das imagens, e mais, para as
mudanças provocadas no sensório e que colaboraram, inequivocamente, para a
transformação da cultura.

iz Benjamin (1996:189): “Uma das funções sociais mais

importantes do cinema é criar um equilíbrio entre o homem e o aparelho.” As imagens do
cinema realizam essa função atuando na mudança da representação do mundo, que se dá no
homem a partir de sua exibição, como uma ação da faculdade mimética5, — de representar
algo e assemelhar-se — e que elabora internamente os padrões externos apresentados pela
imagem cinematográfica e deles se apropria. As cenas inusitadas, a ênfase em pormenores,
uma temporalidade, uma óptica e uma velocidade de apreensão diferenciadas colocam, em
nova escala, os acontecimentos cotidianos, que são, portanto, percebidos através de um novo
sensório. Essas características das imagens da reprodutibilidade técnica, exemplificadas por
meio do cinema, assegura, segundo Benjamin (1996:189) “um grande e insuspeitado espaço
de liberdade", pois "Nossos cafés e nossas ruas, nossos escritórios e nossos quartos alugados,
nossas estações e nossas fábricas, pareciam aprisionar-nos inapelavelmente”. Esse palco de
variedades que estimulam funções mentais inéditas coloca-se em oposição ao espaço
cotidiano da vida ordinária, como um novo herói que rompe as amarras do cotidiano: “Veio
então o cinema, que fez explodir esse universo carcerário com a dinamite dos seus décimos
de segundo, permitindo-nos empreender viagens aventurosas entre as ruínas arremessadas à
distância.” (Benjamin, 1996:189).

5 "A natureza cria semelhanças. [...] Mas é no homem que encontramos a maior aptidão a produzir
semelhanças. O dom que ele tem de ver a semelhança é somente um rudimento da antiga e poderosa
necessidade de se assemelhar, pela aparência e pelo comportamento. Talvez ele não possua nenhuma
função superior que não seja condicionada de forma decisiva pelo poder de imitação". BENJAMIN,
Walter. Sur le pouvoir d'imitation Œuvres II Gallimard, 2000:135-155. Tradução de Margarita
Lamelo.
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Entretanto, as conquistas tecnológicas mais recentes levaram a reprodutibilidade
técnica a uma intensificação por conta de um incremento quantitativo e qualitativo
extraordinário, seja nas possibilidades de reprodução - fotográfica, cinematográfica,
informacional, televisiva, etc. - seja pelo desenvolvimento de uma dimensão ou de um novo
campo de operações imaginativas, sociais e culturais do homem: o mundo virtual. Esse
ambiente da reprodutibilidade técnica que emerge nos dias atuais é que será abordado a
seguir.

1.1 A crise das imagens
Benjamin (1996) refere-se a uma forma de percepção, de um sensório que, em
conjunto com essas mesmas transformações, passou a ser parte ativa dos modelos de relação
com a imagem. Ele diz, comparando imagem (aurática, embora não explicitado no texto) à
imagem de reprodução:
Cada dia fica mais nítida a diferença entre a reprodução, como ela nos é oferecida pelas
revistas ilustradas e pelas atualidades cinematográficas, e a imagem. Nesta, a unidade e
a durabilidade se associam tão intimamente como, na reprodução, a transitoriedade e a
repetibilidade. Retirar o objeto do seu invólucro, destruir sua aura, é a característica de
uma forma de percepção cuja capacidade de captar "semelhante no mundo" é tão
aguda que, graças à reprodução, ela consegue captá-lo até no fenômeno único
(Benjamin, 1996:170, grifo do autor).

A proliferação das imagens fotográficas e cinematográficas justifica a ideia
benjaminiana sobre essa nova forma de percepção que é capaz de captar o "semelhante no
mundo quando, por e emplo, se diz, diante de uma paisagem ou situação: “Isso parece um
filme!...” ou “Era uma vista como a de cartão postal!” Nesse sentido, captar o semelhante no
mundo é fazer predominar a imagem de reprodução sobre uma imagem aurática original, o
que implica um deslocamento da percepção da imagem objetiva para a imagem mental, que
passa a ser o objeto final de consumo6.
As implicações desse diagnóstico benjaminiano revelam-se não só numa produção
extensiva de imagens técnicas mas também na sua transitoriedade, decorrente da quantidade,
6 Similar à ideia do fetiche e de fantasmagoria que será trabalhada mais adiante.
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velocidade de produção e tempo de exibição; a cada dia um maior número de imagens é
visto em um tempo cada vez menor. A imagem é definida pela presença de uma ausência,
por isso sua relação com a morte7. Belting (2014) descreve a analogia entre a morte e sua
representação e, aí mesmo, o sentido de toda imagem:
Maurice Blanchot8 suscitou a questão metafísica sobre o que sentimos acerca da morte
quando a encaramos? Paradoxalmente, o que conseguimos ver nela é algo que aí não
está. De forma análoga, uma imagem encontra o seu verdadeiro sentido em representar
algo que está ausente, e só pode estar aí em imagem; faz aparecer o que não está na
imagem, mas que só na e através da imagem pode aparecer. A imagem de um morto
não é, pois, uma anomalia, mas justamente o sentido originário e geral de toda imagem
(Belting, 2014:182 grifos do autor).

A reprodutibilidade técnica trouxe, consigo, um universo de imagens que passou a
habitar o cotidiano humano. A crescente produção de imagens técnicas – cuja abundância
decorre do acesso facilitado aos meios de produção e também de uma crescente necessidade
não só de exposição mas também de autoexposição pelas mídias virtuais e redes sociais ganhou uma intensidade que Benjamin (1996), em suas elaborações sobre a
reprodutibilidade técnica, não chegou a presenciar. Esse fato é percebido, como será visto
adiante: outdoors, revistas, jornais e livros, propaganda comercial, cinema, televisão e todas
as mídias virtuais, ou seja, todos os elementos que, hoje, são reconhecidos como fruto da
modernidade e como conquista de uma comunicação massiva. Esse fenômeno da atualidade
implica uma sensação de transitoriedade que recai sobre a ideia, usando as palavras de
Benjamin (1996), de que quanto mais desejamos "fazer as coisas ficarem mais próximas [...]
para superar seu caráter único" tanto mais as esvaziamos de sentido. Sontag (2004:195)
reitera essa perspectiva crítica à produção excessiva de imagens e afirma que não é algo que
se dissocie da própria excessividade do consumo atual.

7 [...] um dos sentidos de imago em latim, etimologia de nosso termo "imagem", designa a máscara
mortuária usada nos funerais na Antiguidade Romana. Essa acepção vincula a imagem, que pode ser
também o espectro ou a alma do morto, não à morte mas também a toda a história da arte e dos ritos
funerários. (JOLY, Martine. Introdução à análise da imagem. Papirus Editora, 2006. p.18)
8 BLANCHOT, M. L’ space littéraire, p. 340. («Les deu versions de l’ímaginaire»)
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A razão final para a necessidade de fotografar tudo repousa na própria lógica do
consumo em si. Consumir significa queimar, esgotar — e, portanto, ter de reabastecer.
À medida que produzimos imagens e as consumimos, precisamos de ainda mais
imagens, e mais ainda. Porém, imagens não são um tesouro em cujo benefício o mundo
tem de ser saqueado; são exatamente aquilo que está à mão onde quer que o olhar recaia.
[...] Nossa opressiva sensação da transitoriedade de tudo é mais aguda, uma vez que as
câmeras nos oferecem os meios de "fixar" o momento fugidio.

Por outro lado, fixando o momento ilustra-se uma realidade dolorosa, como nas fotos
dos campos de concentração da Alemanha nazista ou nas fotos de Salgado que expõem os
mortos de Eldorado de Carajás.
Fotos que todos reconhecem são, agora, parte constituinte dos temas sobre os quais a
sociedade escolhe pensar, ou declara que escolheu pensar. Essas ideias são chamadas de
"memórias" e isso, no fim das contas é uma ficção. Em termos rigorosos, não existe o
que se chama de memória coletiva — parte da mesma família das noções espúrias a que
pertence a culpa coletiva. Mas existe a instrução coletiva (Sontag, 2003:73).

A representação da morte com propósitos ideológicos é a ação do pensamento
estético para criação das ficções culposas. "O problema não é que as pessoas lembrem por
meio de fotos, mas que só lembrem das fotos. Essas lembranças por meio de fotos ofusca
outras formas de compreensão e recordação" (Sontag, 2003:75).
As duas características do fluxo de consumo de imagens na atualidade - seu excesso e
sua transitoriedade - e a criação de ficções guardam estreita relação com o mecanismo,
permanentemente retroalimentado, de geração de vazio por meio do consumo de imagens,
portanto de ausências, e com a produção de mais imagens para suprir um deficit cada vez
maior:
Inaugura-se, com esse trânsito, também sua transitoriedade, que por sua vez abre um
vazio. E o correspondente deficit emocional gerado por sua ausência faz com que novas
imagens sejam geradas para suprir a sensação do vazio e iludir a sua transitoriedade por
meio de novas transitoriedades (Baitello 2014:19).

Esse fato, na opinião desse autor, conduz a um descontrole, pois o excessivo passa a
ser cotidiano e a ocupar todos os espaços, inflacionando o valor de exposição que,
paradoxalmente, se desvaloriza progressivamente. O dilúvio de imagens que competem entre
si pela atenção de receptores, os quais, por sua vez, produzem mais imagens em descontrole,
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leva a uma crescente desvalorização do valor de exposição e a uma crise de visibilidade, que
as apro ima de um grau zero de visibilidade, “Sinalizando que houve um desvio de rota,
uma recidiva, no prognóstico positivo da reprodutibilidade técnica na sociedade
contemporânea” (Baitello, 2014:20).
Belting (2014) fala da crise das imagens nas imagens analógicas que foi "[...] atiçada
pela imagem digital, cuja ontologia parece substituída pela lógica de sua produção.
Desconfiamos das imagens, cujo modo de criação e invenção já não se inscreve sob a rubrica
das reproduções". As imagens virtuais desconectadas da reprodução analógica, que criam
mundos desenhados tecnicamente, "triunfam sobre o vínculo da analogia" e só podem existir
como imagem.
Mas o que só brilha pelos seus efeitos, depressa perde o nosso respeito; como tudo o que
está ao alcance de qualquer um se torna trivial. Não queremos apenas jogar com as
imagens, porque tacitamente ainda acreditamos nelas. Sempre que se oferecem ficções,
que falsificam a nossa necessidade de utopias, elas perdem a sua autoridade simbólica
(Belting, 2014:31).

As imagens, carregadas do valor que lhes impõe sua qualidade de duplo, de cópia, de
imagem mental, de sombra, como o definiu Morin (1996), representam, em seu conjunto, as
tendências que podem ser lidas como construtivas ou destrutivas, como criativas ou
meramente reprodutivas num determinado momento da cultura, pois mostram o estado da
relação do homem com seus símbolos imaginários. A visibilidade das imagens concentra-se,
portanto, em sua qualidade de imagem mental, que é análoga àquelas que representam uma
determinada época.
O esvaziamento de sua visibilidade, portanto, teria como pressuposto uma diluição
por excesso de imagens e/ ou uma diminuição de seu apelo. Isso se aplica às imagens em
geral, notadamente àquelas de alta reprodutibilidade, como as que sustentam as propagandas
comerciais ou mesmo os selfies. Baitello (2014) explica que:
A crise de visibilidade não é uma crise das imagens, mas uma rarefação de sua
capacidade de apelo. Quando o apelo entra em crise, são necessárias mais e mais
imagens para se alcançar os mesmos efeitos. O que se tem então é uma descontrolada
reprodutibilidade (Baitello, 2014:21).
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A esse quadro de reprodutibilidade em excesso, que já era diagnosticado por autores
como Sontag (2004) no final do Século XX, sucede o da imagem virtual, que ocupa, de
forma rápida, mas consistente, todos os espaços da imagem. A leitura de imagens, portanto,
como a que se propõe nesta tese, com um diálogo com os receptores, poderia revelar não só
um estado atual de referência mas também as tendências da cultura em um futuro próximo.
De sua produção à pós-produção, de sua recepção à sua incorporação no reservatório
cognitivo, a reprodutibilidade técnica virtual é acessível, praticamente, a todos. Esse
fenômeno, que tem como ponto de partida a reprodutibilidade técnica por meio de uma
produção crescente das imagens analógicas foi potencializado pela tecnologia digital, que
não só acelerou os processos de produção como também disseminou os meios de produção e
recepção, e, por isso, foi incorporado ao cotidiano geral. Comparando-se com a tecnologia
analógica, a tecnologia digital faz menos distinções entre classes sociais, como foi possível
observar na pesquisa de campo. Um exemplo disso foi percebido, durante o trabalho
fotográfico na Favela Vila da Paz, quando uma moradora pediu que a fotografássemos com
sua família. Após a foto, distanciamo-nos e, depois de alguns metros, voltamo-nos e
perguntamos a ela: “Mas como mandamos a foto para você?” Ela respondeu de longe: —
Põe no Face!...

1.1.1

A escalada da fantasmagoria
Pela denúncia ou pelo fascínio, a tecnologia frequenta, há
dois séculos, o centro das preocupações contemporâneas.
Mais do que isso, tornou-se um território à parte,
submetido a análises e discussões que, constantemente,
esqueciam os vínculos que a produção ou uso dessa
tecnologia mantêm com outros aspectos da experiência
social.
Silvia H. S. Borelli

A interação do homem com as máquinas mudou o homem, mudou o contexto
tecnológico e transformou, em diferentes momentos da história, as ordens humanas de
sensibilidade na relação com a tecnologia. Essa transformação, segundo Martín-Barbero
(1996), não se deu apenas num desenvolvimento tecnológico continuado e isolado. O autor
considera-a numa perspectiva sociotécnica que implica transformações sociais e perceptivas
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em conjunto com uma nova tecnologia nascente no início do século XIX. O descentramento,
como metodologia de análise, para Benjamin (1996) - que não investiga com base em uma
concepção unitária do conhecimento, pois tem a realidade como algo descontínuo e
fragmentado - permitiu que ele fosse sensível aos vários focos de elaboração sobre a
imagem, incluindo a fotografia. Esse modo de abordagem permitiu-lhe "advertir
antecipadamente sobre as relações das mudanças tecnológicas com o novo sensorium"
(Barbero, 1996:65). Isso teve como consequência a abolição dos privilégios e das exclusões
sociais patrocinados pela reprodutibilidade técnica que se iniciava. Martin Barbero (1996)
mostra que essa transformação no sensorium tirou de cena os velhos dispositivos da
percepção, o isolamento cultual da arte e da imagem total para ceder lugar aos novos
dispositivos: a "dispersão e a imagem múltipla". Esse cenário deu o sentido atual da relação
tecnologia/ sociedade, no qual, para o sentido do movimento tecnológico, " el «sentido» en
que se mueve la tecnología no es tanto, el dominio de la naturaleza por las maquinas, cuanto
el específico desarrollo de la información y de la comunicación del mundo como «imagen»"
(Vattino, 1990:95).
As transformações sociotécnicas, portanto, realizaram um movimento sincrônico que
incluiu um predomínio das imagens, e do mundo como imagem, e uma mudança de
sensorium compatível com as novas visualidades.
Para traçarmos o caminho da imagem até sua atual configuração nas mídias digitais e
de suporte9 virtual, seguimos Benjamin (1996:180) quando diz: "Com a representação do
homem pelo aparelho, a autoalienação humana encontrou uma aplicação altamente criadora"
que, segundo Barbero (1996:68),
[...] exige pensar a imagem desde sua nova configuração sociotécnica: o computador
não é um instrumento como o que se produzem objetos, senão um novo tipo de
tecnicidade que possibilita o processamento de informações, e cuja matéria-prima são as
abstrações e símbolos, o que inaugura uma nova alienação do cérebro e informação que
substitui a do corpo pela máquina (Barbero, 1996:68).

9 "Em plena época dos meios digitais, deixou de fazer sentido continuar a falar de suporte ou meio
portador. A partir do momento em que o meio se tornou incorpóreo, suprime-se o vínculo físico entre
imagem e meio, que foi a regra dos meios analógicos até a chapa fotográfica" (Beting, 2014:53).
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A partir da invenção da fotografia, da miniaturização dos equipamentos fotográficos
e de seu passo posterior para o digital, a velocidade almejada na virtualização dos processos
gerou novas máquinas, cujas relações com os usuários configuraram-se como um novo
campo de operações. Esse campo situa-se além daquele que representou o uso de um novo
aparelho, como a câmera fotográfica analógica ou uma máquina de escrever; adquire status
de novo campo de operações, pois, além dos requisitos estruturais, como suporte, placas de
silício, eletricidade, os novos aparelhos e câmeras envolvem e mimetizam, além de algumas
funções cerebrais, o próprio imaginário. Pode-se argumentar que todas as artes e ciências,
em todos os tempos, envolveram o imaginário – que, de resto, emerge como dimensão
constitutiva do próprio sapiens demens (Morin, 1979) - entretanto, um aspecto dessa
constatação é que, hoje, a base constitutiva do aparelho transcende peças e fios para uma
operação de fluxos imateriais que se apoia e se confunde com o imaginário. As redes sociais,
os smartphones, aplicativos, computadores lançam milhões de imagens por segundo, que
passam a orbitar em conjunto com o imaginário de seus usuários, aproximando-se de uma
forma de fantasmagoria quase indistinguível da realidade, ao contrário dos truques e
montagens do século XIX, que eram uma fantasmagoria10 desenvolvida para espetáculos
públicos. Traduzia-se a palavra fantasmagoria , no início do século XIX, como sendo “uma
série alternada ou sucessiva de fantasmas ou figuras imaginárias, como visto em delírios
febris, como evocadas pela imaginação ou como criadas por descrição literária” (Kang,
2009). Benjamin (2006) utiliza esse termo como uma extensão do conceito, proposto por
Marx, de fetiche da mercadoria. Ele expõe a contraposição que se estabelece entre imagem e
objeto, como mercadoria, quando diz:
A propriedade que recai sobre a mercadoria como seu caráter fetichista é inerente
própria sociedade produtora de mercadorias, não como ela é em si, mas como ela
representa a si mesma e acredita compreender-se quando faz abstração do fato de que
ela produz mercadorias. A imagem que ela assim produz de si mesma e que costuma
designar como sua cultura corresponde ao conceito de fantasmagoria (Benjamin
2006:711).
10 O termo fantasmagoria, utilizado por Edgard Allan Poe, Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire,
Walter Benjamin, entre outros, foi criado por um físico belga, estudioso de fenômenos óticos,
chamado Etienne-Gaspard Robertson, para o espetáculo ótico apresentado por ele, no qual
“fantasmas” eram projetados contra um fundo através do uso de uma luz direcionada (Castle,
1988:50).
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Benjamin (2006) enfatiza a fantasmagoria não só como valor subjetivo do fetiche
mas também como o aspecto espetacular que assume a promoção do consumo, na qual
valores reais e imaginários são mesclados em um mundo de aparências. A fantasmagoria é
produto, ao mesmo tempo em que é produtora, de ilusões, falsa consciência e de desejos em
agitação. Na experiência da fantasmagoria, a separação entre sujeito e mundo objetivo tornase borrada e dificilmente discernível. Por isso a fantasmagoria é, também, a matéria-prima
do demens, da arte, das religiões, dos espetáculos, dos objetivos da ciência, das construções
humanas que transcendem a sua sobrevivência.
Para que os conceitos de imagem mental, fetiche e fantasmagoria sejam elucidados,
aprofundaremos brevemente a discussão sobre eles. O conceito de fantasmagoria
benjaminiana transcende o do fetiche da mercadoria. Marx (1973:38) concebe a "forma
mercadoria e a relação de valor" como a "forma fantasmagórica de uma relação entre
coisas", transcendendo um fato apenas visual, constituído pelo olho que vê e pelo objeto
físico visto, no qual:
A impressão luminosa de um objeto sobre o nervo óptico não se apresenta como uma
excitação subjetiva do próprio nervo, mas como a forma sensível de alguma coisa que
existe fora do olho. Mas, no ato da visão, a luz é realmente projetada por um objeto
exterior sobre um outro objeto, o olho; é uma relação física entre coisas físicas. Ao
invés, a forma mercadoria e a relação de valor dos produtos do trabalho [na qual aquela
se representa] não tem a ver absolutamente nada com a sua natureza física [nem com as
relações materiais dela resultantes]. É somente uma relação social determinada entre os
próprios homens que adquire aos olhos deles a forma fantasmagórica de uma relação
entre coisas (Marx,1973: 38, grifo do autor).

Marx (1973) encontra similaridade entre esse fenômeno e as formas encontradas no
universo religioso, no qual produções humanas adquirem vida própria e se relacionam entre
si e com os homens.
Para encontrar algo de análogo a este fenómeno, é necessário procurá-lo na região
nebulosa do mundo religioso. Aí os produtos do cérebro humano parecem dotados de
vida própria, entidades autónomas que mantêm relações entre si e com os homens. O
mesmo se passa no mundo mercantil com os produtos da mão do homem. É o que se
pode chamar o fetichismo que se aferra aos produtos do trabalho logo que se apresentam
como mercadorias, sendo, portanto, inseparável deste modo-de-produção (Marx, 1973).
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Essa analogia parece importante para compreender as consequentes interpretações de
fantasmagoria, pois, como ele explica, a relação entre coisas adquire a forma
fantasmagórica, situando o fetiche como uma fantasmagoria que se aferra à mercadoria aos
olhos dos homens, inseparável do seu modo de produção. O fetiche, como forma particular
de fantasmagoria, foi incrementado pelo “modo de espetáculo que a comunicação, em
contextos de capitalismo mercantil, começou a assumir em meados do século XIX. As
próprias passagens parisienses representaram um exemplo desse desenvolvimento, no qual
as construções em ferro e vidro dotavam as mercadorias de uma visibilidade mediada por
novos cenários, que catalisavam um processamento subjetivo do valor e, portanto, do fetiche
das mercadorias por meio de sua adequada exposição. O imaginário estimulado pelas novas
formas de exposição dos bens de consumo, assim como de um modo de vida, adquiriu
grandes proporções já no século XIX, com exposições universais, das quais ainda
permanecem monumentos, como a Torre Eifel.
A noção de fantasmagoria - como elemento central no desenvolvimento de um
imaginário da modernidade, concebida como espetáculo, no final do século XVIII e começo
do século XIX - permite que nos aproximemos, de forma mais apropriada, do que se pode
chamar de novas faces da fantasmagoria virtual contemporânea e de suas relações tanto com
as práticas culturais quanto com sua utilização pelo mercado. Há uma apreensão, em certos
meios, em relação ao uso contemporâneo da palavra fantasmagórico como algo antigo e sem
expressão nos dias de hoje. Entretanto, não encontramos termo mais adequado. Parece-nos
que apontar o fantasma que nos rodeia de tão naturalizado é como apontar o ar que
respiramos de tão banal, entretanto não há nada mais vital. Derrida (2012), em uma
entrevista concedida a Lewis e Payne, ao comentar sua participação no filme Ghost Dance11,
fala sobre a resposta que deu a uma repórter que lhe perguntou se acreditava em fantasma:
[...] tentei explicar para ela, contrariamente ao que seria levado a pensar, que a
experiência dos fantasmas não está ligada a uma época passada da história, à paisagem
11 Um filme de Ken McMullen (diretor), Looseyard Productions for Channel 4, Zweites Deutches
Fernsehen (ZDF), Grã-Bretanha e Alemanha Ocidental, 1983, 94 minutos. Jacques Derrida
desnmpenhou o papel de si mesmo ao lado da atriz Pascale Ogier, que faleceu pouco depois das
filmagens, em 25 de Outubro de 1984.
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dos castelos escoceses, etc., mas era, ao contrário, acentuada e acelerada pelas técnicas
de que dispomos hoje, como o cinema, a televisão, o telefone. Essas técnicas vivem, de
certa maneira, de uma estrutura fantasmática (Derrida, 2012:362).

Considerando que essa fala de Derrida (2012), como ator do filme Ghost Dance,
ocorreu em 1983, época em que nem Internet nem Smartphones, Tablets, Universo Virtual,
Facebook, WhatsApp existiam, hoje, com muito mais razões, podemos afirmar que somos
rodeados por uma realidade fantasmagórica.
A imagem fotográfica, desde sua origem, foi relacionada a procedimentos mágicos.
Como suporte da imagem mental, permite que o mundo interior adquira vida em um objeto
ou um plano externo, o que se pode considerar como um dos pilares da concepção de magia.
Belting (2014:24) trata do tema evocando aquilo que Morin (1996) chama de duplo, próprio
do universo das sombras, suas figuras e personagens: “As imagens não apenas evocam
arqueologicamente as representações da finitude como também trazem à tona as figuras
associadas ao obscuro universo da sombra, resgatando suas personagens e sua arqueologia”.
É interessante observar que se pode localizar esse dado em alguns dos depoimentos
coletados nas entrevistas realizadas durante a pesquisa de campo: CLE 12 (2014), uma das
entrevistadas, afirmou, ao observar a Foto 6 do ensaio FVP:
Esse lençol pendurado me lembra de uma casa que eu tinha antes. E me lembrou de um
marido que eu tinha ‘Que eus o tenha’. Emocionei-me! E os barracos tudo pregado....
(CLE, 2014)

Observa-se que a mera recordação de um fato passado ou de um familiar falecido
não implica, necessariamente, uma comoção. O fato de isso ocorrer na observação de uma
foto reforça a ideia do grau de deslocamento do eixo realidade/ ficção propiciado pela
imagem fotográfica13 como imagem mental, ou seja, a própria imagem como substrato
mental da ausência que é, traz à vida (mental) outras ausências que se fazem paradoxalmente
presentes.

12 CLE, 43 anos, diarista
13 É importante antecipar aqui, como será explicitado no Capítulo2 desta tese, que, em essência, a
fotografia autoral não comunica algo, ou melhor, não há algo específico que o fotógrafo queira
comunicar através da foto. Portanto a ideia de mensagem do produtor, própria da teoria dos efeitos,
não se aplica ao exposto acima.
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Na atualidade, as novas mídias televisivas e digitais favorecem tanto a exposição
espetacularizada dos bens de consumo quanto a criação de uma nova dimensão
comunicacional. O novo universo virtual não só se refere às inter-relações instituídas no
mercado mas também configura-se como um novo ambiente de exercício da comunicação
interpessoal. Esse fato extrapola, hoje, o conceito de espetáculo e, portanto, de espectador,
para um fluxo no qual a fantasmagoria envolve todos como atores, pois, como o sujeito se
situa, em parte, como personagem no mundo das comunicações virtuais, estabelece-se uma
indiferenciação entre objetividade e subjetividade, como muito bem aponta Morin (1997),
pois as trocas simbólicas e as trocas virtuais operam amalgamadas pela mesma via.
Assim como nos contos de Poe, nos quais a fantasmagoria tem como objetivo
“desestabilizar as fronteiras ordinárias entre o interior e o e terior, entre mente e mundo,
ilusão e realidade” (Castle, 1988:50), hoje, não só transitamos entre estes polos subjetividade e objetividade - como personagens virtuais, mas também faz-se dessa fronteira
borrada uma fantasmagoria de características únicas. A chave, aqui, é a condição de
fronteira, de indistinção entre o imaginário e o virtual, dadas a imaterialidade e a volatilidade
de ambos as quais também o receptor sempre captará como duplo, lendo a imagem ao
mesmo tempo como real e imaginária. A indistinção entre imaginário e real, entre subjetivo
e objetivo, pontuada por Morin (1997), atualiza-se em uma dimensão nova da realidade que
entra em jogo: uma realidade tecida de imaginário, mas com uma objetividade virtual, que,
além do imaginário, é em parte estruturada pelo programa.
Desde que a arte se configurou como a que entendemos hoje, desvinculada de seu
papel de objeto de culto pela atrofia da aura determinada pela reprodutibilidade técnica,
encontramos, na comparação entre o número de imagens criadas com fins artísticos ou de
exposição e o número daquelas produzidas com finalidades comerciais e midiáticas
apresentadas nos seus canais de escoamento, como o Cinema, a TV e a Internet, uma
diferença quantitativa significativa. A Internet, ao contrário da televisão, que sempre
dependeu de aparelhos específicos de veiculação, gerou distintos aparatos tecnológicos de
exposição - dos monitores desktop à variedade de mídias, celulares, Ipads – que estão
presentes em praticamente todos os lugares passíveis de serem frequentados, como lojas,
restaurantes, elevadores, aviões, ônibus. Seu sinal está em toda parte e estão disponíveis os
mais variados aparelhos para os mais variados ambientes e situações.

41
Esse novo espaço de fantasmagoria, fusão do imaginário imaterial com o virtual, é
ainda suportado por uma estrutura computacional cuja lógica não é acessível para a maioria
das pessoas; essa mesma tecnologia, desmaterializada, tornou-se uma fantasmagoria, e,
curiosamente, é utilizada como tema de inúmeras ficções literárias e cinematográficas, sendo
a mais emblemática delas o filme 2001: Uma Odisseia no Espaço14.
O novo campo de operações estabelece-se em fluxos e não em materialidades que
apenas lhe servem de base. O chip não é um mecanismo em si, mas a estrutura para um
fluxo. A evolução tecnológica ocorrida nos séculos XIX e XX, baseada na mecânica, pôde
ser acompanhada por muitos, pois representava um aperfeiçoamento compreensível, pela
maioria das pessoas, de algo já existente. No caso da tecnologia virtual, parece existir um
desnível cognitivo que separa o usuário do aparelho; esse fato somado às condições de
indistinção entre os universos virtual e imaginário, próprios dessa mídia, promovem a
naturalização desse campo de operações, que passa a ser o novo medium de referência.
A reflexão sobre a fotografia como espaço de indiferenciação entre imaginário e real,
entre objetividade e subjetividade (Name, 2010) revela uma fusão eficiente desses opostos,
como se vê nas imagens fotográficas em papel e, assim, dota a fotografia de seu caráter
mágico. Se considerarmos a transformação do suporte para a imagem fotográfica, do papel
para as imagens em desktops e celulares, constatamos que o suporte objetivo, seja papel ou a
parede das cavernas, deixou de ser a forma fotográfica por excelência tanto qualitativamente
quanto quantitativamente. Observa-se um predomínio das imagens digitais e mesmo
imagens analógicas, entretanto, digitalizadas. O novo meio de visualização, desenvolvido
para suprir a demanda de velocidade na troca de informações, é imaterial, pois constituído
por bits, algoritmos, pixels, etc. As imagens analógicas, nas quais imagens mentais se
confundem com os depósitos de tinta ou de sais de prata, permitem ver projetado, nas
nuanças dos pigmentos, um mundo de personagens presentes-ausentes; na nova
configuração das imagens, existe a imagem mental projetada em algo fluido, flexível,
distorcível, pois é imaterial; "a sua medialidade tornou-se assim alargada e descontínua,

14 2001: Uma Odisseia no Espaco. Diretor Stanley Kubrick. Roteiro: Stanley Kubrick e Arthur C.
Clarke. Distribuidor: Warner Bros., 1968. Nesse filme uma nave enviada a Júpiter e que é totalmente
controlada pelo computador HAL 9000, a partir da metade da viagem entra em pane e tenta assumir
o controle da nave, matando os tripulantes um a um.
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portanto inacessível e misteriosa no sentido técnico-conceptual «de valor discreto»"
(Belting, 2014:53). Nessa condição, o imaginário e o virtual tendem a se tornarem
indistinguíveis. Ou seja, a fantasmagoria à qual nos referimos anteriormente toma, agora,
contornos tecnológicos que a tornam verossímil a ponto de configurar uma nova realidade.
Belting (2014:53) diz: "As imagens são engendradas em um hipermeio, cujas informações
abstratas se distinguem dos meios de tipo antigo tal como as atuais bases de dados divergem
dos produtos físicos da indústria cultural" e coloca a questão "de saber se o conceito
histórico dos meios poderá abarcar os meios digitais". Essa condição, que caracterizaria
uma descontinuidade histórica, portanto, permite, considerando um novo regime da imagem,
perguntar: se a substância imaginária se confunde com a nossa vida anímica, com nossa
realidade afetiva, e se essa substância imaginária se estrutura com base em uma programação
virtual imagética e comportamental, quais seriam os novos vetores do metabolismo das
imagens? Ao mesmo tempo, quais seriam as implicações socioculturais derivadas dessas
novas condições?

1.1.2

Uma fisiologia das imagens e suas alterações
Belting (2014) trabalha uma distinção entre imagens endógenas e exógenas que

consideramos muito relevante como estruturadora do que nos propomos a analisar e refletir
nesta tese. Imagens endógenas são aquelas geradas pelo universo interior que, ao mesmo
tempo, o alimentam e que, ao serem trazidas à consciência, incorporam o conhecimento de
si, seu modo particular de reagir e, frequentemente, carregam consigo elementos
arquetípicos do conhecimento universal ou de uma cultura. Constituem a dinâmica, sempre
em movimento, da mente e apresentam-se espontaneamente como imagens oníricas no sono
paradoxal ou sono R.E.M.15. Podem-se apresentar também no devaneio diurno, nos estados
de sonolência e em outras alterações da consciência ordinária. A imagens endógenas
frequentemente foram tratadas como provenientes de uma instância mágica, extraindividual,
divinatória ou arquetípica, cuja apresentação à consciência poderia ser tomada como

15 R.E.M.sigla para a expressão Rapid Eye Movement ou movimento rápido dos olhos.
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mensagens, e seus significados como objeto de séria consideração. Contrera e Baitello
(2006) expõem, aqui, aquilo que seria uma linguagem das imagens endógenas:
Independentes da vontade e da consciência e voluntariosamente enigmáticas e cifradas,
tais imagens sempre motivaram tentativas de sistemas interpretativos que buscam
correspondências exteriores. Sua natureza de imagem interior inaugura por assim dizer
uma maneira própria de codificação, com uma sintaxe própria, com um sistema
semântico de peculiar complexidade e um repertório ou "vocabulário" indissociáveis da
história e das histórias pessoais, ou seja, da vivência cultural do sonhador (Contrera;
Baitello, 2006: 120).

As imagens exógenas, por outro lado, são aquelas produzidas sobre algum tipo de
suporte, seja ele parede, tela ou papel fotográfico e, mais recentemente, as mídias digitais,
que transformam bits e algoritmos em imagem. Acompanham a história do homem desde
seu nascimento, inaugurando sua relação com a bidimensionalidade, passando de objeto de
culto a objeto de exposição com a declínio da tradição e a ascensão da reprodutibilidade
técnica na modernidade (Benjamin, 1996).
Pode-se depreender daí que uma circulação adequada e harmônica entre os fluxos
provenientes das imagens endógenas e sua homeostase com o exterior, por meio das imagens
exógenas, é parte de um processo de comunicação e de desenvolvimento necessário em
todas as áreas da cultura.
As relações que se estabelecem, com base em imagem e duplo, entre suporte sensível
e imagem mental (Morin, 1996) e as significações que transitam neste complexo endógeno/
exógeno constituem a base para nossos processos cognitivos e revelam-se na linguagem.
A leitura dos sentidos que essas imagens carregam ocupou desde sempre a atenção dos
agrupamentos sociais: até mesmo a leitura das imagens oníricas constituía tema central
das sociedades arcaicas que entendiam que o sonho possuía caráter oracular e deveria
portanto ser compartilhado com todo o grupo. Assim, havia menos dissociação entre o
universo das imagens endógenas e exógenas, alimentando e garantindo os processos de
simbolização (Contrera; Baitello, 2006:121).

Essa questão trazida por Contrera (2006) possui vários matizes socioculturais na
perspectiva das relações e práticas simbólicas sustentadas pelas novas mídias. Barbero
(1996) refere-se a um
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[...] debilitamento e fragilidade do real produzido por um discurso da informação visual
na qual a substituição da cifra simbólica que ligava os tempos do passado e do presente,
pela fragmentação que exige o espetáculo, transforma o desejo de saber em mera pulsão
de ver (Barbero, 1996:66).

O que podemos depreender disso é que, nos grupos com mais acesso ao universo das
imagens virtuais, às mídias eletrônicas e às redes sociais, as oportunidades de vinculação das
referências imagéticas ao universo simbólico podem ser distorcidas por um discurso
mercadológico. Neste caso, poderíamos perguntar, ao contrário, "se aquilo que dá sentido e
prazer ao relato popular", como o discurso radiofônico ou a telenovela, não teria a ver com
"dinâmicas profundas da memória e do imaginário"? Diz Barbero (2004:173): "O que ativa
essa memória e a torna permeável aos imaginários urbanos/ modernos não é da ordem dos
conteúdos, nem sequer dos códigos; é da ordem das matrizes culturais". Neste ponto
algumas questões emergem exatamente nos contornos que as disciplinas acadêmicas
estabelecem para os modelos de análise das diversas atividades culturais. Tratar estas
atividades indistintamente ou, ao contrário, desde um ponto de vista de uma cultura culta,
expropria do pesquisador sua mais valiosa possibilidade, que é a de encontrar, nos processos
e nos sujeitos, as formas que as imagens endógenas ou mesmo arcaicas encontram para
perpetuarem-se, conectando-se com a vida. Haveria a possibilidade de resgatarmos, numa
forma menos evidente e explícita, portanto, aquilo que a construção tecnológica, por meio de
pressões mercadológicas, parece submergir,
Pois falar de matrizes não é evocar o arcaico mas fazer explícito o que traz hoje, para
indagar, não o que sobrevive no tempo em que os relatos ou os gestos populares eram
autênticos, mas o que faz que certas matrizes narrativas ou cenográficas continuem
vivas, isto é, continuem secretamente conectando-se com a vida, os medos e as
esperanças das pessoas (Barbero, 2004:173).

A narratividade fotográfica, como medição a ser estudada na pesquisa de campo para
esta tese, passa a ter o destaque desta arqueologia do presente ou de como a aura ou o
endógeno se manifesta na atualidade da relação com os produtos culturais e, mais
especificamente, com a fotografia. A Revolução Industrial, a invenção da fotografia, a
generalização de jornais e periódicos, produzindo acesso massivo a imagens e textos,
produziram um deslocamento gradual da vida mágico-imaginística para uma composição
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descritiva da realidade. A relação do homem com a realidade passou, portanto, com
intensidade crescente, a ser mediada. A definição de aura por Benjamin (1996) é
acompanhada por uma outra definição, a de rastro: “ ... O rastro é a aparição de uma
proximidade, por mais longínquo esteja aquilo que o deixou. A aura é a aparição de algo
longínquo, por mais próximo esteja aquilo que a evoca. No rastro, apoderamo-nos da coisa,
na aura ela se apodera de nós” (Benjamin, 2006:490). O rastro, assim, é pro imidade, não
importando a distância a que se refere. A nulodimensionalidade, nas quais opera a nova
cultura das visualidades, que propiciou a anulação das distâncias é, hoje, cenário dos rastros,
como prenunciava Benjamin (1996:170) ao afirmar que
Fazer as coisas "ficarem mais próximas" é uma preocupação tão apaixonada das massas
modernas como sua tendência a superar o caráter único de todos os fatos através de sua
reprodutibilidade. Cada dia fica mais irresistível a necessidade de possuir o objeto, de
tão perto quanto possível, na imagem, ou antes, na sua cópia, na sua reprodução.

É nesse cenário de rastros que podemos indagar sobre que espaço ocupam ou como
se transfiguraram a aura e as imagens endógenas. Para compreendermos a alteração que vem
ocorrendo na percepção, não em seus sistemas periféricos, mas em seu cerne, devemos
considerar se essa mudança de sensório se deve à evolução tecnológica das mídias digitais
paralelamente ao acesso progressivamente facilitado aos aparelhos, dos quais o mundo
virtual é dependente. Para tanto, faz-se necessário que possamos estudar o conjunto
fotografia e imagem mental à luz das novas tecnologias, para estabelecermos o
processamento de uma fisiologia das imagens que inclua os novos suportes para as imagens
fotográficas, ao mesmo tempo, para as imagens em geral e para a informação.
O modelo utilizado por Morin (1997), fotografia e cinema, para descrever as
articulações entre o imaginário e o real permite estabelecer as bases para a transformação
desse modelo analógico que se seguiu. Diz Morin (1997): “A percepção está modelada,
regulada, por uma visão psicológica, cuja mobilidade e independência em relação à imagem
retiniana constituem um dos grandes mistérios do espírito humano, mistério esse roçado, por
vezes, de leve, por psiquiatras ou psicólogos [...]” (Morin, 1997:148).
Sua concepção não só expõe as categorias de subjetividade e objetividade como
dificilmente individualizáveis mas também sustenta que essas duas categorias são alicerces
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mútuos e indiferenciáveis, e, ainda, refere-se ao próprio cérebro ou ao espírito como
exemplos radicais dessa condição:
O problema era fascinante: o cérebro-espírito (não posso dissociar estes dois termos, que
se reenviam perpetuamente um ao outro) não conhece diretamente a realidade exterior.
Está fechado numa caixa negra cerebral, e recebe apenas, através dos receptores
sensoriais e dos centros nervosos (que são eles próprios representações cerebrais),
excitações (elas próprias representadas sob a forma de movimentos ondulatórios/
corpusculares), que ele transforma em representações, isto é, em imagens. Podemos
dizer que o espírito é uma representação do cérebro, mas que o cérebro é ele próprio
uma representação do espírito: dito de outro modo, a única realidade de que podemos
estar seguros é a representação, quer dizer, a imagem, quer dizer a não-realidade, já que
a imagem nos remete a uma realidade desconhecida (Morin, 1997:15).

As referências que estabelecemos para o real ou para o imaginário, enquanto polos
objetivo e subjetivo, adquirem um entrelaçamento e fluidez cuja compreensão se torna
necessária ao entendimento dos objetos materiais como suporte para uma subjetividade deles
inseparável e que lhes dota de realidade: “ ... o real só emerge tona da realidade quando é
tecido de imaginário, que o solidifica, lhe dá consistência e espessura, dito de outro modo, o
reifica” (Morin, 1997:19). Entretanto, tomando em conta o uso e tensivo das mídias virtuais
e a proliferação das imagens digitais, qual seria, então, o suporte para as imagens mentais
como foram os objetos, papéis e telas analógicas? Esse fato inaugura um terceiro fator, já
tratado anteriormente, que é o suporte, não mais material para a imagem mental, mas, sim,
imaterial; o suporte imaterial, como substância em fluxo permanente, em bits correndo
acelerados por placas de silício, de acordo com um dado programa, tende a estruturar o
imaginário. Ou seja, além de dar suporte para a imagem mental, o universo virtual cria uma
permanente alienação, pois, dada a sua imaterialidade ativamente estruturante (programa),
toma lugar de algumas propriedades do imaginário.
Como a codificação do sistema cognitivo não se dá por meio de um dicionário fixo
de sinônimos perceptivo-imaginativos, os modos de relação entre o sujeito e aquilo que
contempla podem ser modulados dentro das limitações do programa. Os elementos deste trio
- imaginário, mundo digital e mundo objetivo -, dadas suas características de associação
discutidas acima, enrijecem e limitam aquilo que Morin descreve como relação plástica e
interdependente:
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Subjetividade e objetividade não só se sobrepõem como a todo momento renascem uma
da outra, numa ronda incessante de subjetividade objetivante e objetividade
subjetivante. O real é banhado, cotejado, atravessado pelo irreal. O irreal é moldado,
determinado, interiorizado pelo real (Morin, 1997:182).

A dança do imaginário e do real é, portanto, atravessada obliquamente pelo virtual.
Se tratarmos de aplicar essas considerações à visão, que compreende o olhar e os órgãos que
aparelham esse sentido, percebemos que ela, portanto, capta as impressões exteriores num
sistema ótico e, simultaneamente, emite modelos subjetivos. A descrição de Morin
(1997:148) para a superposição das imagens mentais à nossa percepção - “Processos
imaginários, verdadeiras alucinações [...] misturam-se com a nossa percepção” - adquire,
assim, em alguns usuários, um componente aglutinador pré-programado.
O universo das imagens mentais não é um efeito secundário da consciência do
mundo, mas, efetivamente, a base de sua estruturação. Morin (1997:42), citando Sartre,
define a imagem mental como uma estrutura essencial da consciência e como uma função
psicológica.
Tudo, efetivamente, penetra em nós, se conserva, se antevê e comunica por meio duma
série de imagens impregnadas de imaginário. Este complexo imaginário, que assegura e
ao mesmo tempo perturba as participações, produz uma secreção placentária, que nos
envolve e nos alimenta. Mesmo em estado de vigília, e mesmo à margem do espetáculo,
o homem caminha solitário envolto em uma nuvem de imagens, pelas suas <fantasias>.
Mas não é só esse sonhar acordado: os amores que se supõe feitos de sangue e lágrimas
são apenas postais delirantes, representações delirantes. As imagens infiltram-se entre o
homem e a sua percepção, permitindo-lhe ver o que pensa ver. A substância imaginária
confunde-se com a nossa vida anímica, com a nossa realidade afetiva (Morin,
1997:234).

Na pesquisa de campo realizada para esta investigação (vide Capítulo 2), ELI16
(2014), ao responder à indagação sobre o que Nova Iorque representava para ela, utiliza-se
de um imaginário coletivo para descrever a cidade em seu aspecto mais glamoroso, o de
"cidade dos sonhos". Ela mesma pontua que não é um sonho pessoal, pois "todos
imaginam", e, dessa forma, uma imagem autônoma, cinematográfica, de Nova Iorque é
legitimada.

16 ELI, 32 anos diarista
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Eu não sei..., mais pelo que todos imaginam, a cidade dos sonhos, por e emplo, “Eu vou
para Nova Iorque”. ... Não, para mim, eu não tenho esse sonho; sou mais terra e mato.
Por ser um ambiente onde as pessoas imaginam ser chic e talvez seja isso... [...] Porque,
desde pequena, ouço dizer pra onde você quer ir? “Para Nova Iorque”. Sempre se vê em
filme e é uma coisa legal (ELI,2014).

iante da pergunta “Você imagina que as pessoas acham a cidade chic baseadas nos
filmes?”, ela responde:
Mais pelo nome, não imagino o local porque eu nunca perguntei.

O imaginário está atrelado a um nome que, por sua vez, está atrelado a uma imagem
como um sonho, mas um sonho dos outros:
Sim, como cidade dos sonhos, e não é meu caso, eu não tenho vontade de conhecer.

Se compararmos a recepção da fotografia nos seus primeiros tempos com a que
acontece nos atuais, podemos representar uma passagem progressiva da "função janela",
como se refere Baitello (2014), para uma "função espelho", por meio da qual desaparece a
alteridade e se constrói uma extensão do próprio mundo, que se articula, no tempo real da
sua observação, com a imagem observada.
Na compreensão da cultura da visualidade, igualmente tem levado a um falseamento da
função da imagem. Podemos dizer que tal fenômeno produz um erro análogo ao da
prática do antropomorfismo em zoologia. O olhar projetivo de si mesmo para a criação
do outro, à sua imagem e semelhança (Baitello, 2010:82).

A vivência na observação da imagem fotográfica propicia que imagens do
pensamento se articulem com a imagem fotográfica e componham, com ela, uma terceira,
dotada de animação, como um sopro de vida. A entrevistada MAR17 (2014) comenta, sobre a
Foto 13 do Ensaio CC, a figura da menina sentada como um alter ego, que satisfaz à sua
demanda de expressão de seu estresse cotidiano e de sua necessidade de descanso; ao falar

17 MAR, 39 anos, professora
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da foto, fala de si. Estende seu olhar para a foto, para as dimensões de frustração do seu
cotidiano, constituindo uma narrativa personalizada sobre a imagem fotográfica.
Acho que a foto dessa menina que está pensando... essa hora era... era de parar e ficar...
olhar a passagem para colocar as ideias em ordem. [...] Só por causa desse momento de
parar com tudo, provas, concursos e estudos. Todo esse momento que estamos vivendo,
minha vida, minha casa e preparações para o próximo ano. Ver criança andando
tranquila com a família, sem nada extraordinário, simplesmente parar, para ver, um
alívio na cabeça. Como se fala... “se desligar da tomada”. MAR, (2014)

Quando perguntada sobre a Foto FVP 6, sobre as sensações ou ideias que lhe
ocorrem em relação às pessoas retratadas nas fotos, CLE (2014) estabelece, imediatamente,
uma vinculação com sua história pessoal, na qual se evidenciam seus próprios conflitos, e
responde com outra pergunta de caráter crítico, seguida de um comentário geral:
Essa situação... Não deu para fazer nada? Reformar? Às vezes as pessoas se acomodam,
não pagam aluguel e ficam assim nesse estado... (CLE, 2014)

Em seu comentário, respondendo à mesma questão diante da foto 7, introduz um
julgamento expondo um conflito pessoal e um critério de observação:
Veja! Roupa jogada e sem reforma! Entendeu? A pessoa se acomoda, não quer pagar
aluguel e água. E veja: essa outra foto número 8 está melhor que a foto número 7 e está
mais limpa. (CLE, 2014)

A crise de visibilidade dada pela reprodutibilidade técnica implica aquilo que se pode
denominar uma maior densidade autorreferente da imagem, como expressa CLE (2014) em
seus comentários. Esse fenômeno, a atrofia da alteridade, exemplificado aqui, tem sido não
só naturalizado como também apropriado, nas mídias sociais, como o Facebook, para o
desenvolvimento de uma imagem de si que adquire vida própria e determina,
posteriormente, os modos e comportamentos de seu criador. Ou seja, a alteridade perdida é
recriada num contexto limitado de autorreferência.
O olhar para a imagem fotográfica instala, no observador, um mecanismo de
apropriação que, de forma natural, estende a sua duração pela fixidez da cena retratada, que
permite as reflexões e acessos ao imaginário. Belting (2014) fala que:
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Neste sentido, a fotografia é um meio entre dois olhares. Aqui, um papel importante é
desempenhado pelo tempo que existe entre olhar registrado e o olhar reconhecedor.
Vemos o mundo com o olhar do outro, mas confiamos que ele poderia ser também o
nosso. O mesmo mundo parece diferente, porque foi visto num tempo diferente.
Olhamos para o mundo através de uma imagem que não parece inventada, mas que
confere uma duração ao olhar com que também nós experimentamos o mundo (Belting,
2014:179).

Comentando a Foto 7 do ensaio FVP, CLE (2014), com o mesmo olhar com que ela,
possivelmente, experimenta o mundo, diz: "Veja! Roupa jogada e sem reforma!" Ou, no
ensaio NY, quando perguntada sobre o que mais lhe chamou atenção no conjunto, ela
responde: "Está parecendo aqui (Itaquera?); todo lugar tem problema de moradia". Ou seja,
quando se diz do sentido projetivo da observação de uma foto, isso não se restringe à
imagem estática que a foto propõe; o imaginário dota-a da dinâmica própria da reflexão
sobre o mundo aplicada ao olhar, como uma indistinção entre foto e realidade, como já
apontou Morin (1997).
O cenário atual da produção e consumo de imagens aponta tanto para um
desenvolvimento particularmente proveitoso da intensificação do repertório cognitivo e da
prática das imagens como para o seu exagero e possíveis distorções. Ambas as condições
compõem, em diferentes proporções, as premissas para a compreensão dos fenômenos
relativos à imagem em nossos dias. Não parecem claros, todavia, os limites entre um
processo de mudança de sensório, em seu aspecto fisiológico, como um processo adaptativo,
e estas mesmas modificações, que se veem intensificadas a ponto de caracterizarem
distorções, numa rota de distanciamento daquilo que as promessas do progresso tecnológico
visavam alcançar. As imagens, definidas em função do duplo moriniano, parecem adquirir
um novo status no conjunto das criações humanas. Os conceitos expostos acima sobre a
evolução da fantasmagoria desde o início do século XIX - com as construções engenhosas
para fazer parecer que fantasmas ou entes se apresentavam em público - até o universo
virtual, as mídias sociais e as engenhocas extradimensionais, como o Óculos Google ou
games, vêm tendendo a substituir, em certas circunstâncias, a percepção com base no corpo,
nas sensações proprioceptivas ou cinestésicas. Wulf (2005, on-line) diz: " Um mundo além
das imagens não é possível. Imagens tem uma relação mimética com outras imagens.Elas
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referem-se umas às outras e são alteradas por isso18.” Flusser (1990) expõe sua perspectiva
radical, que nasce da constatação da importância das imagens, ao comentar a imagem
fotográfica: “Não há realidade além da imagem. Toda a realidade está na imagem19”
(Flusser, 1990, on-line). Ele entende que a imagem técnica, a imagem eletrônica, como a da
televisão, portanto, não é uma representação. Não há algo atrás da imagem; a imagem é a
realidade. Sontag (2004) afirma, à sua maneira, o poder substitutivo das imagens em relação
à realidade: "Mas a força das imagens fotográficas provém de serem elas realidades
materiais por si mesmas, [...] meios poderosos de tomar o lugar da realidade — ao
transformar a realidade numa sombra" (Sontag, 2004:196, grifo do autor).
Barbero (1983) fala do relato popular como um ato de comunicação que funde a
experiência, como entendida por Benjamin (1996)20, e o modo de contar. Ou seja, não é
somente a memória individual que é acionada, mas, no modo de contar, inserem-se, de
forma decisiva, os gestos, os tons de voz, as pausas. A relativa desvalorização consequente
da gestualidade, das expressões faciais e corporais e da memória, que há mais de três
décadas Barbero (1983) já constatava e chamava de "cibernetização", cresceu até os dias de
hoje em uma proporção considerável.
Recitado o leído en voz alta el relato popular se realiza siempre en un acto de
comunicación, en la puesta en común de una memoria que fusiona experiencia y modo
de contarla. Porque no se trata sólo de una memoria de los hechos sino también de los
gestos. Al igual que un chiste no está hecho sólo de palabras sino de tonos de gestos,
de pausas y de complicidad. Y cuya posibilidad de ser asumido por el auditorio, y vuelto
a contar, es que se deje memorizar. Pero ho está en baja la memoria, desvalorizada por
los profesores, la incesante innovación de noticias de objetos la hace imposible la
cibernetización que nos acosa parece hacerla definitivamente innecesaria. (MartinBarbero, 1983:63)

18 A world beyond images is not possible. Images have a mimetic relationship to other images. They
allude to each other and are changed by this"
19

There is no reality beyond the image. All reality is in the image.

20 Na e periência, ao contrário da vivência, “entram em conjunção, na memória, certos conteúdos do
passado individual com outros do passado coletivo” (Benjamim, 2000:107).
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Nesse mesmo ano de 1983, no filme Videodrome21, o diretor e roteirista David
Cronemberg antecipava as condições atuais sobre as quais fazemos esta reflexão, tomando a
imagem eletrônica da televisão como um dos "meios poderosos de tomar o lugar da
realidade", como diria Sontag (2004:196). No diálogo a seguir, Max Renn, um dos donos de
um canal de televisão, em busca de novidades para levar ao ar, conversa com Masha, uma
vendedora de vídeos pornôs, sobre Videodrome, uma experiência radical de televisão. Ele
pedia a ela que conseguisse mais informações:
Max Renn: Você conhece um programa chamado Videodrome?
Masha: Vídeo o quê?
Max Renn: Videodrome. Como vídeo circo, vídeo arena. Você conhece?
Masha: Não.
Max Renn: Só tem tortura e crime. Não tem enredo, nem personagens. É muito, muito
realista. Acho que é o que vem por aí.
Masha: Que Deus nos ajude.22

Max Renn pede a Masha que descubra como poderia obter Videodrome para o seu
canal. Dias depois, eles se encontram novamente e Masha tem mais informações:
Masha: Max, acho que o Videodrome é perigoso...
Max Renn: O quê? É coisa de máfia? É um negócio?
Masha: Não, não, não. É mais... Como posso dizer? É mais político do que isso.
Max Renn: Vai, do que estamos falando?
Masha: De Videodrome... O que se vê nesse programa é real. Não é interpretação.
21 Videodrome, Direção: David Cronemberg. Escrito por: David Cronemberg. Universal Pictures.
Canadá, 1983 (89 minutos)
22 Max Renn: Do you know a show called Videodrome?
Masha: Video what?
Max Renn: Videodrome. Like video circus, video arena. Do you know it?
Masha: No.
Max Renn: It's just torture and murder. No plot, no characters. Very, very realistic. I think it's what's
next.
Masha: Then God help us.
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Max Renn: São programas de tevê com crimes reais. Não acredito nisso.
Masha: Então... não acredite.
Max Renn: Por que fazer de verdade? É mais fácil e seguro fazer de conta.
Masha: Porque tem algo que você não tem, Max. Tem uma filosofia. E é isso que o
torna perigoso.23

A tela da televisão é descrita como a retina da mente, como parte da estrutura física
do cérebro, que se funde com o que está sendo visto, emergindo como uma autêntica
experiência perceptiva do espectador:
Nesta cena, Brian O'blivion explica para Max Renn, numa cena de videocassete, em
uma televisão, o que é Videodrome:
Brian O'blivion: A batalha pela mente da América acontecerá na vídeo arena: o
Videodrome. A tela da televisão é a retina do olho da mente. Portanto, a tela da televisão
faz parte da estrutura física do cérebro. Dessa forma, tudo o que aparece na tela da
televisão surge como experiência bruta para quem assiste. Sendo assim, a televisão é
realidade, e a realidade é menos do que a televisão.24

Brian O'Blivion antecipa para Max Renn que ele poderá viver em alucinação total e
deverá aprender a viver assim: Brian O’Blivion diz a Ma Renn : “Uma boa parte da sua

23 Masha: I think it's dangerous, Max, Videodrome...
Max Renn: What? It's Mafia? They do business?
Masha: - No, no, no. It's more... How can I say? More political than that.
Max Renn: - Come on, what are we talking about?
Masha: - Videodrome... What you see on that show, it's for real. It's not acting.
Max Renn: It's snuff TV. - I don't believe it.
Masha: So... don't believe.
Max Renn: Why do it for real? It's easier and safer to fake it.
Masha: Because it has something that you don't have, Max. It has a philosophy. And that is what
makes it dangerous.
24 Brian Oblivion: The battle for the mind of North America will be fought in the video arena: the
Videodrome. The television screen is the retina of the mind's eye. Therefore, the television screen is
part of the physical structure of the brain. Therefore, whatever appears on the television screen
emerges as raw experience for those who watch it. Therefore, television is reality, and reality is less
than television.
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realidade já é videoalucinação. Se não tomar cuidado, será uma alucinação total. Você terá
que aprender a viver num mundo novo muito estranho25”.
Os trechos mencionados de Videodrome apresentam duas concepções que
surpreendem pela sua atualidade, considerando as novas mídias digitais, a proliferação de
imagens e o envolvimento crescente de seus usuários. A primeira refere-se a como as
imagens técnicas estabelecem com o sensório uma comunhão tão natural que estas passam a
ser, como na televisão, "a retina dos olhos da mente", de forma que esta se transforma na
própria estrutura mental, na qual aquilo que aparece na televisão emerge como experiência
real e autêntica daqueles que a estão assistindo. A segunda é relativa às possíveis mudanças
estruturais nos cérebros do usuários como um mecanismo adaptativo, que incorpora, no
filme, a nova realidade como um "tumor". Esta segunda concepção é análoga à que é
apresentada pelo bastante criticado Marc Prensky (2001) em sua concepção de Imigrantes e
Nativos Digitais, que considera a nova constituição dos nascidos a partir de 1984 como
totalmente integrada no universo digital e aponta, nestes, uma "evolução" nos padrões de
processamento de informações com base em uma possível alteração estrutural em seus
cérebros:
[...] os estudantes de hoje pensam e processam a informação de maneira totalmente
diferente dos seus antecessores. Essas diferenças vão muito mais longe e são mais
profundas do que a maioria dos educadores suspeita ou imagina. “Tipos diferentes de
e periências levam a estruturas cerebrais diferentes,” diz o r. Bruce D. Berry, da
Baylor College of Medicine. Como veremos a seguir, é muito provável que o cérebro
dos nossos estudantes tenha se modificado fisicamente – que seja diferente do nosso –
como resultado do como cresceram (Prensky, 2001, on line, grifos do autor)26.

25 . Brian O'Blivion [to Max Renn]: "Your reality is already hlaf video hallucination. If you're not
careful, it will become total hallucination. You'll have to learn to live in a very strange new world".
26 ... toda ’s students think and process information fundamentall differentl from their
predecessors. These differences go far further and deeper than most educators suspect or realize.
“ ifferent kinds of e periences lead to different brain structures, “sa s r. Bruce . Berr of Ba lor
College of Medicine. As we shall see in the ne t installment, it is ver likel that our students’ brains
have physically changed – and are different from ours – as a result of how they grew up. (Prensky,
2001, on line grifos do autor)26
http://www.nnstoy.org/download/technology/Digital%20Natives%20%20Digital%20Immigrants.pdf
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A distinção entre Nativos e Imigrantes pressupõe, como na familiaridade com as
línguas, aquele que fala sem sotaque e aquele que, apesar de seu empenho, sempre possuirá
um acento analógico ou um "pé no passado" (Prensky, 2001). Essa distinção tem
implicações pedagógicas importantes, pois o modo do aprendizado, dadas as novas
características das funções cerebrais dos Nativos Digitais, seria incompatível com sistemas
pedagógicos e professores moldados no padrão Imigrante. Presnky (2001) advoga a
utilização de games e outras estratégias virtuais para o ensino. Isso, evidentemente, leva a
um paradoxo, pois quem seriam os desenvolvedores dessa nova instrumentação do ensino?
A nossa crítica a essa proposta é a geração de uma circularidade reducionista no repertório
sempre vinculado à escalada dos interesses comerciais tanto no desenvolvimento de
softwares pedagógicos quanto no de hardwares nos quais estes possam ser rodados. Convém
lembrar, aqui, que o próprio Marc Prinsky é dono de uma empresa de desenvolvimento de
videogames. A submissão ao programa, longe de ser inovadora, construiria um aprendizado
conservador, pois atenderia aos interesses hegemônicos dos programadores. A pergunta que
se coloca então é:
Qual seria então o efeito de uma descontrolada inflação das imagens exógenas27? Ao
contrário do que possa parecer lógico, calcula-se que a iconização exacerbada de nossa
comunicação não conduz a um enriquecimento da imaginação, mas ao seu oposto: a
inflação das imagens exógenas somente tem feito atrofiar a capacidade de ressonância
endógena. Quanto mais proliferam as imagens externas, propondo-se como substitutivas
das coisas das casas, das cidades, dos corpos, tanto mais atrofiam as imagens internas,
tanto mais se intimidam, tanto mais se restringem a apenas repetir. O visível
desiquilíbrio ecológico da comunicação crescentemente iconizada consiste, portanto, em
uma amputação do útero das imagens (Baitello, 2005: 25 grifo nosso).

O que parece ressoar aqui, e que obviamente pode ser constatado em um grande
número de processos que envolvem a tecnologia, é a possibilidade de que sejam gerados
desiquilíbrios na ecologia dos sistemas de circulação de imagens, tanto no indivíduo quanto
na sociedade, pois sabemos que a capacidade adaptativa do homem não é ilimitada. Como
diz Sontag (2004):

27 Baitello (2005) refere-se ao conceito de imagens exógenas e endógenas de Belting (2010) que se
baseia na distinção feita pela neurociência.

56
As imagens são mais reais do que qualquer um poderia supor. E só por constituírem
uma fonte ilimitada, que não pode ser exaurida pelo desgaste consumista, há uma razão
tanto maior para aplicar o remédio conservacionista. Se pode haver um modo melhor
para o mundo real incluir o mundo das imagens, vai demandar uma ecologia não só de
coisas reais mas também de imagens (Sontag, 2004:196 grifo nosso).

A complexidade crescente do fluxo de imagens torna evidente a possibilidade de
desequilíbrio no modo como estas são apropriadas, consumidas e, além disso, na ideia de
que as próprias imagens, efetivamente, se estabelecem como parte ativa das relações que
com elas estabelecemos. A iconofagia em que estamos mergulhados, no consumo
indiscriminado e produção acelerada de imagens exógenas, numa compulsão tanto de
apropriação quanto de produção tem como resultado a atrofia da experiência da sua
existência em prol da vivência como imagem devoradora. Baitello (2014) expõe seu
pensamento no qual a iconofagia resulta, ao final, na expropriação de si:
Alimentar-se de imagens significa alimentar imagens, conferindo-lhes substância,
emprestando-lhes os corpos. Significa entrar dentro delas e transformar-se em
personagem (recordem-se aqui a origem da palavra persona como máscara de teatro) Ao
contrário de uma apropriação, trata-se aqui de uma expropriação de si mesmo (Baitello,
2014: 130).

Este paradoxo é próprio da imagem fotográfica: ser ao mesmo tempo presença e
ausência. Isso as faz trazer consigo uma dupla vinculação com a consciência: ao mostrarem,
obscurecem. E se pensarmos num excesso, o que predominará?
Consumimos imagens num ritmo sempre mais rápido e, assim como Balzac suspeitava
de que as câmeras exauriam camadas do corpo, as imagens consomem a realidade. As
câmeras são o antídoto e a doença, um meio de apropriar-se da realidade e um meio de
torná-la obsoleta (Sontag, 2004:196).

Kamper (2015) trata do tema trazendo à questão uma potencial sujeição ao poder das
imagens, que coincide com a expropriação de si (Baitello, 2014), e a obsolescência da
realidade apontada por Sontag (2004). Essa perspectiva, embora escatológica, alerta sobre os
potenciais desiquilíbrios que as imagens, a rigor inofensivas, podem determinar quando
potencializadas pelo próprio homem, que as adota como alimento indiscriminadamente.
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Diz-se que a imaginação é uma compensação de uma realidade insatisfeita. Os homens
têm necessidade de imagens para suportar a malvada realidade. Ora, depois da
revolução sexual, mais parece o contrário resultar em verdade, isto é, os homens têm
necessidade de uma realidade para suportar a potencialidade e o enorme poder das
imagens. Parece mesmo como se a fantasia – na forma do imaginário da mídia – esteja
no poder, como se os homens isolados uns dos outros estejam ameaçados por uma
violenta imanência, por um cárcere feito de imagens (Kamper apud Cosmo [...], 2002).

Um processo de substituição como o apontado anteriormente, no qual a imagem
vazia parece ocupar um espaço que não lhe convém, pois "as imagens consomem a
realidade" (Sontag, 2004:196), pode iniciar-se na visão do próprio corpo, na imagem de si.
Belting (2014) expõe como o homem está enredado nas imagens a ponto de que deve
encenar a si próprio para criar a evidência de si.
Se a representação do ser humano através do corpo deriva da aparência é porque o
aparecer constitui tanto condição do ser como da representação. Assim, a representação
mostra o que o homem é numa imagem em que o faz aparecer. E. por outro lado, a
imagem faz isto em substituição de um corpo, que ela encena a fim de que o mesmo
proporcione a evidência desejada. O homem é tal como aparece no corpo, e este é em si
mesmo uma imagem, ainda antes de ser reproduzido em imagens. A representação não é
aquilo que afirma ser, ou seja, reprodução do corpo. Na realidade, é produção de uma
imagem corporal, já previamente dada na autorrepresentação do corpo. Não é possível
decompor o triângulo homem-corpo-imagem, sob o risco de se perderem os parâmetros
interrelacionados (Belting, 2010:119 grifo do autor).

Em outro momento, Belting (2014), referindo-se à imagem e às sombras, diz:
A fronteira entre corpo e imagem é tão intransponível como o limite entre a vida e a
morte. A estranheza da imagem só se elimina na autoilusão do espectador. Na época
atual, a iconomania e a fuga do corpo constituem tendências complementares. Já não
precisamos de descer ao inferno28 para encontrarmos imagens que confundimos com a
vida, porque estas se encontram no mundo virtual dos meios de comunicação de massa
(Belting, 2014:147).

Na descorporalização progressiva, que ocorre no mundo virtual, é a própria imagem
do corpo que se atrofia em prol das vivências no fluxo virtual. No nosso entendimento,
portanto, a ideia de extensão de percepção pelos mesmos órgãos traz para a discussão uma

28 Referindo-se ao Inferno de Dante.

58
materialidade dissonante, quando de forma alguma abandonamos o circuito da representação
do corpo como imagem.
Essa mesma condição pressupõe mecanismo semelhante na contemplação das
imagens do mundo. Ver uma imagem fotográfica implica transferir a retina interior, em
contato com mundo, para a imagem, o que significa situar nossa consciência no ponto
irrevogável de ausência do mundo. Assim, a reprodutibilidade, quando desmedida, pode ser
o veículo de ausência, de vazio, que, por sua vez, pede mais imagens, pois não se
desvencilha da impressão de concretude que elas provocam.
As consequências desse fato são inúmeras. Para efeito desta tese, apontaremos,
concordando com Baitello (2010), que a produção de imagens exógenas, que incluem as
próprias autoimagens, avatares, selfies, determina uma reestruturação do espaço de
mediação:
Tais fantasmas ocupam hoje todos os espaços de mediação em uma proporção jamais
imaginada, propondo-se a repovoar o planeta e a substituir tudo o que não seja seu igual,
gerando, por meio das imagens que eles geram, uma densa camada orbital que impede o
estabelecimento de vínculos com elas próprias, imagens. Tal camada foi denominada
por Flusser “biombo e por Kamper “órbita do imaginário” (Baitello 2010:80).

Se uma condição de interferência no próprio produto humano, no campo imaginário
dessa monta, altera, em maior ou menor grau, a resposta individual à contemplação de
imagens, em que grau nossa própria perspectiva de análise dessa resposta seria alterada?
Encontrar-se-iam as mediações em um processo de reconfiguração de fluxo livre para
mecanismos rígidos, repetitivos e autorreferentes?
Uma chave para compreendermos isso que podemos denominar de autonomia das
imagens pode ser dada no registro da enorme rapidez de processamento, edição e
apropriação que delas temos. A visão superficial - não voluntária, mas como condição - da
frequência com que nos são apresentadas impõe uma crise de valor das imagens físicas, dos
catálogos e álbuns. Ao mesmo tempo, o crescimento da produção de imagens virtuais, de
propaganda, de comerciais televisivos, de novelas e filmes produziu uma imagem-modelo de
indivíduo e grupos, e essas imagens, longe de serem apenas produtos culturais, passam a
produtores de modelos que adquirem uma forma de dominância que transcende o conceito
de hegemonia para uma nova condição estrutural mediante a qual a hegemonia opera. Essa
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dominância vê-se na forma da moda, da decoração e do design, dos conceitos aplicados aos
produtos de consumo, da saúde e da cultura do corpo, que coloca homens e mulheres a
serviço dessas imagens, que se comportam como espelhos de um duplo idealizado. Ou seja,
não é só uma intencionalidade hegemônica que permeia as mediações, mas ela se estrutura
nas imagens autônomas e autorreferentes. As imagens autonomizam-se na medida de nossa
servidão. As academias e shopping centers são, hoje, o templo das imagens autônomas,
sustentados pela mídia eletrônica e virtual, que despeja uma imensurável quantidade de
novas imagens a cada dia. Para Sontag (2004),
A fotografia não apenas reproduz o real, recicla-o — um procedimento fundamental
numa sociedade moderna. Na forma de imagens fotográficas, coisas e fatos recebem
novos usos, destinados a novos significados, que ultrapassam as distinções entre o belo
e o feio, o verdadeiro e o falso, o útil e o inútil, bom gosto e mau gosto. [...] clichês
reciclados, tornam-se metaclichês. A reciclagem fotográfica cria clichês a partir de
objetos únicos, distintivos; e cria artefatos vividos a partir de clichês. Imagens de coisas
reais são entremeadas com imagens de imagens. [...] Fazemos da fotografia um meio de,
precisamente, dizer qualquer coisa, servir a qualquer propósito. O que na realidade está
separado, as imagens unem. Na forma de uma foto, a explosão de uma bomba atômica
pode ser usada na publicidade de um cofre.

Em seu livro Diante da Dor dos Outros, Sontag (2003) mostra que, paralelamente à
sua plasticidade de usos, que preenchem todas as lacunas da visualidade utilitária, a
fotografia se impõe como limite entre o vivido e a memória do vivido. Torna-se não a
decoração da parede da memória coletiva e individual, mas a própria parede: "A
familiaridade de certas fotos constrói nossa ideia do presente e do passado imediato"
(Sontag, 2003:72).
O que se chama de memória coletiva não é uma rememoração, mas algo estipulado: isto
é importante, e esta é a história em nossa mente. As ideologias criam arquivos de
imagens comprobatórios, imagens representativas, que englobam ideias comuns de
relevância e desencadeiam pensamentos e sentimentos previsíveis. Fotos transformadas
em pôster — a nuvem em forma de cogumelo de um teste de bomba atômica, Martin
Luther King Jr. discursando no monumento a Lincoln em Washington, o astronauta na
lua— são um equivalente visual de frases de efeito ditas por políticos que costumam ser
inseridas em noticiários do rádio e da tevê. (Sontag, 2003:73, grifo do autor)

Vive-se, hoje, no universo das imagens virtuais, os rastros nostálgicos das relações,
das amizades, das imagens e, sobretudo, de sentido. A virtualização da cultura, por um lado,
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permitiu acesso quase incondicional à informação, mas, por outro, a velocidade, a
fugacidade e a frequência de seu uso e acesso tornaram-na leve demais e autocentrada.
A condição de intermediário técnico, representado pelo aparelho, obviamente
surgiu a partir das primeiras câmeras fotográficas na metade do século XIX.
Independentemente de sua evolução tecnológica, já eram "caixas pretas". Benjamin (1996) já
comentava essa intermediação como uma proposta de percepção alterada da realidade
imediata que não passaria de "uma flor azul no jardim da técnica". Diz esse autor,
comentando a produção cinematográfica, a qual elimina todo o aparato disposto para sua
produção, incluindo os assistentes, luzes, etc. para gerar uma imagem "pura" da realidade:
[...] no estúdio o aparelho impregna tão profundamente o real que o que aparece como
realidade "pura" sem o corpo estranho da máquina é de fato o resultado de um
procedimento puramente técnico, isto é, a imagem filmada por uma câmera disposta
num ângulo especial e montada com outras da mesma espécie. A realidade,
aparentemente depurada de qualquer intervenção técnica, acaba se revelando artificial, e
a visão da realidade imediata não é mais que a visão de uma flor azul no jardim da
técnica (Benjamin, 1996:186, grifo do autor).

A comparação com a imagem do teatro é evidente, pois, neste, é possível "preservar
o caráter ilusionístico da cena". Embora a fotografia estabeleça uma relação de outra ordem
com o espectador, pelas suas características de imobilidade e condição de objeto
bidimensional, a mesma intervenção purificadora, ou o contrário, interferente na realidade, é
realizada a partir do aparelho. Entretanto, nas mídias virtuais, o próprio receptor também se
utiliza de aparelho, que reconfigura uma imagem já previamente configurada por um outro
aparelho, gerando, diferentemente das mídias analógicas, o que poderíamos chamar de um
labirinto de espelhos.
Devemos partir, portanto, da ideia de que vivemos uma mudança de configuração do
espaço das mediações. A relação mediada entre sujeito e objeto estrutura-se de forma
diferenciada e a reserva cognitiva envolvida destaca-se pela mudança de configuração de
seus fundamentos. Kamper (2002) afirma que a transformação dada pela reprodutibilidade
técnica atinge, hoje, não as relações que se estabelecem dentro do espaço medial ou, usando
sua analogia, dentro da caverna, mas sim a própria estrutura desta. Suas paredes opacas são
as imagens dos meios de comunicação além dos quais não há além.
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O curso inexorável das coisas e o livre transcurso da fantasia chegaram a uma
encruzilhada. Agora a realidade aparece como queda livre. Mas o imaginário tornou-se
uma séria conjuntura de terror que modela sem piedade a expectativa e a experiência
entre os homens. Surgiu por toda parte uma caverna (Höhle) de imagens que se
transforma em inferno (Hölle) de imagens, na medida em que obedece ao lema: não
existe nenhum Além para além dos meios de comunicação (Kamper, 2002:55).

O que parece correto é que os vários teóricos e pesquisadores das tecnologias e das
visualidades apontam para uma mudança significativa nos regimes da imagem e no papel
das tecnologias na sociedade. Lopes (2001) explora o mito da caverna, na perspectiva da
separação entre o ver e o saber:
Quem sabe não estamos aqui no âmago da especificidade da comunicação,
especificidade sem dúvida histórica, mas que retoma a separação entre ver e saber
presente no mito da caverna e a pergunta pela técnica feita por Heidegger, pela qual
passamos da época das imagens do mundo para o mundo constituído pela imagem
(Lopes apud Barbero, 2001:12).

Ao inserirmos essas considerações da anatomia midiática no contexto sociocultural,
descobrimos como esses dados se articulam com as práticas culturais e as lógicas do
mercado. Barbero (1996) expõe uma advertência sobre como o esvaziamento de sentido e
uma utilização excessivamente mercadológica das imagens possibilita uma estetização
banalizada da vida. Se considerarmos que seu texto data de 1996, sobre a arte no final do
século, vemos que suas palavras têm o tom de uma atualidade presente.
O que verdadeiramente nos importa deste caminho é a falta de sentido que padece a
imagem submetida à lógica da mercadoria e do espetáculo; a indiferença e a
insignificância corroendo o campo da arte enquanto se produz uma estetização
banalizada da vida toda, especialmente por uma proliferação de imagens nas quais não
há nada para ver (Barbero, 1996: 66).

Outra questão que importa a Barbero (1996) - e isso nos traz de volta ao diagnóstico
de Belting (2014) sobre como o fluxo de imagens endógenas tem perdido gradativamente a
sua inserção nas condições atuais - é aquela relativa à exigência do espetáculo midiático que
transforma o desejo de saber em pulsão de ver: converte a imagem em estratégia de sedução
e obscenidade na qual a própria alteridade é parte constituinte.
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Importa igualmente o debilitamento e fragilidade do real produzido por um discurso da
informação visual na qual a substituição da cifra simbólica que ligavam os tempos do
passado e do presente, pela fragmentação que exige o espetáculo, transforma o desejo de
saber em mera pulsão de ver. Pela sua parte o primado do objeto sobre o sujeito que
realiza o discurso publicitário converte a imagem em estratégia de sedução e
obscenidade, isto é, posta em um cenário de uma libertação perversa do desejo cujo
outro não é mais que o simulacro fetichista de uma sujeito que se torna objeto (Barbero,
1996: 66).

Nesse cenário, o "desejo de saber" passa a implicar uma relação com o próprio saber,
na qual se impõe a imagem como uma roupagem de um conhecimento que, entretanto, se
encontra ausente. Da mesma forma, encontra-se o repetido refrão sobre a mídia como o
"grande mediador" que impõe uma imagem, a qual, pela envergadura dos investimentos que
pautam o seu desenvolvimento acelerado, acaba por constituir uma imagem de realidade
apenas aparente. Diz Barbero (2004:229):
Daí provem a necessidade de enfrentar o pensamento único que legitima a ideia de que a
tecnologia é hoje o "grande mediador" entre os povos e o mundo, quando o que a
tecnologia medeia hoje mais intensa e aceleradamente é a transformação da sociedade
em mercado, e deste em principal agenciador da mundialização (em seus múltiplos
sentidos contrapostos).

A ideia da tecnologia como "grande mediador" não somente não corresponde à sua
destinação atual como também faz oposição à descentralização inexorável que atravessa os
mediadores socioculturais, tanto os tradicionais, como a família, quanto os novos
movimentos e agrupamentos que se organizam de modo mais ecológico e "que introduzem
novos sentidos do social e novos usos sociais da mídia". A cristalização opaca dos meios de
comunicação que se fecham sobre os usuários nos moldes demandados pelo mercado não é,
enquanto efeito restritivo, algo novo para o homem, entretanto sua dimensão é digna de
consideração. Barbero (2004), comentando os artifícios comerciais da mídia televisiva
usados em sua programação, diz:
"A marca tal lhe oferece as notícias tais". O "enquadramento" se converte em travessia
que permite ao imaginário comercial navegar, através do ver, até os baixos fundos nos
quais a demanda de informação, de entretenimento ou de cultura, é captada e moldada
pela oferta comercial. O espetáculo nos ratifica na chamada a não sair do estágio do
espelho: o do conhecimento em e pelas imagens-objetos (Barbero, 2004:107).
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A reorganização das conexões do imaginário nos processos sociais e culturais
propostas pelas novas mídias expõe os novos desafios a que estamos sujeitos. A produção de
alimentos em larga escala por meio de tecnologias transgênicas, a inseminação artificial com
base no uso de hormônios ou a geração de clones, a preservação de alimentos através de
aditivos, até um limite impensável de conservação, a tecnologia robótica de criação e o abate
de frangos, a promoção de produtos notáveis pelas chamadas calorias vazias que não são
realmente um alimento, mas se parecem com ele e são vendidas como tal, expuseram o
homem a um aumento extraordinário de doenças degenerativas, síndromes, doenças
cardiovasculares, etc. A evolução tecnológica na produção e recepção de imagens, como no
exemplo acima, por si só, não garante uma utilização benéfica ao homem. O elogio à
tecnologia é sempre relativizado ao seu uso e isso só é possível com a consciência dessas
possibilidades. Em vez de nos perguntarmos sobre a evolução tecnológica, as mídias e os
inúmeros fluxos e depósitos de informações e imagens virtuais, nós deveríamos nos
perguntar sobre o homem. O elogio interminável à tecnologia digital não é feito apenas pelos
que a utilizam, mas é o discurso da sua própria imagem que se vende.
1.2 A imagem fotográfica
Desde a sua origem, iniciou-se uma longa discussão sobre a aceitação da fotografia
como forma de expressão artística. Essa discussão, embora hoje superada, evidencia que a
mediação técnica representada pela câmera fotográfica não foi assimilada em sua totalidade
em um projeto de arte essencialmente humano. O processo de incorporação das tecnologias
que sustentaram a origem da câmera fotográfica analógica e que sustentam a sua evolução
para os meios digitais encontra-se, ainda, em curso e, portanto, ainda sem elaboração
suficiente para que se tenha, com base nisso, uma metodologia de análise e crítica
satisfatória.
Flusser (2011) estabelece, como modelo dos aparelhos que produzem imagens
técnicas, a câmera fotográfica. Todos os aparelhos que se seguiram, inclusive os aparelhos
criados autenticamente digitais, produzidos na atualidade, reproduzem a estrutura básica da
câmera, interpondo um complexo técnico mediador, pré-programado, que faz a mediação
entre um objeto e as intenções do produtor. Diz Flusser (2011:31):
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As imagens técnicas são produzidas por aparelhos. Como primeira delas, foi inventada
a fotografia. O aparelho fotográfico pode servir de modelo para todos os aparelhos
característicos da atualidade e do futuro imediato. Analisá-lo é método eficaz para
captar o essencial de todos os aparelhos, desde os gigantescos (como administrativos)
até os minúsculos (como os chips), que se instalam por toda parte.

A câmera fotográfica, portanto, é um modelo de aparelho que se interpõe entre a
percepção e a imagem técnica, contendo em si os seus elementos constitutivos, e destituído
de uma aparência que corresponda ao seu verdadeiro potencial transformador das relações
do homem e as das manifestações do duplo.

1.2.1

O fotógrafo e a câmera: embate e paixão
Ao contrário do modo de interpretação da evolução tecnológica linear aplicada à

fotografia, podemos conceber que a relação do fotógrafo com a câmera fotográfica inclui um
permanente embate entre dois elementos fundamentais: a espontaneidade do ato fotográfico
e a programação definida da câmera. Esse embate configura-se como a permanente recusa
do fotógrafo em reproduzir a imagem de uma cena através de uma programação que se
autonomiza na medida da sua eficácia para reproduzir essa mesma cena. A concepção da
câmera fotográfica como caixa preta, com interposições químicas ou repleta de códigos e
algoritmos, explicita, pela via negativa, o embate permanente do fotógrafo com o aparelho.
Em seu livro Filosofia da Caixa Preta, Flusser (2011) traz um glossário no qual a definição
de fotógrafo é: “pessoa que procura inserir na imagem informações não previstas pelo
aparelho fotográfico.” Essa definição implica que a fotografia permite graus de
correspondência à realidade, e o modo sistemático de burlar a linearidade da câmera e a
intensidade de inserção define um estilo ou uma assinatura poética do fotógrafo. Nesse
sentido, vemos a relação do fotógrafo com sua câmera como disposta em duas fases que se
mesclam no tempo de uso do aparelho fotográfico. A primeira é aquela na qual o fotógrafo
se esforça por explorar todas as potencialidades dos mecanismos e do programa inserido na
câmera, e a segunda é aquela na qual o fotógrafo, dado o seu conhecimento do mecanismo e
do programa, procura desautomatizar o ato fotográfico, de forma a realizar propriedades
insuspeitas e variadas do aparelho na forma de imagens.
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O fotógrafo age em prol do esgotamento do programa e em prol da realização do
universo fotográfico. Já que o programa é muito "rico", o fotógrafo se esforça por
descobrir potencialidades ignoradas. O fotógrafo manipula o aparelho, o apalpa, olha
para dentro e através dele, a fim de descobrir sempre novas potencialidades (Flusser,
2002:36).

Cartier-Bresson encontrou, por outro lado, na tecnologia investida na câmera Leica,
uma de suas maiores aliadas e uma colaboradora permanente tanto pela redução considerável
do tamanho da câmera, comparada com suas predecessoras, quanto pelo desenvolvimento de
filmes mais sensíveis e de melhor qualidade:
A própria Leica representou a aliança entre os poderes do cinema e os da fotografia na
medida em que o seu filme 24 x 36 teve a sua origem na indústria cinematográfica. A
audácia de Cartier-Bresson está na sua capacidade de ter se apropriado do “pequeno
aparelho” e levado suas implicações a uma conclusão: graças ao desenvolvimento de
câmaras facilmente manuseadas e à invenção de filmes rápidos de granulação fina, o
fotógrafo ficou livre de algumas restrições de tempo e espaço impostas pelas técnicas
iniciais (Montier, 1966:67)29.

Sua relação com sua Leica não se restringe a um instrumento técnico do qual sua
utilização tenha sido apenas utilitária, mas guarda uma admiração pela suas potencialidades
e pelas sensações balanceadas do seu manuseio.
Nunca abandonei a Leica, qualquer coisa de diferente que eu tentasse sempre me levava
de volta para ela. Mas, a meu ver, essa é a câmara. Ela é literalmente uma extensão do
meu olho... A sensação de segurá-la pressionando-a contra a minha testa, o seu balanço
conforme avalio a minha visão de um lado para outro, faz-me sentir como o árbitro de
um jogo que se desenrola diante de mim, cujo clímax estou prestes a captar num
centésimo de segundo (Cartier-Bresson30 apud Montier, 1996:68)31.

29 The Leica itself represented the alliance between the powers of cinema and those of photography,
in that its 24 X 36 film originated in the cinema industry. Cartier-Bressons audacity lies in having
had the capacity to appropriate the "little device "and in carrying the implications of this to a
conclusion: thanks to the development of easily handled cameras and to the invention of fast finegrain films, the photographer was now free from some constraints of time and space imposed by
earlier technics. (Montier, 1966:67)
30 Daniel Masclet, "Un Reporter"
31 I have never abandoned the Leica, anything different that I have tried has always brought me back
to it. But as far as I am concerned, it is the camera. It literally constitutes an extension of my eye...
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Outros fotógrafos, como Daido Moryiama, têm outra concepção sobre a demanda por
uma câmera, como comentou, no documentário Near Equal (2001)32, a respeito de
Moryiama, o fotógrafo Araki33:
Narrador: O fotógrafo foi escravo da câmara por muito tempo. Boa câmara, boas lentes,
Leica, etc. Esses eram os mestres do fotógrafo. Mas, de certa maneira, Daido Moriyama
foi o fotógrafo que começou a fazer da câmara a sua escrava. A fotografia não se resume
à câmara34.

E mais adiante:
Araki: Claro, precisamos da câmara. Quando se quer escrever uma carta de amor,
precisamos de um instrumento para escrevê-la. Mas qualquer coisa serve, um lápis ou
uma caneta. Assim é na fotografia, e ele foi pioneiro por isso35.

Dessa forma, compreendemos que a imagem técnica é dependente de um aparelho,
de uma câmera que se interpõe necessariamente entre o fotógrafo e seu objeto, seja qual for
a relação que se estabeleça entre eles. A leitura das imagens fotográficas ou sua recepção é,
de fato, modulada por essa relação. Como explica Flusser (2011),
Se compararmos as intensões do fotógrafo e do aparelho, constataremos pontos de
convergência e divergência. Nos pontos convergentes, aparelho e fotógrafo colaboram;
nos divergentes, se combatem. Toda fotografia é resultado de tal colaboração e combate.
Ora, a colaboração e combate se confundem. Determinada fotografia só é decifrada,

The feel of holding it pressed against my forehead, its swing as I weigh up my view from one side or
the other, makes me feel like the referee in the game unfolding before me, whose climax I am about
to capture in a hundredth of a second (Cartier-Bresson31 apud Montier, 1996: 68)
32 https://youtu.be/EaeEx0Uvef8
33 Araki Nobuyoshi (1940, Tokyo)
34 Narrador: The photographer had been a slave of the camera for a long time. Good camera, good
lens, Leica, etc. These were the masters of a photographer. But in a way, Daido Moriyama is a
photographer who started to make the camera his own slave. Photography is not about the camera.
35 Araki: Of course we need the camera. If you want to write a romantic love letter, we need some
tool to write it with. But anything– a pencil or a ball pen is fine. It is like this in photography, and he
is a pioneer for that.
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quando tivermos analisado como a colaboração e o combate nela se relacionam (Flusser,
2011: 57).

Uma crítica fotográfica seria, portanto, a possibilidade de comentar ou julgar uma
imagem fotográfica pelo grau de eficiência do fotógrafo em fazer predominar a sua intensão
sobre a programação da câmera e pelo grau de predomínio da programação da câmera
desviando as intenções do fotógrafo.
O fato é que o produto de sua utilização será sempre delimitado pela programação
que a câmera tem em si, inscrita como possibilidades e impossibilidades, cuja rigidez é parte
da constituição sempre renovada do imaginário. Isso significa que toda criatividade do
fotógrafo, circunscrita ao aparelho e que pode ser expressa pelas imagens técnicas, coloca-se
a serviço de um número limitado de possibilidades prefixadas. Entretanto, há uma área de
negociação que permite expressar a transcendência à programação e as nossas próprias
limitações como indivíduos socialmente determinados. No próximo item essas
possibilidades serão aprofundadas.

1.2.2

Os destinos da aura
Segundo Name (2010), é possível encontrar, entre os desdobramentos da imagem

fotográfica, suporte material, imagem, duplo, fotogenia, elementos que compõem um ponto
de fuga imaterial que intriga aos pesquisadores que trabalham com o tema da fotografia e do
cinema sem, entretanto, decifrá-los. Rancière (2012), comentando um filme de Bresson (Au
Hasard de Balthasar36), aponta esse imponderável ao dizer:
As imagens da arte são operações que produzem uma distância, uma dessemelhança.
Palavras descrevem o que o olho poderia ver ou expressam o que jamais verá,
esclarecem ou obscurecem propositalmente uma ideia. Formas visíveis propõem uma
significação a ser compreendida ou a subtraem. Um movimento da câmera antecipa um
espetáculo e descobre outro [...] (Rancière 2012:15, grifo nosso).

36 AU HASARD de Balthasar (A Grande Testemunha). Diretor: Robert Bresson. Roterista: Robert
Bresson. Cinema Ventures. (95 minutos). Germany, 1966.

68
O que aponta Rancière (2012) é que as imagens da arte pressupõem uma operação na
qual a distância e a dessemelhança estão na raiz mesma de sua edição, o que remete,
obviamente, à definição de qualidade aurática, desenvolvida por Benjamim (1996), como o
"aparecimento único de uma coisa distante, por mais próximo que ela se encontre". A
produção desse imponderável dá-se em confluência com a forma que o fotógrafo encontra de
alterar, de maneira consistente, o que o mecanismo da câmera propõe de modo automático,
contrariando os seus pressupostos.
Deixando atrás o trio - produtor, cena e produto – temos, agora, produtor, aparelho,
cena e produto. A interação do fotógrafo com o aparelho, no sentido de desautomatizar a sua
produção, o que seria considerado a técnica artística fotográfica, implica a adição de mais
um elemento a se considerar na produção da imagem. Na frase a seguir, Rancière (2012:17)
e põe essa possibilidade: “A imagem da arte separa suas operações da técnica que produz
semelhanças”. Concebe Rancière (2012) uma imagem que, embora técnica, se situa além das
limitações da reprodutibilidade técnica, que produziria, apenas, semelhanças.
Por outro lado, Rancière (2012), de forma análoga à introdução do vetor "aparelho"
por Flusser (2011), comenta um terceiro elemento na imagem, que ocorre por semelhança,
mas não por semelhança engendrada tecnicamente, como reprodutibilidade, e sim como uma
construção essencial do receptor. Como ele mesmo diz: “Chamemos isso de
arquissemelhança que não fornece a réplica de uma realidade (reprodutibilidade), mas o
testemunho imediato de um outro lugar, de onde ela provém.” Este texto, que
acompanharemos a seguir, expõe também a possibilidade de alternâncias que as imagens
técnicas possuem, como forma de alteridade, ora faltante, ora presente, privilégio de uma
predominância da reprodução ou, então, da arquissemelhança, propriedade imaterial e
misteriosa de algumas imagens que, em certas circunstâncias, chamamos de fotogenia.
Em suma, a imagem não é apenas dupla, mas tripla. A imagem da arte separa suas
operações da técnica que produz semelhanças. Todavia, reencontra em seu caminho
outra semelhança, a que define a relação de um ser com sua proveniência e sua
destinação, a que dispensa o espelho favorecendo a relação imediata do genitor com o
engendrado: visão face a face, corpo glorioso da comunidade ou marca da própria coisa.
Chamemos isso de arquissemelhança que não fornece a réplica de uma realidade, mas o
testemunho imediato de um outro lugar, de onde ela provém. Essa arquissemelhança é a
alteridade que nossos contemporâneos reivindicam para a imagem ou deploram que se
tenha esvaído junto com ela. Mas, de fato, ela nunca se esvai (Rancière 2012:17, grifos
do autor).
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Rancière (2012) entende que a arquissemelhança, como núcleo da produção artística,
encontra caminho entre a reprodutibilidade e as operações da arte e se esgueira por entre as
razões de uma ou de outra. Rancière introduz, nas imagens técnicas, a brecha na qual se
instala a aura, a despeito de toda mecanicidade que envolve sua produção.
Na verdade, ela não para de fazer seu próprio jogo passar justamente pela brecha que
separa as operações da arte das técnicas de reprodução, dissimulando suas razões nas da
arte ou nas propriedades das máquinas de reprodução, mesmo que, por vezes, tenha de
aparecer em primeiro plano como a razão última de umas e de outras (Rancière
2012:17).

Considerando a afirmação de Rancière (2012) de que uma distância é produzida, uma
dessemelhança quebra a relação de identidade direta entre o objeto e a imagem, é possível
entender que há uma brecha perceptiva e conceitual nos argumentos que pautaram as
reflexões sobre imagem e arte. A semelhança objeto-imagem foi, por muito tempo,
considerada a marca distintiva da arte. Entretanto, atualmente, o contrário, a dessemelhança,
tem tomado o lugar daquela como uma sutileza que imprime na obra sua distinção e, desta,
brota o que escapa a toda premeditação: a arquissemelhança.
Na análise que Benjamim (1996:93) faz da foto da vendedora de peixes, do fotógrafo
Hill, encontramos evidências sobre a visão intrigada desse autor acerca desse fenômeno
expresso na imagem fotográfica.
Mas na fotografia surge algo de estranho e de novo: na vendedora de peixes de New
Haven, olhando o chão com um recato tão displicente e tão sedutor, preserva-se algo
que não se reduz ao gênio artístico do fotógrafo Hill. Algo que não pode ser silenciado,
que reclama com insistência o nome daquela que viveu ali, que também na foto é real, e
que não quer extinguir-se na “arte” (Benjamin, 1996:93).

Em seu comentário sobre essa foto, ele diz “preserva-se algo”, ou seja, algo se
mantém inalterado através dos tempos, e é por semelhança com esse dado de intimidade
inalterada que se dá o reconhecimento por parte do observador; algo na fotografia é dotado
de uma eternidade particular que fala ao observador e que escapa da intencionalidade da foto
quando da sua concepção pelo fotógrafo Hill. A beleza desse apelo permanente que
encontramos ao nos apropriarmos do aqui e agora da foto - "o que é real na foto [...] e que
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não quer extinguir-se na arte" - dá-nos uma dimensão da sua aura. No mesmo sentido,
Benjamim (1996:94) comenta uma imagem do fotógrafo Dauthendey com sua noiva, que,
um dia, algum tempo depois do momento da foto, logo após o nascimento de seu sexto filho,
ele encontrou morta, com os pulsos cortados, em seu quarto em Moscou. Em seus
comentários, ele expõe, de forma clara, as contradições que esse novo instrumento é capaz
de gerar no observador, o que há de indizível e de mágico na imagem fotográfica e as
contradições temporais que ela suscita:
[...] a técnica mais exata pode dar às suas criações um valor mágico que um quadro
nunca mais terá para nós. Apesar de toda a perícia do fotógrafo e de tudo o que existe de
planejado em seu comportamento, o observador sente a necessidade irresistível de
procurar nessa imagem a pequena centelha do acaso, do aqui e agora, com o qual a
realidade chamuscou a imagem, de procurar o lugar imperceptível em que o futuro se
aninha ainda hoje em minutos únicos, há muito extintos, e com tanta eloquência que
podemos descobri-lo olhando para trás (Benjamin, 1996:94).

O parado o apontado por ele, “o lugar imperceptível em que o futuro se aninha ainda
hoje em minutos únicos, há muito e tintos”, e que nele foi provocado por aquela imagem,
toca em um foco de atração que nos instiga a olhá-la mais profundamente, na tentativa de
desvendar essa contradição que só aparentemente se encontra na imagem; a contradição
humana entre a consciência e a memória involuntária, entre a imagem exógena e a imagem
endógena, entre o real e o imaginário, encontrada na dialética da imagem que se dá na
imobilidade da imagem fotográfica em dois momentos: 1. um momento fixo no tempo, na
“necessidade irresistível de procurar nessa imagem a pequena centelha do acaso, do aqui e
agora, com o qual a realidade chamuscou a imagem” e 2. o momento da elaboração
subjetiva, descrito pela e pressão “lugar imperceptível em que o futuro se aninha ainda hoje
em minutos únicos” (Benjamim, 1996:94). Na verdade, é essa contradição humana expressa
pela imagem que dota essa dialética de uma característica onírica e que permitiu a Benjamin
(2996), como receptor, encontrar a brecha, ou a transparência para a aura, na imagem.
As concepções descritas acima nos fazem reservar um espaço para uma revisão de
um dos instrumentos de pesquisa desta tese, que se encontra na teoria das mediações, a qual
é objeto de uma reflexão mais pormenorizada no capítulo referente à Metodologia. Aqui,
entretanto, gostaríamos de pontuar, usando uma leitura expandida do texto de Rancière
(2012), no qual ele faz uma distinção adequada entre os pressupostos políticos e a ação do
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indivíduo diante da experiência estética. Essa observação abre as portas para o salto, fora das
intensões hegemônicas e fora do imaginário opaco e autorreferente proporcionado pela
mídia. A ação desconstrutora sobre esses mecanismos que procuram operar a partir dos
processos de mediação e do aglomerado de imagens autorreferentes permitiria, portanto,
uma experiência de recepção autenticamente poética. A leitura de Benjamin (1996), descrita
acima, quando da observação da foto da vendedora de peixes, de New Haven, exemplifica
esta possibilidade que Rancière (2012) apresenta quando comenta os paradoxos da arte
política:
As formas da experiência estética e os modos da ficção criam assim uma paisagem
inédita do visível, formas novas de individualidades e conexões, ritmos diferentes de
apreensão do que é dado, escalas novas. Não o fazem da maneira específica da atividade
política, que cria formas de enunciação coletiva (nós). Mas formam o tecido dissensual
no qual se recortam as formas de construção de objetos e as possibilidades de
enunciação subjetiva próprias à ação dos coletivos políticos (Rancière, 2012: 65).

Essas referências não convencionais à imagem fotográfica, que dispensam as
descrições lógicas, apontam para um dado imaterial que faz com que o observador, receptor
ou crítico, como o próprio Benjamin (1996), em vez de produzir e reproduzir sentidos da
imagem, vê-se face a face com o indefinível. Esse fenômeno é o que concebemos como
falhas na opacidade das imagens técnicas, que nos permitiriam vislumbrar a
"arquissemelhança", a "aura", o "poético ou o misterioso".
Considerando, portanto, o que abordamos anteriormente, concluímos que:
1. a câmera fotográfica delimita as possibilidades de representação a um programa
previamente fixado;
2. há, portanto, um embate e/ ou colaboração permanentes entre o fotógrafo e a
câmera, de maneira a tornar possível burlar o programa e encontrar brechas para uma
representação criativa ou, ao contrário, para apenas reproduzir sua programação;
3. uma representação criativa além dos limites do fotógrafo e do aparelho, fruto da
quebra dos roteiros preestabelecidos pode conter elementos que configurem não só uma
ruptura com o programa mas também uma dessemelhança com o fotografado e, ao mesmo
tempo, uma semelhança misteriosa ou, como chama Ranciére, uma arquissemelhança.
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Essas conclusões parciais expõem a possibilidade de que, na vigência de uma
disposição poética do observador, a aura, que segundo Benjamin (1996) se atrofiou com a
reprodutibilidade técnica, longe de ter desaparecido, se instale em imagens ou detalhes de
imagens imprevistos até para o próprio produtor. Parece-nos, entretanto, que, embora não
haja uma técnica de captação desse imponderável, só a persistência árdua em encontrá-lo, no
esmero de uma busca incansável como a dos grandes, como Hill, Atget, Bresson, Robert
Frank ou Carlos Moreira, dá a esse imponderável as condições de se apresentar como um
destino oculto da aura.
1.2.3

Imagem e Metrópole
Levando em conta as transformações na fisiologia da comunicação e do

processamento das imagens comentadas anteriormente, consideremos uma revisão das
concepções sobre as relações entre a Metrópole, suas imagens e seus usuários. Com Lynch
(2006), é possível compreender como a capacidade de formar imagens claras da cidade, que,
por sua vez, esteja estruturada para permitir que se tenha essa clareza, constitui um modo
objetivo de abordagem de seus processos visando ao seu desenvolvimento futuro. A
Metrópole contemporânea é Metrópole em transformação. A cidade pode ser estável por
algum tempo, mas detalhes são frequentemente alterados, sem dizer das grandes
modificações a que são submetidas de tempos em tempos. “A cidade não é apenas um objeto
percebido (e talvez desfrutado) por milhões de pessoas de classes sociais e características
extremamente diversas, mas também o produto de muitos construtores que, por razões
próprias, nunca deixaram de modificar sua estrutura” (Lynch, 2006:2).
Ou seja, a Metrópole, mais que uma estrutura na qual as coisas se desenvolvem
tendo-a como pano de fundo, ela mesma, possui sua própria dinâmica de transformação.
Lynch (2006:3) usa, como critério para as suas reflexões, um conceito de “clareza ou
‘legibilidade’ aparente da paisagem das cidades”. Essa legibilidade é aferida pela imagem
mental que seus moradores ou usuários constroem de seu todo ou suas partes e confere à sua
descrição uma característica de coerência. A estruturação e a identificação do ambiente é
fundamental para que exista legibilidade; a decodificação de seus elementos, as sensações
espaciais e de localização, por um lado, e o reconhecimento de sinais e estruturas, por outro,
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são dados de navegação no percurso exterior, urbano, assim como no mapa imaginário da
cidade, com seus símbolos, reminiscências e recordações. Lynch (2006) vê essa atividade
como uma capacidade vital:
Estruturar e identificar o ambiente é uma capacidade vital entre todos os animais que se
locomovem. Muitos tipos de indicadores são usados: as sensações visuais de cor, forma,
movimento ou polarização da luz, além de outros sentidos como o olfato, a audição, o
tato a cinestesia, o sentido da gravidade e, talvez, dos campos elétricos ou magnéticos.
Essas técnicas de orientação, desde o voo polar de uma andorinha-do-mar até o caminho
percorrido por um molusco sobre a micro topografia de uma rocha, são descritas e têm
sua importância enfatizada numa vasta literatura (Lynch, 2006:4).

Uma imagem clara da cidade permite uma localização fácil de quaisquer elementos
que buscamos e pode, também, servir como um sistema de referências que permite situar,
não só geograficamente mas também em relação a atividades, crenças e conhecimento. Um
ponto importante na consideração de Lynch (2006) sobre as relações com a cidade, e que
será essencial nas considerações adiante, é que seus habitantes formam uma imagem bem
definida como meio para uma interação e uma apropriação produtiva para o indivíduo e para
a sociedade. Diz Lynch (2006):
Com base em uma compreensão estrutural de Manhattan, por exemplo, é possível
ordenar uma quantidade substancial de fatos e fantasias sobre a natureza do mundo em
que vivemos. [...] Um cenário físico vivo e integrado, capaz de produzir uma imagem
bem definida, desempenha um papel social. Pode fornecer matéria-prima para os
símbolos e as reminiscências coletivas da comunicação de grupo (Lynch, 2006:5).

Considerando a imagem mental formada com base em uma imagem clara do entorno
de uma estruturação subjetiva de um modelo da cidade, Lynch (2006) aponta que elementos
da cidade ou a própria cidade podem ser dotados de uma característica, ao mesmo tempo,
subjetiva e objetiva, chamada, por ele, de imaginabilidade:
[...] característica, num objeto físico, que lhe pode conferir uma alta probabilidade de
evocar uma imagem forte em qualquer observador dado. É aquela forma, cor ou
disposição que facilita a criação de imagens mentais claramente identificadas,
poderosamente estruturadas e extremamente úteis ao ambiente. [...] Uma cidade
altamente "imaginável", nesse sentido, específico (evidente, legível ou visível),
pareceria bem formada, distinta, digna de nota; convidaria o olho e o ouvido a uma
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atenção e participação maiores. [...] A cidade de Veneza poderia ser tomada como
exemplo de uma cidade assim, dotada de alta imaginabilidade (Lynch, 2006:11).

Levando em consideração o deslocamento pelas diferentes áreas, principalmente
caminhando, podem-se perceber as oscilações de imaginabilidade que o observador, o
flâneur ou o fotógrafo têm em seu curso pela cidade. Certas regiões que têm uma forma de
atividade comercial durante o dia, à noite, podem ter suas paisagens completamente
transfiguradas pela presença de nigth-clubs ou restaurantes e bares, configurando-se como
zona boêmia da cidade (Name, 2010).
Isso permite considerar que essa característica de imaginabilidade da cidade e de seus
elementos tem um padrão flutuante, sazonal e variável nos períodos diurnos e noturnos e nas
estações do ano, o que gera uma complexa profusão de imagens mentais, sem, entretanto,
distorcer o nível mais profundo do padrão de imaginabilidade e de suas imagens básicas: “O
observador sensível e familiarizado poderia absorver novos impactos sensoriais sem a
ruptura de sua imagem básica, e cada novo impacto não romperia a ligação com muitos
elementos já e istentes” (L nch, 2006:11).
Na pesquisa de campo, APR37 (2014) oferece uma visão do que representa um
observador sensível e familiarizado com o lugar onde vive, cuja percepção aponta novos
caminhos para a construção da cidade. Quando perguntado sobre como vê o futuro de seu
bairro, Itaquera, responde:
O futuro do bairro, no meu ponto de vista, por conta de uma fervência cultural que está
acontecendo e eu como agente cultural, eu trabalho em cima disso. O Centro de
Itaquera, nós temos esperança de ter um Centro Cultural, um projeto que está parado há
três anos. Em torno dessa proposta de espaços de cultura, como bares onde pessoas que
produzem cultura não só no bairro e sim na Zona Leste, começando ter alguns trabalhos
nesse sentido positivos. Tanto que temos um grupo de cultura popular no bairro que,
antes, eles iam para Pinheiros encontrar o pessoal para fazer esse intercâmbio cultural.
Hoje o pessoal faz o caminho contrário, vem de Pinheiros, Vila Madalena para encontrar
os grupos em Itaquera e fazer o intercâmbio de maracatu, cultura popular. Nesse
sentido, Itaquera está caminhando pra isso. Vamos ter, entre aspas, uma Vila Madalena
no centro de Itaquera por conta de bares e pessoas interessantes que estão frequentando.

37 APR, 42 anos, coordenador cultural
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Como APR (2014) possui uma visão em profundidade e destaca, em Itaquera, sua
"leitura" dos locais objetivos e dos processos subjetivos que neles ocorrem, ele pode
desvincular sua percepção de uma condição gerada pela propaganda midiática própria do
evento da Copa do Mundo. Diz ele:
Isso não tem a ver nada com a Copa; isso é um processo natural da nossa região em
relação à evolução industrial e social do bairro (APR, 2014).

MAR (2014), por outro lado, expõe sua leitura do bairro considerando seu caráter
funcional e constatando melhorias na mobilidade urbana:
Itaquera tem muita coisa boa, temos estrutura de Hospital, o Santa Marcelina. Apesar de
viverem várias crises, tem um atendimento extraordinário, especialistas e temos
Hospitais da UBS. No centro de Itaquera, Hospital de especialidades e as Escolas que
foram criadas ao redor do bairro de Itaquera com estruturas muitos boas. Temos mais
Escolas Estaduais que Municipais; isso é curioso. As vias, em questão de viabilidade,
nossa região mudou bastante, ainda tem muita obra acontecendo. Esse dia me
surpreendeu com a ponte ligando a via trabalhadores, informando que estávamos
próximos ao Aeroporto de Cumbica. Já estamos a 20 minutos de Guarulhos. A Gente
ouvia, desde criança, que estava longe demais e agora tem progresso (MAR, 2014).

Podemos perceber que a imaginabilidade ou a legibilidade de uma cidade depende
não só do que a cidade propõe em sua estrutura objetiva mas também do sistema de códigos
desenvolvidos pelo observador e que serão peça-chave para a interação que se dá entre a
cidade objetiva e a cidade praticada pelo usuário. NIC 38 (2014) expõe, reiteradamente, suas
inquietações quando responde às perguntas abaixo, de modo a traduzir suas questões
relativas à segurança do bairro.
Entrevistador: Em sua opinião, o que é bairro de Itaquera?
Poucos pontos de lazer e é perigoso. Houve alguns casos que sequestraram as pessoas e
fizeram outras coisas. O bairro está muito perigoso.
Entrevistador: Tirando lazer, o que Itaquera é para você?

38 NIC, 16 anos, auxiliar administrativo
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Acho muito perigoso.
Entrevistador: Você percebe mudanças no bairro depois da construção do estádio
Corinthians (Itaquerão)? Quais mudanças?
Senti que eles pintaram a rua e não vi outra mudança e parece que ficou mais perigoso.

Benjamin (2000) descrevia, de igual maneira, apoiando-se em Baudelaire, as
inseguranças na cidade moderna como em uma floresta:
e Les Fussés (Os Foguetes), de Baudalaire:
selvagem! O que são os perigos da floresta e
conflitos diários do mundo civilizado? Enlace
presa em florestas desconhecidas, não é ele...
2000:220).

1.2.4

“O homem... está sempre... em estado
da pradaria comparados aos choques e
sua vítima no bulevar ou trespasse sua
o mais perfeito predador?” (Benjamin,

O choque da virtualidade
Estamos diante de um cenário no qual a interação homem-tecnologia se tornou tão

predominante em seu cotidiano que seria interessante considerar esse novo modelo nas
formas de apropriação da cidade e de suas imagens. Uma característica deste novo modelo
de cidade, no qual se imbricam a cidade física e a cibercidade, é a produção incomensurável
de imagens. Quando apontamos a rapidez, a velocidade e a quantidade das informações que
somos, hoje, capazes de transferir em tempo real, estamos, ao mesmo tempo, embora de
forma não explícita, dizendo que toda essa massa de informações é ou se transforma em
imagens; esse é um ponto importante, pois nele se concentram os fatores que podem
franquear uma avaliação menos eficiente das transformações em curso e possíveis desvios
indesejáveis, que incluem o sedentarismo, deficit cognitivos ou a hiperatividade e que o uso
desmedido da tecnologia pode intensificar.
Rocha (2012) relembra o pensador Paul Virílio (1998)39 quando se refere ao fato de
que viveríamos à beira de um crash tão impactante como aquele da Bolsa de Valores:

39 VIRILIO, P. “Olho por olho ou o crash das imagens”. Revista Margem, São Paulo, n. 8, p. 25-33,
dez. 1998.
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Todavia, advertia Virilio, a quebra, a síncope que nos ameaça, dizia respeito agora ao
excesso e à velocidade de circulação de imagens midiatizadas e, principalmente, estava
associada à conversão do próprio mundo em fato de imagem. Nosso urbanista menciona
a existência de uma verdadeira estética da desaparição, na qual as cidades, por exemplo,
são experimentadas como desertos ou corredores, pontilhados com pontos de partida e
de chegada. Nelas, somos programados para passar, e não para permanecer. Prisioneiros
do instante e da inércia, não seríamos capazes de esquecer e, portanto, menos ainda de
lembrar (Rocha, 2012: 136).

A distinção clara entre as estruturas e fluxos analógicos da metrópole, a circulação de
pessoas e de bens de consumo e as estruturas, fluxos, locações e redes virtuais deverão ser
rotina na abordagem contemporânea da Metrópole. Ambas as estruturas, analógicas e
digitais, sobrepõem-se e configuram um novo modelo de estruturação e representação da
cidade. Assim sendo, analisaremos individualmente as características e limites do ponto de
vista da imagem, assim como suas sobreposições, colaborações e conflitos. Se retornarmos a
Benjamin (2000), quando considera o "choque" como condição própria da cidade moderna,
poderemos nos situar no que acontece na atualidade. Benjamin (2000) estabelece, em seu
conceito de choque, que a sucessão de estímulos tornados conscientes teria menos
possibilidade de provocar um efeito traumático: “A ameaça destas energias se faz sentir
através de choques. Quanto mais se tornar corrente o registro destes no consciente, tanto
menos se deverá esperar deles um efeito traumático” (Benjamin, 2000:109). Tornar-se
consciente do choque é um mecanismo atenuante para o impacto destrutivo sobre o sistema.
Se concebermos esse fenômeno como um marco no desenvolvimento das relações da
metrópole com seus habitantes, estamos, atualmente, diante de um segundo marco no qual
aquele mesmo "choque" a que nos referimos anteriormente se encontra neutralizado pelas
condições de interação dos habitantes das cidades com as novas tecnologias virtuais. Esse
processo que substituiu o "choque" podemos chamar de sedação, e dele as imagens em geral
e as imagens da metrópole são parte atuante. Mesmo considerando um processo de excitação
individual e coletiva no uso dos meios digitais, podemos considerar igualmente seus
usuários sedados em relação ao seu entorno ou em relação à cidade física, pois, obviamente,
a carga de atenção destinada a ela, se não é totalmente deslocada para a virtualidade das
relações e sites, é extremamente comprometida. Na ocasião da suspenção da rede social do
WhatsApp, em dezembro de 2015, um dos comentários interessantes, e bem-humorados, dos
próprios usuários que, de repente, se viram sem o aplicativo foi: "Sem o WhatsApp percebi
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que havia pessoas conversando na sala... acho que era a minha família!" A era da
Iconofagia40 apresenta um mal-estar caracterizado pelo excesso de reprodutibilidade, uma
diminuição de apelo e uma desvalorização de conteúdo. Esse mal-estar estimula o
desenvolvimento de mecanismos de compensação, como uma retroalimentada dependência
imagética: a iconomania (Baitello 2010). A atividade de reprodução da própria imagem
(selfie) ou de coisas e lugares toma lugar do presente não vivido.
Nas camadas históricas mais profundas, toda imagem possui algum potencial causador
de fobias, por evocar, por recordar e, por fim, trazer à tona camadas soterradas do
tempo. A estratégia contrafóbica pode ser justamente a reprodução da própria imagem.
Pela atividade de reprodução busca-se obter a sedação.
Trata-se de um processo em escalada, conforme afirmam Pross (1974)41 e Wyss
(1976)42, criação de um "deficit emocional" que se seda temporariamente para ressurgir
e novamente ser sedado. Seria portanto a sedação que se busca na atividade de
reproduzir imagens? (Baitello, 2010:89)

Como pontua Benjamin (1996:182) "A ideia de fazer-se representar pela câmera
exerce uma enorme atração sobre o homem moderno". A imagem produzida, entretanto, ao
invés de promover o retorno à memória de si, faz, ao contrário, esconder a realidade mais
uma vez, o que pressupõe uma demanda reiterada de novas imagens. Flusser disse:
Tudo deseja ser fotografado ou tomado em vídeo, o propósito de um casamento é o de
ser fotografado, o propósito de se ir à lua é ser fotografado, o propósito dos
sequestradores árabes é se tornarem cenas na televisão; de repente descobriram qual a
razão da política... Sua razão é ser transformada em imagem. Isto provocou um
fenômeno curioso: os eventos foram acelerados, um evento seguido a outro, pois cada
um deles necessitava ser transformado em imagem [...] e agora são as imagens que
causam os eventos [...] a experiência real está na imagem [...] não há realidade atrás de
uma imagem, a realidade é a imagem (Flusser, 1990).

40
evorar imagens” ou ser devorado por elas não são possibilidades alternativas, mas
simultâneas. É um estado da questão, uma descrição de nossa realidade cotidiana, uma condição
inexorável da qual os humanos da era digital não podem escapar. (Flóres, MA, em Baitello, 2010).
41 Pross, Harry. Politishe Simbolik. Theorie und Praxis der öffenstlichen Kommunikation.
Stutgard/Berlin/Colônia/Mainz: Kohlhammer, 1974.
42 Wyss, Dieter. Mitteilung und Antwort. Untersuchungen zur Biologie, Psychologie and
Psychopatologie von Kommunikation. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1976
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O "choque" que pautou a experiência da metrópole moderna, portanto, transformouse em um tipo de sedação. Christopher Türcke (2015) lembra, em seu texto "Cultura do
deficit de atenção", o "choque" da modernidade apontado por Benjamin (2000) e que está
presente nas mudanças, ângulos e lugares que são usados pelo cinema. Os cortes de imagem
atuam como um golpe óptico que significa, na prática, um alto lá”, preste atenção”,
"olhe para cá" e lhe aplica "uma pequena nova injeção de atenção, uma descarga mínima de
adrenalina - e, por isso, decompõe a atenção, ao estimulá-lo o tempo todo" (Türcke,
2015:53). Este cenário, computador/ televisão/ cinema, permeia praticamente todo o tempo,
do trabalho às horas de folga. "Por isso, o choque da imagem se tornou o foco de um regime
de atenção global, que embota a percepção por uma contínua excitação, um contínuo
despertar" (Türcke, 2015:53). O autor compara esse estado de mergulho nos aparatos, nas
imagens digitais, nas redes de relacionamento e mesmo na leitura intelectual, com
Transtorno do Deficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), mostrando que este último,
que é considerado uma enfermidade, é apenas uma versão grosseira do observado acima.
"São crianças que não conseguem se concentrar em nada, nem se demorar em algo, nem
construir uma amizade, nem persistir em uma atividade coletiva, crianças que não concluem
nada que começam" e acrescenta, "Quando crianças que não podem ficar quietas, que
movem os olhos para a direita e para a esquerda, procurando alguma coisa e evadindo-se,
sentam-se em frente a um computador, seus olhos tornam-se claros e fixos". No mundo
visual do computador, basta um ligeiro toque de dedo no mouse para obter um objeto dentro
do campo disponível.
Imagens de filmes, não importa se ficcionais ou documentais, penetram no espectador
com intensidade alucinatória. Ele as vê, querendo ou não através do olho mecânico da
câmera, que não distingue percepção de representação. Não diferenciar percepção de
representação faz é exatamente o que a alucinação faz. O olho da câmera funciona, de
certo modo, em nível psicótico. Quem entrega seu olhar à câmera se introduz numa
perspectiva óptica exteriorizada, num cenário de sonho tecnicamente preciso - um
cenário que já foi prontamente sonhado para nós (Türcke, 2015: 58).

A transformação de tudo em imagem provocou, assim - como parte do processo de
sedação que se alia ao do distanciamento do uso de certas funções corporais, no fluxo virtual
- um segundo fenômeno, utilizando as mídias sociais, que é o da comunicação entre
imagens, ou seja, a imagem de um usuário, exposta no universo virtual, tornou-se mágica e,
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em grande parte, alienada de seu produtor (Morin, 1997); adquiriu vida, transformou-se em
um Avatar43. Ele sustenta que a experiência mágica, ao contrário da estética, se caracteriza
por ser tomada como mais real que o real, ou seja, o imaginário sobrepõe-se
ritualisticamente à realidade, diferenciando-se, assim, de um fenômeno alucinatório, por um
lado, e da experiência estética, por outro. Na transformação recente da cultura, como vimos
refletindo, o suporte, agora virtual, para as imagens mentais provoca um desvio cognitivo
considerável, que resulta em uma segunda realidade: a realidade das imagens. O conceito de
Avatar, derivado da religião hinduísta, que significa uma manifestação corporal de um ser
imortal, é utilizado na prática da representação de si, mas um "si" idealizado ou apenas
conveniente. Foi transposto para a criação de representações virtuais de pessoas em
contextos de jogos ou experimentação de simulação de realidade virtual. É o que acontece
no programa Second Life, entre outros, no qual uma realidade virtual permite aos avatares
viajar e se relacionarem, desenvolver trabalhos remunerados, etc., sempre dotados de um
tipo físico e um conjunto de relações sociais, como encarnação de uma personalidade, "[...]
por enquanto, os visitantes da cibercidade Alpha World são «avatares» animados que
encarnam os utilizadores da internet" (Belting, 2014:113).
Assistimos, na atualidade, a uma transfiguração do urbano, dado como produto das
relações entre os habitantes de uma cidade sobre sua estrutura material. Essa transfiguração
caracteriza-se pelo deslocamento das concepções de sua materialidade, sobre a qual
instalam-se atividades e processos sociais, para uma concepção de cidade virtual, que
independe de sua estrutura física e se sustenta não só na dinâmica social mas também nas
mediações advindas dos novos modos de interação e comunicação dos seus habitantes.
Lemos (2007) define, a partir disso, a ciberurbe como
[...] o urbano da cibercidade, como a forma (genérica) da atual sociedade da informação.
Ciberurbe é a dimensão simbólica, imaginária, informacional das cibercidades
contemporâneas. Cibercidade é a cidade da cibercultura. Ciberurbe é o urbano na
cibercultura (Lemos, 2007, on-line).
43 Avatara (Sanskrit: avataranam means "the decent of Supreme Being on earth for the ascent of
man ), means ‘descent’, and usuall implies a deliberate descent of the Divine into the mortal realms
to reveal the Absolute Truth to humanity and remind them of their true divine nature.
http://veda.wikidot.com/avatara
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Dessa perspectiva, surgem as concepções de nômades virtuais, ocupantes do espaço
em fluxo, viajantes numa reconfiguração radical do espaço urbano analógico. Mitchell
(2003) descreve essa nova cidade como um dispositivo global e capaz de prover um
conjunto de estruturas e serviços transparentes, integrados, convenientes e adaptativos para
os novos nômades:
Surgindo gradativamente da extensão desordenada, mas irresistível, da cobertura sem
fio, vemos a possibilidade de uma forma eletrônica de nomadismo radicalmente
reinventada, reconstruída – uma forma fundada não somente no terreno que a natureza
nos dá, mas numa infraestrutura sem fio sofisticada, bem integrada, combinada com
outras redes, utilizada numa escala mundial. Leonard Kleinrock (um dos pioneiros da
internet) definiu essa infraestrutura como “o suporte de sistema necessário capaz de
prover um valioso conjunto de capacidades e serviços de computação e comunicação
para nômades, conforme se deslocam de um lugar para outro de forma transparente,
integrada, conveniente e adaptativa.” (Mitchell, 2003:57)44.

A cidade virtual que atravessa, se sobrepõe a e dialoga com a cidade concreta é
constituída como um enorme aparato comunicacional. Lemos (2007) compara a cidade
virtual e as formas de apropriação pelos habitantes e artistas com a metrópole convencional e
os surrealistas, flâneurs e outros que buscavam uma experiência profunda da cidade,
apontando semelhanças entre elas:
A mobilidade informacional permite vivências e formas de apropriação do urbano,
similar prática do “andar como arte” da segunda metade do século XX. Andar com
dispositivos móveis permite leituras e escritas do espaço com informação digital muito
próximas da arte do andar dos situacionistas, dadaístas e surrealistas (Lemos, 2007, online).

44 Gradually emerging from the messy but irresistible extension of wireless coverage is the
possibility of a radically reimagined, reconstructed, electronic form of nomadicity – a form that is
grounded not just in the terrain that nature gives us, but in sophisticated, well-integrated wireless
infrastructure, combined with other networks, and deployed on a global scale. Leonard Kleinrock
(one of the pioneers of the Internet) has defined this infrastructure as "the system support needed to
provide a rich set of computing and communication capabilities and services to nomads as they move
from place to place in a way that is transparent, integrated, convenient, and adaptative". (Mitchell,
2003, p. 57)
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A recriação dos espaços midiáticos, como mídia locativa, nos quais a tecnologia
virtual e móvel, para figurar como sua característica fundamental, imprime uma via de
trânsito de informações em dupla mão, respondendo às necessidades imediatas do usuário e,
ao mesmo tempo, abastecendo um banco de dados sobre demandas individuais e coletivas,
horários e formas de acesso, cuja escala passa de poucas visualizações (de mão única, na
mídia analógica) de uma propaganda analógica para centenas de milhares de informações
veiculadas (dupla mão, na mídia locativa).
Em sincronismo com as mídias locativas são definidos os territórios informacionais
que compreendem áreas de controle do fluxo informacional digital em uma zona de
intersecção entre o ciberespaço e o espaço urbano. Esta cria, com o espaço concreto da
cidade, um espaço híbrido dependente, duplamente, do espaço eletrônico e do espaço físico.
O acesso a uma rede Wi-FI em uma locação determinada na cidade coloca-nos em um
território informacional fundido em um território físico. Nesse território, apropriaríamo-nos
do político, cultural e imaginário do território físico e das paisagens e locações virtuais da
rede (Lemos 2007).
A interconectividade wireless não somente transforma o aspecto prático da
comunicação mas também mobiliza pessoas e coisas de forma muito diferente da
conectividade com fio, na qual computadores, telefones devem, necessariamente, estar
fisicamente conectados para serem utilizados, ou seja, eles demandam um lugar fixo e
estável para poderem operar. Entretanto, diz Mitchel (2003), nos sistemas de conexão
wireless, os componentes só precisam estar dentro do alcance da rede, e compara a
disponibilidade para o movimento rápido da locação virtual aos campos de nômades prontos
para mudar e se reconfigurarem na rapidez que for necessária:
Mas em sistemas interconectados sem fio, os componentes só precisam estar ao alcance.
Se acrescentarmos a capacidade de miniaturização e de autoconfiguração (basta enfiar
um componente em qualquer lugar, e funciona) à interconectividade sem fio, sistemas
interligados se tornam fluidos e amorfos. Eles se parecem menos com coisas rígidas em
quadros ou caixas, com prédios ou cidades, lembram mais campos de nômades –
prontos para se deslocarem e reconfigurarem, de imediato, conforme necessário
(Mitchell, 2003:58)45.
45 But in wirelessly interconnected systems, components just need to be within range. If you add
miniaturization and self-configuration capability (just stick a component anywhere, and it works) to
wireless interconnectivity, networked systems become fluid and amorphous. They are less like rigid
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Esta nova configuração do espaço da cidade, ao mesmo tempo virtual, concreto e
híbrido, é objeto de comparações com formas de apropriação da cidade pré-digital do século
XX:
As mídias locativas e os territórios informacionais atualizam formas de deriva pelo
espaço urbano. Enquanto os situacionistas, dadaístas e surrealistas buscavam, pela
deriva e criação de situações, transformar a vivência urbana, enquanto o flâneur se
encantava com as passagens e florestas de signos da modernidade, hoje as práticas
artísticas e/ ou ativistas com as mídias locativas buscam a mesma coisa: apropriação e
transformação do espaço urbano (Lemos, 2007, on-line).

Nesse particular confronto entre os quesitos para uma apropriação positiva da cidade,
que propiciaria o seu desenvolvimento, e as promessas de transformação do espaço urbano
por meio da implementação das redes virtuais e seus imbricamentos territoriais, encontramos
uma área obscura ainda por ser descortinada. Lynch (2006) diz:
É evidente que a forma de uma cidade ou de uma metrópole não apresentará uma ordem
gigantesca ou estratificada. Ela será um modelo complexo, contínuo e integral, apesar de
intrincado e móvel. Deve ser adaptável aos hábitos perceptivos de milhares de cidadãos,
aberta à mudança de função e significado, receptiva à formação de novas imagens. Deve
convidar seus observadores a explorar o mundo (Lynch 2006:134).

A ideia de que a imagem da metrópole deve ser adaptável aos hábitos perceptivos de
milhares de cidadãos expõe uma questão importante decorrente das profundas mudanças de
sensório que encontramos na atualidade em relação aos padrões de percepção de poucos
anos atrás. Essa observação de Lynch (2006) permite considerar que, se atentarmos às várias
transformações do sensório baseadas no desenvolvimento tecnológico - iniciado com a
reprodutibilidade técnica e a fotografia e estendido até a atual reprodutibilidade virtual poderemos perceber um desvio perceptivo e imagético nas condições de observação atuais
da metrópole. Esse desvio vê-se na comparação com a percepção atual da metrópole como
desenvolvida no século XIX e estabelecida no século XX, como já foi citado anteriormente
things on boards or boxes, less like buildings or cities, and more like the camps of nomads —ready to
move around and reconfigure, at a moment's notice, as required. (Mitchell, 2003:58)

84
no "andar com arte" (Lemos, 2017, on-line). Embora os teóricos da cybercultura tenham
abordado, predominantemente, as alterações provindas do novo ambiente virtual como uma
expansão de possibilidades de comunicação e sociabilização, encontramos uma situação na
qual não se vislumbra um resultado claramente definido.
Dessa demanda à percepção dos usuários da metrópole física, objetiva, além da
metrópole histórica, identitária e relacional, em face de um universo virtual que é,
literalmente, despejado sobre seus habitantes e usuários, decorrem duas condições
importantes que alteram a perspectiva da prática da cidade: a sua imaginabilidade ou
legibilidade e as relações entre seus habitantes e seu território. Belting (2010) fala do
processo por meio do qual transformamos elementos da metrópole em imagens como parte
do processo natural de construção da memória
O mesmo sítio é contemplado com olhos por diferentes gerações ou por estrangeiros.
Nem sequer é necessária uma alteração física na sua imagem manifesta para nos alterar
o lugar, quando o revemos após uma longa ausência. Simplesmente, para nós,
transformou-se numa imagem, a partir da qual medimos e apreciamos o seu estado atual.
O hiato entre imagem e lugar, entre percepção e lembrança é uma das condições de toda
a experiência genuína dos lugares (Belting, 2014:86).

Este hiato entre imagem e lugar, entre percepção e lembrança, referido por Belting
(2014) como condição para a experiência genuína dos lugares, recorda-nos Benjamin (1996),
que enfatiza a perda da experiência na modernidade. A série de impactos a que está
submetido o homem moderno transforma aquilo que seria uma experiência em uma mera
vivência quando a luz da consciência se conecta com o fato como choque:
"A função da memória - escreve Reik - consiste em proteger as impressões; a lembrança
tende a desagregá-las. A memória é essencialmente conservadora; a lembrança é
destrutiva." [...] O consciente "se caracterizaria, portanto, por uma particularidade: o
processo estimulador não deixa nele qualquer modificação duradoura de seus elementos,
como acontece em todos os outros sistemas psíquicos, porém como que se esfumaça no
fenômeno da conscientização." [...] Traduzindo em termos proustianos: Só pode se
tornar componente da mémoire involontaire aquilo que não foi expressa e
conscientemente "vivenciado", aquilo que não sucedeu ao sujeito como "vivência"
(Benjamin 2000:108).

As reflexões de Baitello (2010) indicam, por outro lado, que a própria percepção,
atualmente, se encontra modulada pela imaginação, do imaginário ou da alta tecnologia, o
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que resulta diferente relação percepção-memória. “Na metrópole, como lugar do ocaso, já
não se vê com os olhos, só se vê com a imaginação, com as asas da imaginação (do
imaginário ou da alta tecnologia!)” (Baitello, 2010:95).
Lévy (2010) recomenda a sensibilização de políticos e dirigentes para as novas
possibilidades abertas pela comunicação digital em grande escala como possibilidade de
uma "democratização" da cultura virtual. Entretanto adverte sobre seu mal-estar relativo à
duplicação sistemática dos territórios, como foi visto nas considerações de Lemos (2007)
sobre os territórios informacionais:
Em seguida, a palavra de ordem implicitamente contida nesse projeto é a do "acesso
para todos, subentendendo a luta contra a exclusão e a compensação dos desiquilíbrios
entre os "info-ricos" e os "info-pobres". Longe de mim condenar esse tipo de
experimentação e seus pressupostos! Contudo, não posso deixar de lado um certo malestar diante da duplicação sistemática do território institucional no virtual, que por sinal
podemos observar por quase toda parte (Lévy 2010:191).

Essa inquietação em relação à "democratização" em escala global, baseada nas
substituições sistemáticas dos territórios antes palpáveis, agora virtuais, encontramos
também nas considerações sobre o desvio ocorrido a partir da reprodutibilidade técnica, que
pressupunha uma democratização da cultura e que trouxe, como consequência, uma
produção de imagens que mais saturaram os meios de exibição, além do decréscimo
comprometedor da qualidade da exibição do concreto, por meio do virtual:
Os "museus virtuais, por exemplo, muitas vezes nada mais são do que catálogos ruins na
Internet, enquanto é a própria noção de museu como ‘fundo’ a ser conservado que é
colocada em questão pelo desenvolvimento de um ciberespaço onde tudo circula com
fluidez crescente e onde as distinções entre original e cópia evidentemente não têm mais
valor (Lévy 2010:192).

E continua: “Da mesma forma, encontramos revistas ou jornais tradicionais nos
serviços on-line, com apenas um pouco mais de informações do que a versão em papel,
índices automáticos e fóruns de discussão que nada mais são do que uma forma aperfeiçoada
de cartas dos leitores” (Lévy 2010:192).
Obviamente, não é o conceito de democratização da cultura virtual que está na raiz
da crítica de Lévy (2010), e sim a forma como, no momento, se articulam as relações de
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poder que ultrapassam, de fato, as liberdades individuais, que são expropriadas no processo
com a aparência forjada de progresso tecnológico para todos.

iz ele: “Assim, a duplicação

das formas institucionais habituais no ciberespaço e o ‘acesso a todos’ a esse refle o não
podem se tornar uma política geral das relações entre o ciberespaço e o território” (Lév
2010:192).

1.2.5

Flâneur virtual?
O cenário configurado nesta tese tem como meta o estudo dos modos de produção,

recepção e interpretação de imagens fotográficas inseridas em um contexto das novas
visualidades e do novo imaginário que se impõem por meio das irrecusáveis mídias virtuais.
Entretanto, cabe questionar o encaminhamento dado às novas observações da incorporação
inexorável do universo virtual não só em nosso modo de vida mas também na intimidade dos
nossos processos mentais, configurando-se como uma nova dimensão cotidiana naturalizada
pelo processos comunicacionais indispensáveis para a vida humana. Utilizando um conceito
de Flusser, trabalhado por Baitello (2010), é possível dizer que há uma tendência de
positivação e supervalorização das novas possibilidades de comunicação e organização por
intermédio da virtualização dos meios. Isso não significa uma crítica à evolução tecnológica,
mas sim à expressão de uma preocupação com o encaixe do humano no fluxo sedutor e
inebriante da tecnologia.
Embora concordemos que, em certa medida, há um ganho por treinamento no
exercício de novas funções cerebrais, nas multifunções nas multiplataformas, é preciso
reconhecer que todo e qualquer excesso tem uma correspondência desequilibrante, a não ser
nos casos em que se configura uma adaptação evolutiva. Portanto, a ciência nascente que
estuda os impactos da disponibilidade multitecnológica virtual sobre os índices cognitivos de
seus usuários assim como as suas relações com a corporeidade pode ser de extrema
utilidade, não como temos visto, configurando o conhecimento dos limites e possibilidades
do sistema, e sim, dos limites e possibilidades do homem inserido no sistema.
Há um fenômeno que chamamos de inércia do movimento nos processos virtuais. A
inércia, definida pela física, aplica-se, também, a processos metabólicos. Dado um estado
metabólico sustentado por determinados estímulos recorrentes, tudo se volta no organismo
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para a continuidade de um mesmo padrão de resposta. Esse fenômeno ocorre com a
disponibilidade da consciência e da atenção. O processo de comunicação on-line, via
Whatsapp, Messenger, Facebook ou outro aplicativo, estabelece um processo input output
que, como qualquer outro processo sustentado com uma demanda constante de energia,
tende a se perpetuar numa condição inercial, ou seja, manter-se, caso não haja interferências
na dinâmica do processo, numa condição de movimento, mesmo que o processo seja
suspenso. Traduzindo para o mundo físico, não há um processo de frenagem para a
comunicação virtual quando esta adquire certa intensidade. A suspensão do processo dá-se
gradualmente e, geralmente, de forma lenta. Dessa forma, além do tempo físico, dedicado às
operações virtuais, o tempo entre acessos frequentemente é preenchido pela presença inercial
do acesso, informação, imagem ou chat anterior, multiplicando a estada da consciência na
esfera virtual mesmo após o término de sua utilização.
As pesquisas sobre a performance cognitiva entre os high multitaskers e low
multitaskers mostram um prejuízo da capacidade da atenção seletiva e uma tendência à
continuidade de processamento rápido de novas informações, principalmente entre os high
multitaskers (Junco, 2012). Isso determina uma irrelevância das informações anteriores, de
forma que se desarticula o processamento das informações em prol do novo estímulo, o que
caracteriza um aspecto da sociedade como crise de desvalorização generalizada, em
particular da alteridade. Simmel (1973) já mostrava os efeitos do excesso de estímulos e
excitação sobre os limites biológicos do homem traduzidos em seu psiquismo:
Os mesmos fatores que assim redundaram na exatidão e precisão minuciosa da forma de
vida redundaram também em uma estrutura da mais alta impessoalidade; por outro lado,
promoveram uma subjetividade altamente pessoal. Não há talvez fenômeno psíquico
que tenha sido tão incondicionalmente reservado à metrópole quanto a atitude blasé
(Simmel,1973:15).

O paralelo com os vícios determinados pela busca incessante e desregrada pelo
prazer, mencionado por Simmel (1973:16), torna uma pessoa blasé46, porque agita os nervos

46 Aquele que está embotado pelo excesso de estímulos (sensoriais, afetivos, intelectuais etc.) ou de
prazeres e que se tornou insensível ou indiferente a eles; aquele que tem ou demonstra apatia ou
desinteresse em relação a tudo, por sentir ou crer ter esgotado todas as possibilidades de experiências
ou sensações; aquele que se mostra entediado (sinceramente ou por afetação) com relação a coisas
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até seu ponto de mais forte reatividade por um tempo tão longo que eles, finalmente, cessam
completamente de reagir. A busca pelas informações rápidas, a comunicação acelerada em
tempo real, por celulares, aplicativos como o Whatsapp ou Facebook, Intagram, Googlee, a
necessidade de estar presente simultaneamente em diversos ambientes comunicacionais
tornam atuais as palavras do próprio Simmel (1973) quando diz:
Da mesma forma, através da rapidez e contraditoriedade de suas mudanças, impressões
menos ofensivas forçam reações tão violentas, estirando os nervos tão brutalmente em
uma e outra direção, que suas últimas reservas são gastas; e, se a pessoa permanece no
mesmo meio, eles não dispõem de tempo para recuperar a força. Surge assim a
incapacidade de reagir a novas sensações com a energia apropriada. Isto constitui aquela
atitude blasé que, na verdade, toda criança metropolitana demonstra quando comparada
com crianças de meios mais tranquilos e menos sujeitos a mudanças (Simmel, 1973:16).

Essa condição foi diagnosticada por Han (2015), tratando da hiperatividade que se
espalha como norma na atualidade, em seu livro cujo título, paradoxalmente, é A Sociedade
do Cansaço. Para ele, a ideia da atividade dos high multitaskers aproxima-se da condição
selvagem na qual os amimais cumprem, simultaneamente, várias funções, como alimentarse, cuidar da prole: "ao mesmo tempo tem que vigiar sua prole e manter o olho em seu
parceiro. [...] Por isso o animal não pode mergulhar contemplativamente no que tem diante
de si, pois tem que elaborar ao mesmo tempo o que tem atrás de si" (Han, 2015:33). Essa
atividade incessante dos multitasker, busca eliminar o tédio, não deixa o espaço para um
tédio salutar, "que não deixa de ser importante para o processo criativo. Walter Benjamin
chama esse tédio de um pássaro onírico, que choca o ovo da experiência'" (Han, 2015:33).
Ao contrário do tédio criativo, temos o desenvolvimento do cansaço, uma outra forma de
chamar a "sedação" (Baitello, 2010). Essa condição que ocorre após a sobreutilização do
sistema humano não ocorre no nosso entendimento como em um mecanismo em que se
alterna hiperestimulação e cansaço excessivo posterior. O que parece ocorrer com a
utilização extrema das tecnologias digitais, num ambiente de superestimulação consumista, é
que, como diz Han (2015),
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[...] a agudização hiperativa da atividade faz com que essa se converta em uma
hiperpassividade, na qual se dá anuência a todo e qualquer estímulo. Em vez de
liberdade, ela acaba gerando novas coerções. É uma ilusão acreditar que quanto mais
ativos nos tornamos tanto mais livres seríamos (Han, 2015:52).

O esgotamento do sistema por utilização excessiva, sem uma correspondente
adaptação neurobiológica, assim como implica a atrofia da percepção de si e das respostas
da individualidade, implica simultaneamente uma atrofia da alteridade que demanda uma
descontinuidade, uma negação: “Uma virada real para o outro pressupõe a negatividade da
interrupção. Só por meio da negatividade do parar interiormente, o sujeito de ação pode
dimensionar todo o espaço da contingência que escapa a uma mera atividade” (Han,
2015:53, grifo nosso).
Han (2015) demonstra que a perda da capacidade de reação e a ausência de
negatividade (no sentido de reagir contra e não submeter-se passivamente a qualquer
estímulo) transformariam o pensamento num cálculo.
Possivelmente o computador conte de maneira mais rápida que o cérebro humano e sem
repulsa acolhe uma imensidão de dados, porque está livre de qualquer alteridade. É uma
máquina positiva. Justo por causa da falta de natividade, o idiot savant gera aqueles
desempenhos que só seria capaz de realizar uma máquina computacional. No empuxo
daquela positivação geral do mundo, tanto o homem quanto a sociedade se
transformaram numa máquina de desempenho autista (Han, 2015:56, grifos do autor).

Ou, como diz Simmel (1973): “A exatidão calculista da vida prática, que a economia
do dinheiro criou, corresponde ao ideal da ciência natural: transformar o mundo num
problema aritmético, dispor todas as partes do mundo por meio de fórmulas matemáticas”
(Simmel, 1973:14). “Seja como for, em todas estas posições, a mesma motivação básica está
agindo: a pessoa resiste a ser nivelada e uniformizada por um mecanismo sociotecnológico.”
(Simmel, 1973:11).
Esse fenômeno naturalmente decorre dos impactos trazidos à comunicação pelo
crescimento da utilização da Internet como meio predominante de relação entre as pessoas.
O imaginário é, então, estruturado pelo universo virtual como os sais de prata estruturavam a
imagem depositada sobre o papel fotográfico. Ao contrário da química fotográfica, o suporte
virtual é tão plástico, volátil e imaterial quanto o próprio imaginário e com ele se confunde;
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sua peculiaridade é, entretanto, além da aparente e ilimitada liberdade, estar inexoravelmente
encerrado nos limites de um programa, de um software.
Por isso, cabe-nos questionar a ideia corrente de que a figura do flâneur
baudelairiano, presente nas ruas de Paris do Século XIX poderia ser transposta para a
atualidade das cibermetrópoles como um "flâneur contemporâneo". Embora esteja presente
em inúmeros textos nos quais se parte de uma aceitação prévia desse reposicionamento do
flâneur, as discrepâncias entre as bases da flânerie original e sua contrapartida atual são
muitas. Uma delas é a velocidade. Embora não seja esta uma característica constante, pois
encontramos descrições de seu oposto, o flâneur original era representado como puxado pelo
seu pet, uma tartaruga, que ia à sua frente, como contraposição à rapidez que começara a ser
impressa à Metrópole. Daí provêm as capacidades de observação e os estudos fisiognômicos
que eram próprios desse personagem como caminhante ou mesmo como detetive. Isso nos
dá a ideia de um indivíduo que resiste à velocidade da movimentação geral para estabelecerse na espreita. 'O barco solitário' na multidão” é um dos subtítulos do livro de Shin (2015)
no qual ele desenvolve a condição de estrangeiridade do flâneur, de recolhimento:
“Apropriando-nos do termo de Simmel, poderíamos considerar essa condição de estrangeiro
em nós como a necessidade de porta, mais precisamente a necessidade de fechar a porta, ou
seja, a necessidade de esconder em sua intimidade privada” (Shin, 2015:9, grifo do autor).
Shin (2015) estabelece a distinção entre Bartleby, símbolo da "porta" e o seu patrão,
símbolo da sociedade. Portanto, flâneur não é o homem comum, no pleno fluxo de seu
tempo, e diferencia-se justamente e paradoxalmente pela sua presença e recusa à
reprodutibilidade, como Bartleby (Melville, 2012) ao dizer: I would prefer not to! Ele
desejava a eletricidade da multidão, entretanto não temos notícia de descrição do flâneur
protagonizando a velocidade ou a excitação. Em contrapartida, os viajantes ou nômades do
mundo virtual caracterizam-se pela velocidade em fluxo, pela necessidade de acompanhar os
movimentos rápidos e as transformações com o menor gap possível. Tomemos, como
exemplo, o texto de Lemos (2007):
O que vemos agora é um redimensionamento das práticas sociais (relação através de
SMS, bluetooth, busca de pontos de conexão Wi-Fi, protestos políticos por swarming,
smart mobs, anotações urbanas, geolocalização, games) criando novas viscosidades
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sociais (Shirvanee, 2006). Estas viscosidades são formas de agregação social
desenvolvidas onde há alta conectividade e velocidade de fluxo informacional, criando
lugares sociais, territórios socialmente relevantes (Lemos, 2007a, on-line).

Os autores Han (2015) e Türcke (2015) trabalham a sociedade em seu aspeto
hiperativo, que se recusa a modular o seu tempo. Como consequência, submete-se a uma
pressão incontrolada das imagens. A impossibilidade de recusar, de dizer não, como resposta
à hiperestimulação dos sentido, na atualidade, compõe o quadro no qual estamos situados
como produtores e como receptores. Vemos que a inserção de um viajante, navegante ou
nômade só se faz na velocidade do próprio meio, o que implica a supressão de algumas
funções que requerem outra temporalidade. Ora, a temporalidade do flâneur, que se
distingue da massa, é uma de suas marcas históricas. Isto significa que, sem uma distinção
adequada, qualquer pessoa que navegue pelos sites no mundo virtual seria um flâneur. Da
mesma forma, qualquer pessoa que estivesse na multidão da metrópole no século XIX o
seria igualmente. Onde estaria essa distinção? O que nos faria denominar um nômade virtual
de flâneur contemporâneo?
Agamben (2010) indica um sentido diferente do senso comum para contemporâneo:
o contemporâneo não é relativo aos outros, à simultaneidade com seres, pensamentos, ideias
ou coisas. O que é contemporâneo é contemporâneo ao presente, ao centro imóvel da roda
em movimento. O presente é o inalcançável, o ínfimo ao qual todas as realidades se rendem.
A moda sempre citada como a contemporaneidade renovada, no entendimento de Agamben,
apenas passa de leve por esse presente e, ao final, caracteriza-se por estar fora dele. "Em
todo caso seja qual for a razão, o ‘agora’, o kairós da moda é incaptável: a frase ‘neste
instante eu estou na moda’ é contraditória, porque no momento em que o sujeito a
pronuncia, está já fora da moda"(Agambem, 2010:26). Nesse sentido, não se exige uma
simultaneidade histórica para que seja contemporâneo, e sim uma arqueologia do presente
que é o presente de todas as eras.
É nesse sentido que se pode dizer que a via de acesso ao presente tem necessariamente a
forma de uma arqueologia. Que não regride contudo na direção de um passado remoto,
mas na (direção) daquilo que no presente em caso algum podemos viver e que,
permanecendo não vivido, incessantemente sorvido de novo na direção da origem, sem
nunca poder alcançá-la. Porque o presente não é mais do que a parte de não vivido de
todo o vivido e aquilo que impede o acesso ao presente é precisamente a massa do que,
por qualquer razão (o seu caráter traumático, a sua excessiva vizinhança), nele não
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conseguimos viver. A atenção a este não-vivido é a vida do contemporâneo (Agambem,
2010:27).

A experiência e as reflexões dos pensadores, filósofos e fotógrafos trabalhados aqui
representam a possibilidade de engendrarmos um caminho em direção à compreensão de
nossa cultura e de seus rumos futuros e realizarmos uma tomada desde um ponto de vista
novo, como nos dizeres de Agambem (2010): "E sermos contemporâneos significa, neste
sentido, tornarmos a um presente em que nunca estivemos" (Agambem, 2010:27). Cremos
que a profundidade desta definição implica uma expansão de seu significado que percorre
todas as eras. Sermos contemporâneos é situarmo-nos à beira do abismo de um presente que,
por sua vez, nunca nos oferecerá um chão.
Perceber no escuro do presente esta luz que procura alcançar-nos e não poder fazê-lo,
eis o que significa sermos contemporâneos. É por isso que os contemporâneos são raros.
E é por isso que sermos contemporâneos é, antes do mais nada, uma questão de
coragem: porque significa sermos capazes não só de fixarmos o olhar no escuro da
época, mas também de perceber neste escuro uma luz que, dirigindo-se a nós, se afasta
infinitamente de nós. Quer dizer ainda: sermos pontuais num encontro que só pode
falhar (Agambem 2010:24).

Podemos considerar que a destinação do flâneur contemporâneo não seja o mundo
virtual, a navegar em sites, blogs e youtubes, que se apresenta mais como uma forma de
sedação ou, como aponta Baitello (2010), tratando da produção desenfreada de imagens na
atualidade, “Trata-se de um processo em escalada, conforme afirmam Pross (1974) e Wyss
(1976), criação de um "deficit emocional" que se seda temporariamente para ressurgir e
novamente ser sedado. Seria portanto a sedação que se busca na atividade de reproduzir
imagens?” (Baitello, 2010:89).
Por outro lado, tomaria o flâneur virtual o caminho das regras estabelecidas nos
portais e sites que filtram as informações oferecidas e tomam todas as informações do
usuário para mantê-lo cativo? A circularidade mecânica dos programas e dos sites seria a
nova errância do flâneur virtual? O flâneur contemporâneo, como em Agambem, volta-se ao
corpo, por isso caminha, por isso observa. Martín-Barbero (1996), comentando o texto de
Merleau-Ponty sobre Cézanne, traz de volta, especialmente através da arte, os vínculos com
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os corpos no exílio que se tornaram apenas instrumentos para as mentes nômades, mas sem
chão:
Há um saber do corpo que não é pensável desde a consciência que representa o mundo,
mas que é acessível à experiência original em que se constitui o mundo, e especialmente
a arte, interface entre a percepção e a expressão. O corpo, constituído em um ponto de
vista desde o qual o mundo toma sentido, deixa de ser o instrumento que serve para a
mente conhecer, e se converte no lugar desde o qual vejo e toco, ou melhor, desde o
qual sinto como o mundo me toca. O caráter libidinal e não geométrico da percepção
humana - estamos feitos da carne do mundo - [...] (Barbero, 1996: 67).

O Flâneur contemporâneo usa o universo virtual para sua apropriação dos territórios
físicos. Faz um caminho contrário à sedução da abstração progressiva, busca a
tridimensionalidade; nas ruas das metrópoles, caminha na contramão, para e segue como
quer, esvaziando-se de si; isso é o contrário de sedar-se.
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Capítulo 2 - Produção, recepção, mediações
O método absorve, convive e
dialoga permanentemente com a
incerteza.
Edgard de Assis Carvalho.

As reflexões sobre as entrevistas realizadas na pesquisa de campo estarão vinculadas
a cada um dos tópicos deste capítulo. Seja nos modos de fazer, nos pressupostos teóricos, na
pesquisa propriamente ou na produção das imagens fotográficas, serão feitos recortes das
entrevistas nas quais se evidenciem as interações mais significativas. Embora as entrevistas
representem, cada uma, a perspectiva individualizada de cada entrevistado, suas partes serão
articuladas com a totalidade dos segmentos, numa colagem de recortes variados fixados pela
cadência da descrição dos modos de fazer da pesquisa e dos modos de fazer dos ensaios
fotográficos, contextualizados nos lugares onde se processaram. O objetivo é descentrar as
considerações, permitindo que os vetores culturais que permeiam as entrevistas emerjam,
evitando-se a individualização, e, a partir daí, se articulem como elementos flexíveis,
complexos e intercambiantes.
Os temas tratados no Capítulo 1 colocam-se como uma base para a reflexão sobre a
experiência empírica que desenvolvemos com o objetivo de responder às perguntas de
investigação. Um retrospecto, como um mapa, pode ser um guia nesta paisagem de
incertezas e descobertas que constitui a pesquisa de recepção, lembrando que:
Para captar essas dimensões dialógicas que agora se encontram mais explícitas e
visíveis, torna-se necessário superar os estreitos limites do recalque antropocêntrico,
reintegrar o homem na natureza, criar um sistema de linguagem e representações capaz
de dar conta da complexidade dos sistemas vivos, deixar-se contaminar pelo princípio
da incerteza racional, pela embriaguez das ideias, pela utopia da transversalidade dos
saberes (Carvalho, 2003:13).

Um retrospecto como um mapa:
1. Os efeitos paradoxais da reprodutibilidade técnica permitem uma enorme
disponibilização de imagens e informações que, por outro lado, tendem, pelo seu excesso, a
obscurecer o seu propósito de representação, substituindo as materialidades pela sua cópia
mental/ virtual.
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2. Essa esfera de informações e imagens substitutivas, úteis e inúteis, nutridoras e
parasitas instala-se no cotidiano, no trabalho e no lazer como uma dimensão supramaterial e
fantasmagórica, partilhada no cotidiano como uma presença naturalizada. É hoje
operacionalizada em diversos campos essenciais da atividade humana e possui um vínculo
com os modos de usar que, como toda tecnologia, podem torná-la excessiva, moderada ou
mesmo, em tempos de excesso, insuficiente.
3. A propriedade aurática dos lugares e coisas e das imagens dos lugares e das coisas,
cujo mistério permanece, pois não é codificável, expressa-se de forma descontínua e
fragmentada nas lembranças e narrativas, na música e nas artes plásticas, na fotografia e no
cinema sempre que uma transparência se instala na opacidade da percepção objetiva e,
então, sustenta, por si, a atenção do espectador.
4. A cidade material, como estrutura para a vida mental, busca um acordo com a
cidade virtual, a cybercity, que, como parte da fantasmagoria informacional e imagética,
apresenta uma cidade relacional, socializadora, que se sobrepõe à cidade material: as ruas
misturam-se com o Waze, os cafés com os pontos de Wi-Fi, o hotel que reservamos para as
férias com o Google Maps (Street View), nosso interlocutor com sua imagem no Facebook,
etc. O homem caminha na metrópole neste duplo chão: interage com as esferas
fantasmagóricas e com o tráfico intenso; com os avatares virtuais e os elevadores lotados,
simultaneamente.
É nesse cenário que, nesta pesquisa, o produtor e o receptor se encontram. A proposta
é a de observar a interação que se processa, tendo como base a imagem, frente aos
repertórios compartilhados, entrando juntos nos territórios que se apresentam, para os quais
cada imagem pode representar uma janela, uma tela opaca ou um espelho.

2.1 A abordagem metodológica das mediações
Baseados nas questões propostas pelos pesquisadores que trabalharam na recepção de
televisão (Lopes, Borelli e Resende, 2002) - "Como se realiza a interação entre TV e
telespectador"? Quais as mediações presentes nessa interação? - situamos a fotografia em
questão equivalente: como se realiza a interação entre fotografia e receptor?
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A teoria das mediações está centrada não nos meios e veículos da mensagem, mas no
espaço material e simbólico intermediário que sustenta a relação entre produtor e receptor
ou, como diz Martin-Barbero (1997:258):
O ei o do debate deve se deslocar dos meios para as mediações, isto é, para as
articulações entre práticas de comunicação e movimentos sociais, para as diferentes
temporalidades e para a pluralidade de matrizes culturais [...] temos que estudar não o
que fazem os meios com as pessoas, mas o que fazem as pessoas com os meios, sua
leitura.

Esse mesmo olhar, que é considerado presente nas reflexões sobre produtos culturais
de massa como a televisão, o rádio e o cinema, tem seu lugar na fotografia. Esse aspecto
pode ser observado nas fotografias de manchetes dos jornais, que apelam para o traço mais
trágico, grotesco ou humorado, para salientar a foto como ilustração da mensagem, sua
confirmação ou como texto oculto que a mensagem escrita não explicita.
Martín-Barbero (2004) adverte que os estudos dos processos de recepção/ usos de
mídias e consumo cultural podem resultar duplamente ambíguos:
Pois, confundida com a etapa que na escola americana se adjudicou primeiro o
paradigma dos "efeitos" e depois o dos "usos e das gratificações", se perde aquilo que
desde a América Latina se busca colocar: a recepção/ consumo como lugar
epistemológico e metodológico desde o qual representar o processo de comunicação
(Martín-Barbero, 2004:255).

Porém, termina-se por confundir o resgate de sua atividade com o sofisma "todo
poder ao consumidor", mostrando uma vertente apenas utilitarista de interpretação,
deixando-se de lado o verdadeiro objetivo, que é estudar o intercâmbio e a interação entre os
sujeitos no processo comunicacional, em condições assimétricas no qual se instalam
disputas, luta pelo poder, "remodelações e luta pela hegemonia".
É importante mencionar que persistem concepções da teoria dos efeitos em
Comunicação. Encontra-se, ainda, nas pesquisas de audiência ou de mercado, um olhar
direcionado ao consumidor, na qual o público é tido como subproduto da esfera da produção
pela visão instrumental da teoria dos efeitos. Isso representa a visão “ortodo a” da indústria
cultural, que dela expropria a presença do receptor, como partícipe de um processo real do
qual ele é parte inerente, como afirma Orofino (2015):
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Em toda a sua distância epistemológica há um traço comum entre essas abordagens
[público como subproduto da produção]: a compreensão de que os meios de
comunicação atingem os leitores/ ouvintes/ telespectadores de modo unidirecional, e de
que os conteúdos atuam como vetores em linearidade (Orofino, 2015:371).

A experiência em diversos países com a teoria das mediações, mas sobretudo no
Brasil e na América Latina, criou uma linhagem de pesquisadores em recepção que
desenvolveram importantes ajustes metodológicos para torná-la, na prática, um instrumento
cada vez mais abrangente. As mediações representam, hoje, uma concepção relevante nos
estudos em Comunicação e Cultura e sua abrangência deriva do fato de que "a recepção é,
antes de mais nada, uma perspectiva de investigação e não uma área de pesquisa sobre mais
um dos componentes do processo de comunicação, neste caso, o público" (Lopes, Borelli e
Rezende, 2002:39, grifo do autor). Como perspectiva de investigação, a recepção passa a ter,
nesta tese, um posicionamento privilegiado, pois informará como se fecha o círculo
produtor-produto-receptor, considerando os vetores sociais e culturais que quantificam e
qualificam o repertório individual e compartilhado dos receptores. Como diz Martin-Barbero
(1992):
As mediações são esse “lugar” de onde é possível compreender a interação entre o
espaço da produção e o da recepção: o que se produz na televisão não responde
unicamente a requerimentos do sistema industrial e a estratagemas comerciais mas
também a exigências que vêm da trama cultural e dos modos de ver (Martín-Barbero e
Munhoz, 1992: 20).

Apesar de tratarmos de um diferente meio e produto, entendemos que a estrutura
desenvolvida para a pesquisa em televisão, na perspectiva das mediações, reúne os
elementos conceituais, técnicos e metodológicos para serem utilizados no campo da
fotografia. No entanto, em relação a esta, algumas distinções devem ser estabelecidas. O fato
de que a TV, como aparelho, se comunica com o espectador e possui uma dinâmica de cenas
e programação, roteiros e comerciais permite que ela estabeleça com o espectador um
diálogo real, cuja natureza é mediada pelas várias matrizes culturais e discursivas que se
fundem no processo do diálogo. Disso nasce uma relação de dupla mão, na qual o espectador
recebe, ao mesmo tempo que aporta, conteúdos e sentidos. A fotografia é, em geral,
percebida, inicialmente, como uma fotografia de algo, ou seja, uma reprodução fixada de
alguma coisa, portanto a narrativa não está implícita. Entretanto, uma narrativa emergirá
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imediatamente após a sua visão, pois a própria foto demanda sua imediata narração a
partir da qual as brechas, espaços, sombras, limiares e recortes abrem espaço, inicialmente
estático, para a construção de narrativas variadas que se estruturam pautadas na memória ou
no imaginário e nas matrizes culturais.
Outra característica da fotografia contemporânea que se diferencia da telenovela
provém da prática disseminada da fotografia amadora; o receptor, como produtor amador,
tem uma relação crítica e também mimética com outros produtores. Esta característica da
atualidade já era observada por Benjamin (1996:184), que comentou sobre a crescente
presença da imprensa: "Com isso a diferença essencial entre autor e público está a ponto de
desaparecer. [...] A cada instante, o leitor está pronto a converter-se em um escritor". Da
mesma forma, "ser filmado" era, para ele, um direito que cada pessoa poderia reivindicar.
Essa tendência aplicada à fotografia foi ampliada, nos dias atuais, em todos os sentidos, e
escrever, fotografar e autofotografar-se, postar em blogs, Instagram e Facebook, tornou-se
uma atividade comum. A atual produção extraordinária de imagens virtuais, amadoras e
profissionais, e a participação ativa de todos cria, portanto, uma nova perspectiva de
interação dos receptores com as imagens fotográficas.
Guardadas essas distinções, trabalharemos, como elaborado por Orozco (2005), com
o conceito de múltiplas mediações na análise de produção de sentidos. Como Lopes, Borelli
e Rezende (2002:45), enfatizaram: “Assim consideramos que a produção de sentido é
mediada e, portanto, realizada através de muitas mediações. Porém, há que se entender que
elas têm importância diversa (conforme fenômeno em foco) e possuem pesos relativos
diversos no jogo da construção de sentidos.”
O desenvolvimento que daremos, conforme o fenômeno em foco, para a pesquisa
privilegia a narratividade fotográfica, com o apoio das mediações situacional e demográfica/
de referência.
A análise das entrevistas baseou-se na configuração das matrizes culturais que
puderam ser identificadas com base nos dados de consumo cultural, das práticas do trabalho
e lazer e da interação com as mídias. A análise da pesquisa tomou também por base as
características individuais que modulam essas matrizes e com elas interagem, ou seja,
mediações que provêm dos repertórios, histórias de vida, herança e condicionamentos
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genéticos e culturais dos receptores. Gómez (2005) chama essa mediação de
mediação cognitiva:
Apesar de o público telespectador ser ativo, ele não está isento de mediações que
provêm das suas próprias capacidades, história e condicionamentos genéticos e culturais
específicos. A mediação cognitiva foi teorizada como “Esquemas mentais” na
Psicologia do Conhecimento, ou como “Repertórios”, nos Estudos Culturais. Numa
perspectiva integral da recepção, é possível tematizar esse tipo de mediação como
scripts. (Gómes, 2005:32).

Outro ponto importante levantado por Gómes (2005) é a interação entre as
mediações, que pode fazer predominar, reforçar ou, mesmo, neutralizar umas às outras. Ou
seja:
A produção de sentido que o telespectador realiza depende, então, da combinação
particular de mediações em seu processo de recepção; combinação que, por sua vez,
depende dos componentes e recursos de legitimação, por meio dos quais se realizam
cada uma das mediações (Gómes, 2005:32).

É possível vislumbrar a complexidade de um estudo de recepção que pretende não
somente estudar as relações evidentes das matrizes culturais nas observações de receptores
mas também encontrar, nelas, as pistas para os acenos da aura, os seus rastros que, utilizando
a expressão de Martin-Barbero (2004:173) para certas matrizes, "secretamente" se insinuam,
"conectando-se com a vida".
2.1.1

Um outro modo de conceber a recepção/ produção
Aqui será examinado mais de perto o ato que chamamos de produção e recepção de

fotografias. Obviamente, para tanto, será excluída a fase de toda a preparação para a tomada
da foto e sua pós-produção e edição, que são etapas distintas, submetidas a outros vetores e
que tornariam a discussão, neste momento, exaustiva.
Em primeiro lugar, parece-nos que, no senso comum, as imagens de produtor e de
receptor já estão suficientemente estereotipadas, de modo que nos referiremos a elas e às
suas ações como fato concreto. A intenção é aprofundar-nos, portanto, no detalhamento do
processo de produção e recepção de imagens fotográficas, o que implica estarmos abertos
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para algumas alterações em nossa concepção previamente formulada sobre as
diferentes mídias.
Quando se olha para uma imagem fotográfica, passa-se, imediatamente, a narrar a
imagem. Não há um tempo de reflexão vazio, no qual o receptor está recebendo a imagem.
Esse é um processo instantâneo; imediatamente após a visualização da imagem fotográfica,
já somos produtores não só de sentido, um sentido que narra as relações que se estabelecem
entre os elementos que compõem a fotografia, mas também de um sentido que evoca,
simultaneamente, outras imagens mentais, que passarão a ser satélites dessa narração com a
qual interagem. Portanto, a atividade, por excelência, da posição de receptor é a da
produção. O fato de que ele não tenha tempo de ver com cuidado, ou que não tenha
compreendido a trama da imagem, não diminui a importância de seu relato, pois esses
processos se darão da mesma forma, e o receptor produzirá um sentido possível no tempo
que lhe couber. Da mesma forma, procede-se uma inversão da posição do produtor. Em
condições ideais, o fotógrafo caminhante procura estar vazio, receptivo o suficiente para
acolher a imagem que tiver de fotografar. Da mesma forma que o receptor é receptor apenas
por fracções de segundo e, logo em seguida, já é produtor, o produtor, propriamente, é
receptor e só é produtor nos centésimos de segundo de um click. Portanto partimos de
pressupostos ou de concepções sobre produtor e receptor que são imagens estabelecidas e
que demandam uma revisão. Paul Auster (1990), que citaremos também em outras
oportunidades, mostra a imagem de um flâneur, um caminhante, escritor de contos policiais,
agora detetive; ambos, caminhante e detetive, são desdobramentos do flâneur arquetípico.
Esta é a condição, a metodologia, de produzir imagens fotográficas como fotógrafo de rua:
estar vazio, receptivo:
Cada vez que caminhava, era como se tivesse se deixado para trás, e abandonando-se ao
movimento das ruas, reduzindo-se a um olho observador, podia fugir da obrigação de
pensar, e esta atitude, mais do que qualquer outra coisa, dava-lhe um pouco de paz, um
vazio interno saudável47. (Auster, 1990:4)
47 Each time he took a walk, he felt as though he were leaving himself behind, and by giving himself
up to the movement of the streets, by reducing himself to a seeing eye, he was able to escape the
obligation to think, and this, more than anything else, brought him a measure of peace, a salutary
emptiness within
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Sontag (2004) comenta que os fotógrafos, no século XX, definiram a fotografia como
“uma receptividade mística do mundo, que requer que o fotógrafo atravesse uma nuvem de
desconhecimento. Segundo Minor White, ‘o estado mental do fotografo ao criar é um vazio
[...] quando em busca de imagens [...]. Cartier-Bresson: ‘pensar é algo que tem de ser feito
antes e depois, diz ele, nunca durante o processo de tirar uma foto’” (Sontag, 2004:132).
O produtor, aqui, é receptor; o receptor, ao ver a foto, produtor. Borrando-se os
limites das posições, dissolvendo os contornos cristalizados do modelo que tendemos a
reproduzir, restarão a voz das mediações e da fantasmagoria que nos rodeia. Os dois
processos, de recepção e produção, são movimentos que ocorrem de forma complexa e
permanente, não existindo como polos, a não ser como posição esquemática dos envolvidos.
Um processo que poderíamos tratar como análogo - no que se refere a fenômenos
complexos, que são tomados como apenas polares - é o da relação entre imaginação e as
imagens. Assim como a produção/ recepção de imagens, a imagem/ consciência imaginante
seria um processo, também simultâneo e sinérgico, e base para algumas considerações
importantes nesta pesquisa. Contrera, (2015) dá um exemplo de como é possível reler alguns
dos modelos estruturados, e afirma que, assim fazendo, mudamos a sua configuração e
revelamos a sua complexidade:
O que entender exatamente por imaginação? As pistas que me pareceram mais
interessantes para uma quase-resposta a essa questão são as fornecidas pelos estudos da
Psicologia Junguiana: a imaginação é o trabalho das imagens em nós, é o processo pelo
qual, ao nos ocuparmos com as imagens, somos ocupados por elas. [...] Há uma sinergia
entre imagem e consciência imaginante que não pode ser ignorada se quiser caminhar
para o fundo do tema da imaginação (e das imagens) (Contrera, 2015:11).

Este é um ponto que é preciso enfatizar: um entrevistado, ao produzir sentidos para a
imagem que tem diante dos olhos, não somente é produtor, no sentido de responder
ativamente com sua bagagem cognitiva à imagem, mas também mergulha em um processo
no qual imagens endógenas relacionam-se, elas mesmas, com a imagem à sua frente,
transformando-se e, assim, narrando-se e não sendo narradas por um sujeito absoluto.
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2.1.2

Mediação Situacional48
A mediação situacional é parte da reelaboração de Orozco (2005) como resposta à

necessidade de tornar a conceituação das mediações de Martin-Barbero "mais concreta"
(Lopes, Borelli e Rezende, 2002:81). A mediação situacional diz respeito à situação, espaços
e modos de recepção. No nosso contexto, a mediação situacional tem por objetivo principal
investigar o lugar, o tempo-espaço, no qual os receptores tiveram contato direto com os
ensaios fotográficos. Como a situação de acesso ao material foi criada/ produzida para o
trabalho, as fotos foram apresentadas aos entrevistados pelo pesquisador durante a entrevista
em profundidade.
As entrevistas realizaram-se na região do distrito de Itaquera e arredores (em
residências ou espaços públicos)49. Conforme observações realizadas na visita ao local para
planejamento da pesquisa antes do início do campo, definiu-se pela utilização do
agrupamento territorial estabelecido pela subprefeitura de Itaquera, que abrange os distritos
Itaquera, Parque do Carmo, Cidade Líder e José Bonifácio.
À medida que o trabalho de campo evoluiu, foi incorporado, também, o distrito de
Artur Alvim no universo possível de campo, uma vez que sua divisa está a mais ou menos
500 metros do Arena Corinthians. Obteve-se, ao final, com uma relação de ambientes
diversificados de pesquisa, como o Parque do Carmo, o Shopping Itaquera, o Céu “Azul da
Cor do Mar”, entre outros lugares. A pro imidade dos entrevistados com o lugar retratado, a
familiaridade com os locais específicos e com o bairro como um todo puderam revelar
aspectos importantes e algumas peculiaridades na interação com as imagens do Ensaio FVP,
que decorreram da abordagem dos entrevistados pela mediação situacional.
Segue, adiante, a relação dos locais de residência (região distrital) e de entrevistas
nos quais estas se efetuaram no período de julho a novembro de 2014:

48 A proposta metodológica da mediação situacional apoia-se no trabalho acadêmico de recepção de
televisão de Guillermo Orozco Gómez (2005) bem como na pesquisa de recepção de cinema
realizada na cidade de São Paulo e desenvolvida por Carlos Gonçalves (2001).
49

Tabela 2 - Distritos de residência e local das entrevistas (ver anexo1)

110

111

2.1.3

Demográfica / De Referência
Segundo Guillermo Orozco Goméz (2005), fatores demográficos, como sexo, etnia,

nível educacional, condição familiar, idade e origem social ou geográfica (país/ cidade/
bairro), interferem no gosto, subjetividade, expressão cognitiva e cultural dos receptores. Os
dados registrados adiante50 indicam que a região em estudo apresenta um quadro
sociocultural característico de região periférica da cidade de São Paulo – baixo nível de
escolaridade e de renda bem como participação de pessoas de cor preta e parda na
composição do quadro de moradores acima da média da cidade (por exemplo, o distrito de
Itaquera possui 49% de sua população nesses estratos ante a média de 40% da capital). Além
disso, ressalta-se que a região recebeu expressivo contingente de migrantes nordestinos
(Prefeitura de São Paulo, 2010).
A despeito dessa composição, o estudo entrevistou pessoas de variada composição
demográfica - idade, renda e escolaridade - uma vez que o presente trabalho apresenta
metodologia qualitativa e pretende abordar universos sociais diversificados51.
Comparativamente, nos dados do universo e de pesquisa de campo, nota-se uma
maior presença de pessoas de nível educacional superior e de cor preta e parda. Podem-se
explicar tais resultados em função da dinâmica do trabalho de campo. A busca por
entrevistados com rendimento médio domiciliar acima de 5 (cinco) salários mínimos
acarretou, consequentemente, a captação de respondentes nessa condição de capital cultural
mais alto (ver tabela 2 – amostragem).

50

Tabela 3 – Rendimento domiciliar mensal - distritos de residência dos entrevistados dados
comparativos cidade de São Paulo (média geral) - 2014 (ver anexo 1)
Tabela 4 – Escolaridade - distritos de residência dos entrevistados dados comparativos cidade de São
Paulo (média geral) - 2014 (ver anexo 1)
Tabela 5 – Cor ou etnia - distritos de residência dos entrevistados dados comparativos cidade de São
Paulo (média geral) - 2014 (ver anexo 1)
51

Tabela 6 – Perfil demográfico dos entrevistados (ver anexo 1)
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Quanto à maior presença de pretos ou pardos em comparação com os dados do
universo da pesquisa, conclui-se que tal fato, no resultado final, possui caráter aleatório.
Afinal, a amostragem é pequena para uma correlação mais rigorosa do ponto de vista do
cálculo probabilístico amostral.
2.1.4

Narratividade Fotográfica
Esta mediação visa trabalhar quatro dimensões analíticas, focando na conexão entre

as fotos (objeto/ formato), nas práticas e nos usos culturais de contexto e nas representações
imaginárias, quais sejam:
a) o texto fotográfico - temas, gêneros, modelos estéticos, enquadramento,
composição, objetos e tipos de pessoas selecionadas.
b) a competência cultural/ conhecimento técnico – capital cultural e simbólico por
parte dos entrevistados sobre procedimentos técnicos e estéticos de fotografia e artes visuais;
conhecimento e leitura dos locais fotografados com apoio no acesso a conteúdos de meios
diversos – livros, televisão, cinema, artes plásticas, entre outros.
c) os usos e práticas da fotografia (produção) – hábitos dos receptores na utilização
de máquinas fotográficas e smartphones; práticas de edição; motivações e temáticas
selecionadas – pessoas/ cidade/ natureza; modos de compartilhar – redes sociais e outros
meios.
d) a narratividade – a representação da cidade – o lugar de moradia e o estrangeiro; as
noções de naturalização e realismo com base na leitura das fotos; as narrativas sobre os
sujeitos retratados; a percepção da objetividade/ subjetividade (o duplo) nas imagens; as
metáforas e símbolos; os imaginários sociais. Esta dimensão analítica é representada em dois
grandes grupos: a construção de sentidos e a fotogenia.

114

115

2.1.4.1 A construção de sentidos
Uma primeira possibilidade a ser explorada seria a de que a ideia geral sobre a
recepção de produtos culturais, quando particularizada em produtos específicos, revela
modos de interação, de apreciação e de uso que ampliam os horizontes do campo em
questão. Ou seja, o receptor, através de um repertório diferenciado do produtor, seria capaz
de construir sentidos inovadores, inusitados, colaborando, assim, para uma ampliação da
inserção da obra a partir da sua origem. A banalização da fotografia, enquanto meio, apenas
reforça sua presença naturalizada como duplo moriniano entre os produtores-usuários, que,
como mecanismo subjetivo-objetivo, revela-se uma continuidade externa de uma atividade
interior. O posicionamento do indivíduo no contexto social estabelece-se como determinante
dos modos de apropriação dos produtos culturais, que se refletem na sua apreciação, em suas
escolhas e usos, e é, portanto, um dos eixos estruturantes da ideia do sujeito como receptor; e
a fotografia, como duplo, é um dos suportes para a projeção-reflexão dos vetores resultantes.
Esse posicionamento e suas categorias, de modo prático, estabelecem para o indivíduo o
contexto da recepção, e, como coloca Gómez (2005), fatores demográficos, como sexo,
etnia, nível educacional, a condição familiar, idade e origem social ou geográfica (país/
cidade/ bairro), interferem no gosto, na subjetividade, na expressão cognitiva e cultural dos
receptores. A recepção não se esgota nas interações reduzidas à esfera psicológica dos
indivíduos, mas encontra determinantes que, embora convergentes no modo de apreciação
de um produto, se situam além dos pressupostos da dinâmica individual, ou seja, a recepção
não é um processo que se esgota na individualidade psicológica, e seu cotidiano: a recepção
também “é profundamente cultural e política . (Lopes, Borelli e Rezende, 2002:32).
Nesse contexto, a vida pode revelar, na recepção, esferas de atuação de relações não
redutíveis ao cotidiano e que sobrepassam o indivíduo e seu entorno imediato e constituem
sua inserção como ser social. Isso se confirma nas práticas de recepção de variados produtos
culturais, como se lê a seguir: “A recepção é, então, um contexto complexo,
multidimensional, em que as pessoas vivem o seu cotidiano. Ao mesmo tempo, ao viverem
este cotidiano inscrevem-se em relações de poder estruturais e históricas, as quais
extrapolam suas práticas cotidianas” (Lopes, Borelli, Rezende, 2002:32).
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A multidimensionalidade do contexto da recepção é frequentemente expressa na voz
dos entrevistados, nos quais se observa o cruzamento de várias instâncias imaginárias que se
mesclam com a política numa complexa rede de relações. JOC52 (2014), quando perguntado
sobre a sentido do nome do Ensaio FVP, responde:
Pode ser que queira abrir uma nova discussão fora do contexto mercadológico da copa.
Uma ampliação do olhar. Vamos dizer: tornar protagonista aquilo que não foi na
verdade. Fazer com que esse fusca amarelo, por exemplo, saia no fundão da Favela da
Paz para estar em outro ambiente. Para que ele seja ator de um tempo e de uma
mensagem.

JOC (2014) traz um sentido para o texto do título. Nessa fala, pode-se observar os
territórios de circulação de sentido, a construção de um sentido próprio e as relações que
extrapolam as suas práticas cotidianas, como observaram Lopes, Borelli e Rezende (2002).
Os modos e as articulações imaginárias para a construção de sentido, entretanto,
diferenciam-se segundo duas particularidades do produto: a sua especificidade e o repertório
compartilhado. Nesse sentido, uma telenovela não somente é diferente da fotografia como
produto, mas implica um repertório compartilhado no qual secções do imaginário são mais
acessadas que outras, como se pôde observar nas observações dos entrevistados nesta
pesquisa. Lopes (2007) trata da formação do repertório entre os receptores de telenovela em
sua especificidade, o qual a diferencia da fotografia, mas, aí mesmo, encontra-se o eixo para
um desenvolvimento de nossa reflexão fotográfica:
Como experiência de sociabilidade, ela aciona mecanismos de conversação, de
compartilhamento e de participação imaginaria. A novela tornou- se uma forma de
narrativa sobre a nação e um modo de participar dessa nação imaginada. Os
telespectadores se sentem participantes das novelas e mobilizam informações que
circulam em torno deles no seu cotidiano (Lopes, 2007:30, grifo do autor).

Essas prerrogativas da novela, como aglutinadora de narrativas sobre os objetos que
são nela apresentados, constituem-se em resultado da incorporação da novela como produto
cultural acessível, que dá vasão à demanda de construção de sentidos e narrativas como

52 JOC, 46 anos, funcionário público
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mecanismo humano inato, preponderantemente quando relacionados aos outros
exercícios de visualidade. Ou seja, tomando por base uma narrativa dada pela novela, o
espectador pode derivar sentidos próprios e inusitados e frequentemente o faz. Diante de
uma imagem fotográfica, o espectador, necessariamente, construirá um sentido com variados
graus de concordância ou discordância de uma narrativa, a qual, quando proposta, em geral,
ao contrário do que acontece em relação às telenovelas, é pouco explícita. Isso nos leva a
considerar a pertinência, na construção de sentidos, de um território de circulação de
sentidos e a sua aplicabilidade no campo da fotografia. Diz Lopes (2007): “As pessoas,
independentemente de classe, sexo, idade ou região, acabam participando do território de
circulação dos sentidos das novelas, formado por inúmeros circuitos nos quais são
reelaborados e ressemantizados” (Lopes, 2007:30).
Para destacar a fotografia de rua e traçar os limites entre diferentes produtos,
encontramos, em Maffesoli (2001), um contraponto que aponta um elo entre criação e
publicidade e uma correspondência com o que circula na sociedade, uma atmosfera. Isto leva
a questionar, tanto para produtores quanto para um público, o seguinte: essa correspondência
e essa captação do que já circula na sociedade seriam uma criação ou uma reprodução? A
reelaboração e a ressemantização por si só constituem criação? Parece que tem sido esta a
tônica da visão das comunicações em propaganda nos programas televisivos, como na
telenovela ou mesmo no jornalismo: a de que sempre produtores são criadores. Diz
Maffesoli (2001)
O criador, mesmo na publicidade, só é criador na medida em que consegue captar o que
circula na sociedade. Ele precisa corresponder a uma atmosfera. O criador dá forma ao
que existe nos espíritos, ao que está aí, ao que existe de maneira informal ou disforme.
A publicidade e o cinema lidam, por exemplo, com arquétipos. Isso significa que o
criador deve estar em sintonia com o vivido (Maffesoli, 2001:81).

Entretanto, quando se trata da criação artística, na música ou nas artes plásticas, é
possível perceber a aplicação indistinta da denominação de criação. Usa-se a mesma palavra
para uma criação genuína, inovadora ou, de outra forma, para a publicidade, que apenas
reorganiza, às vezes, de forma interessante, outras, nem tanto, o que já foi previamente
realizado e, de um certo modo, o reproduz, tomando os arquétipos circulantes na sociedade
como matéria-prima. Mafessoli (2001:81) continua:
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O arquétipo só existe porque se enraíza na existência social. Assim, uma visão
esquemática, manipulatória, não dá conta do real, embora tenha uma parte de verdade. A
genialidade implica a capacidade de estar em sintonia com o espírito coletivo. Portanto,
as tecnologias do imaginário bebem em fontes imaginárias para alimentar imaginários.
(Maffesoli, 2001:81).

O uso da palavra arquétipo pode ser problemático no que se refere às delimitações
que impõe a demanda mercadológica à expansão de seu significado. Obviamente, o poder
transformador de arquétipos circulantes, em seu sentido psicológico profundo, não se
ofereceria tão facilmente a um uso publicitário. O que parece ocorrer é que a publicidade faz
uso de carcaças vazias de arquétipos que circulam num imaginário orbital (Kamper, 2002) e
que são revitalizados, temporariamente, pela mídia, para desaparecer em seguida. Isto nos
parece diferente do que faz com que, desde o interior da cultura, “certas matrizes culturais
narrativas ou coreográficas continuem vivas" (Barbero, 2004:173), ao contrário das
estruturas alimentadas artificialmente pela mídia e pelos seus consumidores.
O que parece uma possibilidade criadora, na referência acima, pode ser interpretado
como uma colagem e uma recolagem, o que não implica, necessariamente, ato criativo nem
permanência de matrizes culturais autênticas, no sentido de que são vitais e não dependentes
da circulação extracorpórea patrocinada pelo mercado ou pelo poder hegemônico. Ou seja, o
fato de participarmos de um território de circulação de sentidos reelaborados e
ressemantizados não garante o ato criador, mas sim, frequentemente, é reprodução de
matrizes incorporadas e recicladas.
O terreno complexo do inovativo, criador ou poético demanda uma mais profunda
reflexão. Para aprofundar o tema das relações do produtor como criador, em contrapartida ao
produtor como reprodutor, é importante lembrar as palavras de Benjamin (2011:101): "Em
hipótese alguma, levar em consideração o receptor de uma obra de arte ou de uma forma
artística revela-se fecundo para o seu conhecimento (Benjamin, 2011: 101)". Cartier-Bresson
(2013), expõe a sua relação com o público e faz ressalva apenas ao aspecto comercial de seu
trabalho fotográfico e ao seu desejo de que as suas fotos tenham sustentação. Mas, em
nenhum momento, usa critérios de recepção para moldar a sua obra; diz mais de um "desejo
interno . Maffesoli (2001), ao afirmar que “O criador, mesmo na publicidade, só é criador na
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medida em que consegue captar o que circula na sociedade. Ele precisa corresponder a uma
atmosfera", entra na difícil discussão sobre a liberdade poética e a criação interativa de
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caráter comercial ou ideológico", pois "precisar corresponder" não se alinha,
necessariamente, com a liberdade. Obviamente, isso não implica recusar qualquer feedback
para a construção de uma obra, seja ela comercial, publicitária ou jornalística, mas sim que
façamos uma distinção entre intencionalidades e propostas que norteiam cada produtor, pois
essa diferenciação é de importância para a leitura das observações nos estudos de recepção.
Com isso em mente, teremos o distanciamento necessário para observar como os territórios
de circulação de sentidos já estabelecidos se impõem, se insinuam ou se ausentam da
recepção de imagens fotográficas.
Em se tratando da fotografia, o receptor acessa territórios de circulação de sentidos
para comentar uma imagem fotográfica, para obter modo de expressão da tradução do
impacto sensorial além de, com o acesso a um território específico, legitimar a sua
interpretação. A relação que o receptor estabelece com esse território pode ter como base o
que Gómes (2005) chama de mediação cognitiva, na qual atributos individuais, história,
condicionamentos genéticos e culturais específicos são tematizados como script. Diz esse
autor:
Um script define sequências específicas para a ação e para o discurso, para o que se tem
que fazer ou dizer em um cenário social em um momento determinado [...] Os scripts
são, então, sequências relevantes para a sobrevivência cultural que se aprendem na
própria interação social. [...] Assim a relevância da sequência não está dada na própria
sequência implicada no guia, mas em um consenso cultural ou institucional do que se
considera apropriado fazer em uma situação concreta (Gómes, 2005:32).

Encontramos essa legitimação pela mediação cognitiva principalmente nas
observações sobre o Ensaio FVP. Esse ensaio traz à discussão, conceitos firmemente
instalados no senso comum, como a pobreza em relação ao espetáculo desproporcional da
Copa, a expectativa em relação à classe política, ou seja, falar o que já se supõe, o que se
espera que se fale é circular pelo território de forma segura. Neste caso, como apontado
anteriormente, em referência a Gomes (2005), a mediação cognitiva dos entrevistados foi
associada positivamente à mediação situacional, como moradores de Itaquera.
Os territórios que consideramos terrenos de operações interpretativas, cuja
reprodutibilidade lhes garante um lugar fixo e seguro na reserva cognitiva, individual e
coletiva, são parte do imaginário, como descrito no Capítulo 1, e caracterizam-se pela
crescente autonomia das imagens, com um grau de repetibilidade à exaustão, que limita a
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possibilidade de uma construção de sentidos diferenciados e que contenham.
Entendemos que uma parcela significativa do senso comum representa uma circulação
colateral do imaginário cristalizado. O texto de Maffesoli que tenta dar sentido à criação:
"Portanto, as tecnologias do imaginário bebem em fontes imaginárias para alimentar
imaginários.” (Maffesoli, 2001:81) não poderia representar uma circulação por territórios
legítimos, entretanto, viciada? Essa reflexão concorre para a questão dos destinos da aura,
tratados no Capítulo 1, à qual damos continuidade a seguir.

2.1.4.2 Fotogenia
A fotogenia, como qualidade poética dos seres e das coisas intensificada na imagem,
constitui um núcleo essencial do encanto da fotografia. A intensificação da força afetiva da
imagem, obtida de uma adequada disposição dos elementos (composição, momento, luz),
permite uma reflexão-identificação da imagem mental harmônica na imagem fotográfica,
dando a ela, porquanto geradora de luz , sua atratividade: “se a fotografia evidentemente
gera a fotogenia, esta entretém, por seu enigma, o gosto de sua prática” (Fonseca, 2010:100).
Nossa particular definição de fotogenia é a de que, em uma base de imagem de luz
refletida, como uma fotografia, uma qualidade misteriosa ou poética pratica, ao nosso olhar,
uma inversão, e a luz apenas refletida torna-se fonte aurática, que, mesmo na sua
proximidade, como reflexo, se mostra como uma distância inacessível. Essa peculiaridade da
fotografia resulta numa das possíveis causas da inflação dos selfies, que, como vimos, se
tornaram a moeda corrente da autorreferência em imagem. Pode a fotogenia, como a
definimos anteriormente, ser a razão de fato, na tentativa de resgate da vida, nos repetidos
selfies? Fonseca (2010) mostra, em seu texto, a busca incessante do imponderável fotogênico
na imagem de si, que, utilizando-se da reprodutibilidade técnica, se perpetua
indefinidamente.
Imponderável, a fotogenia não cessa de suscitar no sujeito retratado o desejo de outra
imagem de si mesmo e, consequentemente, a busca de outra aparência estética. É essa
qualidade estética da fotogenia resultante da imponderabilidade sempre fugitiva da luz
que gera o sonho de outra imagem de si mesmo e dos outros; ela pode ser interpretada
como o fundamento dos desejos de transformação de seu próprio rosto ou, no mínimo,

126
da imagem que o teatro das aparências indefinidamente envia de nós mesmos (Fonseca,
2010:100).
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A interação entre a imagem mental e o suporte material característico da fotografia
permite a transferência de configurações afetivas do imaginário para a fotografia sem o
controle das instâncias racionais. Esse fenômeno é tanto mais produtivo quanto mais
adequado for o arranjo dos elementos que compõem a imagem. Essa adequação é a medida
estética que permite a projeção do duplo em maior ou menor proporção. “Em outras
palavras, a estética da imagem objetiva tenta ressuscitar nesta todas as qualidades inerentes à
imagem mental” (Morin, 1997:47). A imagem fotográfica é detentora, portanto, de uma
qualidade particular, a estética: “em fotografia, a fotogenia é esta qualidade estética que
transforma a aparência e ao mesmo tempo faz emergir o que se encontra na profundeza das
realidades que ela revela” (Fonseca, 2010:102). A estética, segundo Morin (1997), tem
origem idêntica à da qualidade do duplo e permite que uma imagem física tenha a riqueza de
uma qualidade psíquica: “ ...] Por outras palavras, a arte, cuja função é a de intensificar o
poder afetivo da imagem (ou de intensificar o poder afetivo do real através da imagem),
mostra-nos que uma das qualidades emocionantes da fotografia se acha ligada a uma
qualidade latente do duplo” (Morin, 1997:51). A emoção aqui surge como um critério
interessante que expressa a reação do corpo do receptor à imagem fotográfica53.
A concepção poética da visão fotográfica, convém destacar, não se resume aos
aspectos mais óbvios da fotogenia, reduzindo aos objetos ou às pessoas retratadas a
qualidade do belo no seu sentido comum, como na exclamação: Como (fulano) é
fotogênico!, referindo-se a uma fotografia de fulano. O que nos cabe demonstrar é que a
fotogenia revela, na verdade, a fixação de um momento no fluir de imagens, que incluem a
deformidade, a feiura, a tensão, etc., mas que, sob a ótica da visão do duplo e da imagem
mental, adquirem uma perspectiva estética e profundamente reveladora. O comentário de
Sontag (2004) dá um exemplo dessa qualidade própria da imagem fotográfica:
Ninguém jamais descobriu a feiura por meio de fotos. Mas muitos, por meio de fotos,
descobriram a beleza. Salvo nessas ocasiões em que a câmera é usada para documentar,
ou para observar ritos sociais, o que move as pessoas a tirar fotos é descobrir algo belo.
(O nome com que Foz Talbot patenteou a fotografia em 1841 foi calótipo: do grego
kalos, belo.) Ninguém e clama: “Como isso é feio! Tenho que fotografá-lo”. Mesmo se
alguém o dissesse, significaria o seguinte: “Acho essa coisa feia... bela” (Sontag,
2004:101).

53 Essa concepção será explorada mais à frente no subtítulo: O fotógrafo ou o corpo como
metodologia.
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Este núcleo imponderável não se confunde com a ideia de mensagem ou de
comunicação de um enunciado, ou seja, ele não quer dizer algo ou algo belo, mas sim
apresenta-se à contemplação como traço poético. Nesse contexto, coloca-se a questão: a
tradução de todos os elementos do discurso para cultural e político poderia reduzir o ângulo
de visão ou a perspectiva na qual essa qualidade se revelaria? Com base nisso,
estabelecemos duas abordagens que se mesclam no texto: uma, a das mediações que se
referem à recepção como cultural e política, como dizem Lopes, Borelli e Rezende
(2002:32): "A recepção, por conseguinte, não é um processo redutível ao psicológico e ao
cotidiano, apesar de ancorar-se nessas esferas, mas é profundamente cultural e política"; e
outra, relativa ao imaginário e às falhas na opacidade das imagens e o vislumbre do
"misterioso ou poético", como em Benjamin (2011:102): "Mas aquilo que está numa obra
literária, para além do que é comunicado [...] não será isto aquilo que se reconhece em geral
como o inapreensível, o misterioso, o poético"? (grifo nosso).
Considerando essas colocações, surgem as questões: dado um núcleo original
presente na obra, que podemos compreender como a "essência", a "mensagem essencial" ou
"traço poético" ou, mais precisamente na fotografia, a "fotogenia", estaria ele, de alguma
forma, presente nas observações dos receptores em contato com a obra? Em caso positivo,
como as condições socioculturais dos receptores se apresentam nessa reflexão e como a
modulam?
Isso permite considerar dois dos conceitos desenvolvidos nesta pesquisa de recepção:
o de fantasmagoria e o de fotogenia. O estudo da complexidade desses dois conceitos poderá
esclarecer os limites de sua abrangência e, dessa forma, situar as qualidades acima referidas
e a perspectiva das mediações de forma mais precisa. Para Martin-Barbero, as mediações são
"esse lugar de onde é possível compreender a interação entre o espaço da produção e o da
recepção [...] (Martín-Barbero e Munhoz, 1992: 20, grifo do autor), no qual, embora se
busquem as formas de interação mediadas entre produtor e receptor, persiste uma aparente
dualidade. Esse mesmo traço encontra-se em Morin (1997), que, para falar da
indissociabilidade entre o objetivo e o subjetivo, usa o par de palavras polares que comporia
a unidade do conceito. Entretanto, no nosso entendimento, isso se deve a uma questão de
insuficiência linguística estruturada em séculos de pensamento dualista.
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Belting (2014) considera esta dualidade como um fator restritivo das línguas, quando
compara terminologias para a palavra olhar ou para a palavra atenção, em inglês ou francês,
e as pequenas variações linguísticas que implicam diferentes definições:
Estamos condenados a viver no labirinto de nossas próprias línguas, que amiúde
restringem e até interceptam partes do espectro semântico, limitando assim a nossa
capacidade de descrever e, ao mesmo tempo, estreitando o nosso próprio pensamento. O
mesmo tipo de aporia aplica-se ao vocabulário para a prática de transmitir imagens [...]
(Belting, 2014:13).

Belting (2014:13) adverte, também, que esse distinção problemática entre palavras se
aplica às imagens "endógenas" e "exógenas" e que não pode se desprender de um processo
contínuo de interações e se posiciona contra esse "rígido dualismo".
O tratamento dado ao imaginário expõe uma diferenciação na qual, a uma parte
deste, se reserva situar além dos limites da cultura. Mafesoli (2001), em uma entrevista,
articula, de forma interessante, os conceitos de imaginário e cultura na perspectiva de
Durand (1989), que sinaliza um território além do cultural:
Na aura de obra — estátua, pintura –, há a materialidade da obra (a cultura) e, em
algumas obras, algo que as envolve, a aura. Não vemos a aura, mas podemos senti-la. O
imaginário, para mim, é essa aura, é da ordem da aura: uma atmosfera. Algo que
envolve e ultrapassa a obra. Esta é a ideia fundamental de Durand: nada se pode
compreender da cultura caso não se aceite que e iste uma espécie de “algo mais”, uma
ultrapassagem, uma superação da cultura. Esse algo mais é o que se tenta captar por
meio da noção de imaginário (Maffesoli, 2001:75).

Uma menção de destaque é a relação que Ranciere (2012) estabelece entre a
semelhança encontrada em certas fotos, que diferentemente da reprodução, ele chama de
arquissemelhança. Reproduzimos novamente, aqui, a citação de Ranciere (2012:17):
Todavia, reencontra em seu caminho outra semelhança, a que define a relação de um ser
com sua proveniência e sua destinação, a que dispensa o espelho favorecendo a relação
imediata do genitor com o engendrado: visão face a face, corpo glorioso da comunidade
ou marca da própria coisa. Chamemos isso de arquissemelhança que não fornece a
réplica de uma realidade, mas o testemunho imediato de um outro lugar, de onde ela
provém.
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Essas duas linhas de abordagem – a da construção de sentidos e a da exposição, por
meio de imagens fotográficas, de “um núcleo essencial não enunciável”, ou fotogenia, ao
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receptor –permitiram-nos estabelecer um corpo de conhecimentos que abrangesse a
totalidade do campo não só da produção mas também da recepção de imagens fotográficas,
levando em conta também aquilo que consideramos como elementos não comunicáveis. As
duas abordagens permitem situar este trabalho como aprofundamento do processo de
produção-recepção, que envolve uma cadeia de eventos subjetivos, estruturação material,
prática tecnológica, construção de repertório mediado e produção de sentidos
Para estabelecer, então, os critérios que nortearão as aproximações e adaptações da
metodologia desenvolvida para televisão para a imagem fotográfica, fixaremos alguns
princípios seguindo o modelo estabelecido para a pesquisa em telenovela (Lopes, Borelli e
Rezende, 2002) e adaptados para a recepção de imagens fotográficas.

2.1.5

Em busca da experiência aurática na voz dos entrevistados
Não faz sentido caçar o unicórnio usando
a força de cães de caça
quando a criatura poderia ser capturada
simplesmente com a ajuda de uma moça54.
Adolph S. Cavallo55
As questões das quais se buscou tratar aqui sobre a imagem fotográfica e que

envolvem produtor, produto e receptor não têm uma metodologia especificamente elaborada
que as solucione em razão de sua plasticidade, seu íntimo enlace com a imagem mental e
pelas recentes transformações tecnológicas que desembocaram no mundo virtual, nas mídias
multiplataformas, no acesso generalizado à produção e nas novas pressões sofridas pelo
sensório devido à quantidade e qualidade do envolvimento dos usuários com as novas
mídias.
54 There would be no point in hunting the unicorn by force of hounds/ in the first place if the
creature could be captured / so simply with the help of a maiden.54
55 Cavallo, Adolph S. The unicorn tapestries at the Metropolitan Museum of Art. Metropolitan
Museum of Art, 1998.
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O fato, agora, é que, além da visível intensificação da produção de imagens e
informações, nos encontramos em plena utilização daquilo que Pross (1992) chama de mídia
terciária. Segundo ele, a mídia inicia-se com o corpo; um orador é capaz de falar para várias
pessoas, usa sua voz, expressões faciais e corporais, e pode posicionar seu corpo em locais
de alta visibilidade. Isso representaria também uma forma de poder ou de dominação. Essa
seria a mídia primária. A mídia secundária é aquela na qual o emissor depende de um
aparelho para comunicar, mas o receptor não. Incluem-se aí a fotografia, os folhetos, o
cinema, os jornais, etc. E assim, através de uma distribuição que independe do corpo, atingese um número muito maior de pessoas e implica um maior poder de disseminação da
informação e eventualmente de dominação. Na mídia terciária, ambos, emissor e receptor
dependem de aparelhos, um para emitir e o outro para receber. Neste caso, incluem-se a
televisão, o computador, laptops, tablets, smartphones, etc. A mídia terciária hoje é
soberana, produzindo, logicamente, como efeito colateral, um desligamento progressivo dos
elementos próprios da comunicação primária, que envolve, basicamente, funções corporais
de comunicação. A mímica, os gestos, as expressões não verbais, as variações no tom,
timbre e volume de voz, são cada vez menos utilizados, enquanto o sensório volta-se para o
aparelho. Isso significa o salto da comunicação tridimensional, dependente da voz e dos
gestos para a nulodimensional, de aparelho a aparelho. Pode-se estabelecer, também, uma
analogia desse predomínio da mídia terciária com a diminuição do fluxo explícito das
imagens endógenas para a comunicação, como salienta Belting (2014), que se baseiam
também em aspectos corporais que podem ser exemplificados na figura do narrador
(Benjamin, 1996). Essas novas configurações e igem “pensar a imagem desde sua nova
configuração sociotécnica [...]", sendo que a matéria-prima para as novas mídias virtuais são
as abstrações e os símbolos "o que inaugura uma nova alienação do cérebro e informação
que substitui a do corpo pela máquina" (Martin-Barbero, 1996:68). Como foi salientado no
capítulo anterior, a lide com o trabalho de campo e as concepções de Martin-Barbero (2004)
implicam a possibilidade de que a narratividade fotográfica exponha elementos que, embora
tenham sido alterados pelas pressões mercadológicas e sociais, configurem que "certas
matrizes narrativas ou cenográficas continuem vivas, isto é, continuem secretamente
conectando-se com a vida, os medos e as esperanças das pessoas" (Barbero, 2004:173).
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Como reconhecer, então, a percepção da aura, da arquissemelhança, das imagens
endógenas, da fotogenia? Pois, certamente, os observadores não se referirão a ela por seu
nome.
Na fotografia, a luz que provém da imagem é luz refletida de uma fonte luminosa
exterior. É a luz da descrição, que a enuncia na sua relação com as sombras, nuanças e
recortes. Flusser trata as imagens como conceitos:
Com efeito, [imagens] são elas símbolos extremamente abstratos: codificam textos em
imagens, são metacódigos de textos. [...] O que vemos ao contemplar as imagens
técnicas não é o mundo, mas determinados conceitos relativos ao mundo, a despeito da
automacidade da impressão do mundo sobre a superfície da imagem (Flusser, 2011:25).

Entretanto, as definições de Flusser (2011) para a fotografia tratam apenas daquilo
que se restringe à luz refletida da foto, sua imagem como descrição. A luz descritiva é a luz
que se organiza por meio do olhar e do pensamento: é a fotografia.
A fotogenia, entretanto, é luz nascente, originada na imagem; emerge da foto e não se
estrutura pela luz descritiva. A luz descritiva estrutura-se como um pensamento na imagem
e, portanto, como diz Rancière (2009), é parte de uma relação estética. Por outro lado,
enquanto a luz refletida é vista pelos olhos que veem, a luz originada é vista pelos olhos que
choram, como diz padre Vieira refletindo sobre as duas qualidades dos olhos, ver e chorar.
Porque ajuntou logo a natureza nos mesmos olhos dois efeitos tão
contrários: ver e chorar? A razão e a experiência é esta: ajuntou a
natureza a vista e as lágrimas, porque as lágrimas são consequência
da vista; ajuntou a Providência o chorar com o ver, porque o ver é a
causa do chorar. Sabeis por que choram os olhos? Porque veem.

A luz originada é a luz interior que emerge da foto: é a fotogenia, a aura, a
arquissemelhança. A luz descritiva é a luz do pensamento, que se torna visível na visão da
imagem que a reflete: pensamento e reflexão. A luz descritiva necessita da materialidade da
imagem como um desenho necessita de um papel e um lápis.
A luz originada esconde-se atrás do pensamento, com ele se mistura e se disfarça. Se
a luz originada não é descritível, que forma terá? Todas e nenhuma. Por isso não é vista; é
pressentida, pois ao mostrar-se, esconde-se, na linguagem poética, ou metaforicamente, nas
lágrimas do olhos que choram.

136

A fotografia como fragmento é uma nova vida, uma unidade microcósmica. Em seu
novo contexto, o fragmento reproduzido pode seguir carregado da intensidade das suas
relações intrínsecas, espaciais e temporais (aura), das suas memórias e ausências. O
fragmento elevado à condição de microcosmo carrega, em si, o poético, a memória
involuntária, a arquissemelhança ou o "belo", como definido por Benjamin (2000:133),
como aquilo que apenas "permanece idêntico a si mesmo quando velado". A luz originada
torna-se presente, visível; sua beleza é velada enquanto essência, e sua aparência, a luz
refletida, é o seu véu, pois a essência da beleza obriga-a a aparecer velada. Enquanto a arte
se encontra na expressão simultânea do que vela e do que é velado, a beleza em si não é a
aparência, não é o fenômeno, não é o véu e nem o velado, mas sua essência, o objeto mesmo
sob o véu, tão misterioso quanto os versos de Shelley nos fazem entrever: "E de seus lábios,
como de um jacinto cheio de orvalho de mel, tomba gota a gota um murmúrio líquido que
faz morrer de paixões os sentidos, tão doce como as pausas da música planetária ouvida no
êxtase"56 (Shelley, 2013:10).
A semelhança na reprodução da essência (luz originada) é simultânea à reprodução
de seu véu (luz descritiva) que, paradoxalmente, a torna acessível; sem o véu, sem a
distância que se interpõe, sem a participação do imaginário e reproduzida na obra, sua beleza
ou sua aura seria inaparente, perdida no fluxo das imagens perceptivas que se sucedem. A
faculdade da imaginação, a ação imaginante, preserva a essencialidade, a rede de relações, a
configuração estética que se apresentou como imagem inspiradora. A chave do véu
encontra-se não na cópia exata, mas sim na reprodução, na mimesis essencial, na imitação da

56 And from her lips, as from a hyacinth full
Of honey-dew, a liquid murmer drops,
Killing the sense with passion; sweet as stops
Of planetary music heard in trance.
Epipsychidion By Percy Bysshe Shelley (1792–1822)
encontrado em http://www.bartleby.com/333/390.html
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essência: “o belo e ige talvez a imitação servil do que é indefinível nas coisas” (Benjamin,
2000:133).
A relação com a imagem na percepção de qualidades diferentes da descrição da
imagem - pelas recordações, pelo estranhamento, pelo mistério, pela beleza ou pelo impacto
do momento retratado - estabelece, diferentemente da tarefa descritiva, um devaneio, e a
imagem é seu mapa. A descrição simples da imagem passa a ser insuficiente, descreve o
fora, mas não descreve o dentro. Esse "outro lugar" aparece por transparência e muda o tom
do discurso. O texto do receptor torna-se fluido, navega em outros mares, evoca a memória
involuntária que lhe traz uma matéria-prima poética que modula sua linguagem.
Diferenciamos, portanto, para efeito da leitura das fotos pelos entrevistados, descrição e
devaneio. Os sentidos dados pela descrição não são os sentidos dados pelo devaneio poético,
no qual a imagem é "imagem criante", como chama Bachelard (1996):
Nestas condições, compreende-se de imediato quão complexos e móveis serão os
debates entre uma psicologia do devaneio, apoiada em observações sobre sonhadores, e
uma fenomenologia das imagens criantes, fenomenologia que tende a restituir, mesmo
num leitor modesto, a ação inovadora da linguagem poética (Bachelard, 1996:8).

O receptor rompe a passividade da descrição, paradoxalmente ativa, para um
devaneio poético que constitui em si uma construção positiva, que cria através da linguagem
um sentido novo. O receptor usa as suas próprias imagens para produzi-lo, entretanto o fio
que as organiza está no reencontro, em seu caminho, com uma "outra semelhança, a que
define a relação de um ser com sua proveniência e sua destinação, a que dispensa o espelho
favorecendo a relação imediata do genitor com o engendrado [...]" (Rancière 2012:17). Essa
é a arquissemelhança que, segundo o autor, não é a descrição ou não fornece a cópia de uma
realidade, "mas o testemunho imediato de um outro lugar, de onde ela provém". Portanto,
nessa brecha entre a descrição objetiva, as fantasmagorias, as matrizes e sentidos derivados
da reprodutibilidade, por um lado, e, por outro, o "testemunho imediato de um outro lugar"
nas imagens endógenas que se apresentem, é que podemos encontrar os relatos da aura
mesclados na linguagem do devaneio poético. É o que podemos perceber quando DEA57
(2014), perguntada sobre o que recordava a partir das fotos, diz:

57 DEA, 25 anos, administradora de empresas.
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Eu lembro quando eu era menor, eu ia buscar a minha mãe com o meu pai no metrô, não
conseguia andar de patins, que eu adorava!... Não tinha avenidas, era mato, barro... e
não conseguia andar de skate ou alguma coisa assim. O retrato da busca da minha mãe
que vinha do metrô, e eu indo buscá-la!

Mais que uma descrição de dados da memória, DEA (2014) expõe uma perspectiva
idílica de sua infância e aponta as faltas que sentiu: "não conseguia andar de patins, que eu
adorava”, eu não conseguia andar de skate . E sintetiza, de forma poética, o encontro: " O
retrato da busca da minha mãe que vinha do metrô e eu indo buscá-la". Observa-se a
descontinuidade do discurso para uma "inovação" no relato de suas impressões. Comparando
com as gravações de outras questões, percebe-se, na entrevista, uma narrativa mais plácida,
sem interrupções para eleger a melhor palavra, como se estivesse olhando para dentro, para
um novo lugar, ao fazer o relato, mesmo olhando para fora.
Este novo lugar, por ser encontrado em Merleau-Ponty (2006), quando comenta a
percepção estética, relacionando-a com a alucinação, como uma abertura de uma nova
espacialidade seja para um espectador de um quadro, seja para a dança; a percepção de si se
dá em um registro diferenciado no qual o sujeito e o mundo não mais se opõem:
Poder-se-ia mostrar, por exemplo, que a percepção estética, por seu lado, abre uma nova
espacialidade, que o quadro enquanto obra de arte não está no espaço que ele habita
enquanto coisa física e enquanto tela colorida — que a dança se desenrola em um
espaço sem metas e sem direções, que é um suspensão de nossa história, que na dança o
sujeito e seu mundo não mais se opõem, não mais se destacam um sobre o outro, [...]
(Merleay-Ponty, 2006:646).

Os detalhes, as pequenas modulações de voz, as palavras que carregam consigo algo
da matéria dos sonhos seriam a possibilidade do vislumbre daquilo que se perde na
reprodutibilidade técnica, mas que desperta quando algo de dentro ou de fora as evoca: "Elas
são os testemunhos da existência de certa relação do pensamento com o não-pensamento, de
certa presença do pensamento na materialidade sensível, do involuntário no pensamento
consciente e do sentido no insignificante" (Rancière, 2009:10 grifo do autor).
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AND58 (2014) comenta:
Ela está na casinha dela ela, vê um horizonte diferente do que ela costuma conviver, mas
a situação dela continua a mesma. Remete à minha infância porque eu morava perto do
estádio. Você vê toda essa intervenção, mas mudança para nossa vida pra melhor não
teve nada.

A conjunção da imagem fotográfica com as imagens da memória, como "remete à
minha infância", aprofunda a experiência visual e alterna os acessos: "Ela está na casinha
dela e vê um horizonte diferente do que costuma conviver". E daí para: "você vê toda essa
intervenção...", ou seja, da memória da infância à crítica política.
A Foto CC 16 foi por quase todos escolhida como foto estética ou a que mais os
emocionou. O gesto interrompido, o prenúncio de um carinho pede à imaginação a sua
finalização. É interessante notar que, para a consciência, imagem e o fato se mesclam, se
alternam indistintamente, como APR(2014) observa na foto CC 16:
A foto número 16, que a pessoa coloca a mão na cabeça fechando olho e fica esperando
um carinho no meio desse conjunto de fotos de solidão e decadência.

Outra observação referente a Foto FVP 16 é de JOC (2014) que expressa o trânsito
de sensações que a foto lhe traz:
A sensação... Eu comentei de solidão, mais aqui é outra situação, é a solidão dentro do
contexto principalmente da foto da menina, a cara de prazer dela é de uma expressão
muito gostosa e parece que ela está curtindo muito o carinho que está recebendo. Então
achei essa foto muito marcante! Engraçado quando falo da solidão, as sensações são
diferentes, uma pessoa dormindo e outra pessoa concentrada na sua solidão maquinal.
Essa foto é muito emblemática... de todas foi a que mais gostei (JOC, 2014).

CLE (2014) emociona-se com a Foto FVP 6:
Esse lençol pendurado me lembra de uma casa que eu tinha antes. E me lembrou de um
marido que eu tinha ‘Que eus o tenha’. Emocionei-me! E os barracos tudo pregado.

58 AND, 33 anos, técnico em informática
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APR (2014) comenta a Foto CC 2
Por estar em um lugar, mas está se sentindo sozinho... Está num bar com pessoas,
bebendo alguma coisa, mas no fundo você está distante... A distância do olhar dessa
moça passa isso.

É interessante que o fluxo não é homogêneo, carrega imagens projetivas, quando diz
"mas no fundo você está distante...", ao mesmo tempo em que a distância que ele vê no olhar
na imagem projeta-se para dentro dele: "a distância do olhar dessa moça passa isso" (APR,
2014). Passa o quê? A distância. "O exterior e o interior são ambos íntimos" (Bachelard,
2003: 221).
APR diz (2014):
Essa foto número 3 (Foto FVP 3) achei bonita!,
O retrato do trabalhador ali... Às vezes, se for analisar, pode ser um morador do bairro.
De certa forma está sofrendo o impacto, mas tem que trabalhar como operador de
máquina. [...] Essa foto número 3 é que mais gostei! (APR, 2014).

JOC (2014) elege a Foto FVP 3 como exemplo da poesia que vê nas fotos:
As fotos têm uma poética. Por exemplo, a foto número 3 (Foto FVP 3), uma pessoa no
momento de reflexão, a máquina parada e um certo tom da foto que me dá uma certa
angústia e melancolia, que é a mesma do rosto do trabalhador tratorista (JOC, 2014).

BRO59 (2014) identifica-se com a Foto FVP 8, que lhe traz a memória de sua
infância:
Essa foto do menino eu me identifico bastante, a foto número 8 (Foto FVP 8), porque
me lembro de ficar em casa esperando ainda meus pais chegarem do serviço. Tinha um
cachorro na época que até parece com o da foto. Então me identifico com essa foto.

Nessa mesma Foto FVP 8, JOC (2014) vê algo de "terrível," de "muito deprimente".
E continua, mostrando como é levado pelos detalhes da imagem que representam coisas

59 BRO, 25 anos, empresário
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comuns, como a planta, o sofá, a mergulhar em um fluxo distinto daquele que focava
a imagem em seu ângulo de sofrimento e pobreza.
[...] apesar de que eu consigo ainda visualizar algumas coisas que me chamam atenção,
por exemplo, a planta, o sofá razoavelmente conservado. Parece que não é chão de terra
batida. Os animais mesmo sujos e pulguentos sempre dão uma vivacidade para o
ambiente. Então o fato de ter na mesma imagem a planta, o animal, criança e até a
florzinha saindo aqui, isso dá certo lirismo pra foto e vamos dizer assim: a melancolia
não é tão profunda (JOC, 2014).

JOC (2014) vê a Foto FVP 8 mostrando "o terrível, muito deprimente...", mas
logo a foto é salva pela planta e pelos animais, quando diz: "apesar de que eu consigo
visualizar algumas coisas que me chamam a atenção, por exemplo a planta[...]". As
plantas, os animais, a "florzinha saindo aqui" correspondem ao que Bachelard
(1996:148) diz: "Nem todos os objetos do mundo estão disponíveis para devaneios
poéticos. Mas, assim que um poeta escolheu seu objeto, o próprio objeto muda de ser. É
promovido à condição de poético." A fotografia, assim como o devaneio poético, busca,
na indiferença das coisas, eleger um objeto para transformá-lo: "Uma flor, uma fruta, um
simples objeto familiar vem repentinamente solicitar que pensemos neles, que sonhemos
perto deles, que os ajudemos a ascender ao nível de companheiros do homem." Diz, em
continuação, JOC (2014) quando perguntado sobre as fotos que escolheria sob o ponto
de vista estético:
Pela estética, vou ficar com a foto número 2, que eu fiquei apaixonado, e a foto número
8 (Foto FVP 8), porque eu escrevo poesia. Não sei se isso justifica a escolha das fotos,
mas explica porque fico procurando a poética nas coisas (JOC, 2014).

A suspensão da atividade descritiva da imagem e a restauração temporária de uma
unidade e de uma percepção de si - posto que no âmbito do pensamento somos sempre um
outro a conversar conosco - garante livre passagem para o devaneio, pois: "O pensamento
objetivo ignora o sujeito da percepção. Isso ocorre porque ele se dá o mundo inteiramente
pronto, como meio de todo acontecimento possível, e trata a percepção como um desses
acontecimentos." (Merleay-Ponty, 2006:279).
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Este processo, do qual extraímos os critérios de leitura das observações sobre as
imagens, é de enorme complexidade. As origens e o sentido das narrativas estabelecem-se
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pautando-se nas matrizes culturais assim como nas áreas cujo processo operativo
independe da cultura, mas se expressa por ela. A linguagem como holograma é constitutiva
do mundo e participa dele como fator organizador e dotador de sentido, ao mesmo tempo em
que dele mesmo emerge.
Assim tudo se encontra na linguagem, mas ela própria é uma parte contida no todo que
contém. Fazemos a linguagem que nos faz. Somos, na e através da linguagem, abertos
pelas palavras, fechados nas palavras, abertos para o outro (comunicação), fechados
para o outro (mentira, erro), aberto para ideias, fechados nas ideias, abertos para o
mundo, fechados ao mundo. Reencontramos o paradoxo cognitivo maior: somos
prisioneiros daquilo que nos liberta e libertos por aquilo que nos aprisiona (Morin,
2011:212).

Neste ponto, voltamos à questão recorrente sobre a aura, que demanda um
esclarecimento pragmático. As condições de manifestação da aura, como descrita por
Benjamin (1996:170), referem-se à visão: "[...] em repouso, numa tarde de verão, uma
cadeia de montanhas no horizonte, ou um galho, que projeta sua sombra sobre nós, até que o
instante ou a hora participem de sua manifestação ... ”. E diz que, nessas condições, pode-se
“respirar a aura dessa montanha e desse galho . Estas condições não poderiam incluir,
portanto, em sua prática, a linguagem restritiva da descrição e da reprodutibilidade, que
pode, como diz Morin (2012), nos tornar "fechados nas palavras" ou "fechados nas ideias"
ou "fechados ao mundo". Essa experiência só pode ser mesmo fato no "repouso", na
distração ou na suspensão temporária do pensamento descritivo e discursivo, o que deixa o
"sujeito da percepção" (Merleau-Ponty, 2006) livre para "respirar a aura" (Benjamin, 1996) e
o pensamento, disponível para o "devaneio poético" (Bachelard, 1996). Como é possível
notar, há, também, algo de poético nessa descrição de aura feita por Benjamin (1996).
2.1.6

Princípios

2.1.6.1 A relação receptor-fotografia é necessariamente mediada.
A condição da fotografia de suporte material para a imagem mental estimula os
mecanismos de projeção/ identificação que colocam em movimento o conjunto das matrizes
psicossociais, culturais e do repertório cognitivo do receptor, que se estruturam em uma
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malha de interações. Essa malha estabelece uma demanda narrativa, quase
irresistível, intensificada pelo congelamento do instante, próprio da fotografia.

2.1.6.2 O sentido da imagem fotográfica é produzido pelos receptores.
As categorias ficcional e documental da fotografia e seus intermediários, como
ocorre em um ensaio de fotografia de rua, enquanto comunicação de uma mensagem ou de
um roteiro, mensagem essa frequentemente enunciada em seu título, configuram, em um
processo dinâmico, a interação do receptor com as imagens fotográficas. Essa interação não
se pauta, necessariamente, como negociação de sentidos, como trabalhado em pesquisa de
recepção de telenovelas, pelas características próprias da imagem fotográfica, como já foi
visto anteriormente e novamente será tratado a seguir. Nas palavras de Marin-Barbero:
Estamos discutindo outro modo de ver a comunicação, estamos propondo que o
processo de recepção é um processo de interação; na expressão dos italianos, é um
processo de negociação do sentido. Não há comunicação se cada um ler no jornal o que
lhe der na cabeça. Dão-se outras coisas: neuroses, histerias, mas não um processo de
comunicação. Nesse ponto, não podemos cair em extremos. O primeiro extremo é: quem
sabe o que se passa na comunicação é o emissor. Há que estudar as intenções do
emissor, se são manipulatórias ou ideológicas. Nem podemos ficar no e tremo de pensar
que o receptor faz o que quer com a mensagem (Martín-Barbero, 1995:57-58 grifo
nosso).

Como a fotografia de rua ou autoral não se insere nos mesmos moldes
comunicacionais a que o autor se refere, ou seja, a ideia de mensagem ou de emissor, que
são conceitos correntes no campo da comunicação, não o são para este tipo de fotografia,
portanto a ideia de negociação pode ser reformulada para o nosso trabalho. A negociação
pressupõe dois interesses diversos em um processo de acomodação consentida entre sentidos
diferentes, divergentes ou antagônicos. Por isso preferimos a utilização do termo produção
do sentido das imagens, pois não vemos uma demanda de negociação na fotografia como se
pode ver mais nitidamente na recepção de telenovelas, que, compostas de imagens em
movimento, baseadas em roteiros preestabelecidos, são expostas para posterior interação
com os receptores.
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Martín-Barbero, (1995:57-58) afirma que não há comunicação quando das posturas
extremas dos emissores e dos receptores. "O primeiro extremo é: quem sabe o que se passa
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na comunicação é o emissor. Há que estudar as intenções do emissor, se são
manipulatórias ou ideológicas" e, ao contrário, outro extremo, um devaneio delirante do
receptor: "Nem podemos ficar no extremo de pensar que o receptor faz o que quer com a
mensagem". Embora esses extremos encontrem-se excluídos do processo comunicacional,
segundo Martin-Barbero (1995), eles serão sempre relevantes para a pesquisa de recepção
fotográfica, na medida em que, não havendo uma mensagem determinada, em uma imagem
fotográfica, não haverá um intervalo dentro do qual a narração do receptor seja mais ou
menos válida. Portanto, elas poderão ser incorporadas como leitura à multiplicidade de
articulações individuais e socioculturais. E isso se dá pelas peculiaridades da fotografia, do
fazer fotográfico e da forma específica de fotografia de que aqui estamos tratando: a
fotografia de rua. Assim, o fotógrafo, não necessariamente possui uma pauta ao fotografar,
ou seja, fotografar com alguma intensão determinada. Cartier-Bresson (2013:24) é
categórico nesse ponto:
Penso que não se pode fazer boas fotos com um objetivo preciso em mente. A
estilização, por exemplo, é o triste resultado de uma abordagem sistemática da
composição, em vez de intuição. A única arte reside na humanidade de nossa reflexão,
no olhar e na coincidência de se estar no lugar certo na hora certa, não na composição.

Sua relação com a fotografia privilegia mais o ato que o seu valor de exposição e a
opinião, ou o que pensa o seu público. Na observação a seguir expressa uma demanda de
recepção de seu trabalho, que não é pautada pela comunicação de alguma mensagem ou se
os receptores gostam ou não, mas se a fotografia se sustenta ou não. Entendemos esta
sustentação, principalmente, conhecendo o trabalho de extrema qualidade que ele
apresentou, que se trata da sustentação através de algo que transcende a mensagem, a
temática ou a pauta fotográfica:
Mas com a fotografia, assim como com o desenho ou com a pintura, uma vez terminada,
quero saber se sustenta ou não. Essa é a verdadeira crítica. Não estou nem aí se a pessoa
a quem mostro o que faço gosta ou não [...]
Pergunta: Mas suas fotos e seus desenhos não são pensados para serem vistos?
Não estou nem aí. Faço-os para mim e para alguns amigos. O importante é saber onde se
está aqui e agora. Isso vem de uma certa ética. Se faço o que faço, é por uma
necessidade interna. Preciso colocar para fora. (Cartier-Bresson, 2013:107)
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Portanto, o receptor de uma imagem fotográfica tem uma grande liberdade
interpretativa, pois não há uma mensagem do produtor para ser lida pelo receptor. AND
(2014), por exemplo, quando perguntado sobre a intensão do fotógrafo ao realizar o Ensaio
CC, responde:
Ele quis dizer que, apesar de ser uma Grande Metrópole e ter uma infraestrutura, as
pessoas se sentem solitárias e buscam um tipo de compensação de prazer na bebida, no
fumo e é uma coisa nostálgica (AND, 2014).

Sua resposta, embora discordante de nossa própria recepção como fotógrafos do
ensaio, é igualmente pertinente e dispensa qualquer negociação. Sobre a mesma pergunta,
qual é a mensagem do fotógrafo, para o mesmo ensaio, CLE (2014) responde com o seguinte
comentário:
Tem que saber dividir as coisas boas e nunca as coisas ruins. Por que você vai num bar
se pode em uma pizzaria? Se você fuma pode deixar de fumar ou pouco. Como eu fumo
muito e cigarro do Paraguai.

Podemos considerar, então, que o receptor produz o sentido da imagem e não seria
lícito estabelecermos graus de concordância entre a resposta do receptor e uma suposta
mensagem da foto ou sua realidade.
Obviamente há fotógrafos que fazem fotografias com determinado objetivo e com
mensagens determinadas, apropriadas ao seu trabalho. Daí decorre que mediações e ajustes,
a crítica e as observações dos receptores, têm implicações profissionais e comerciais que
podem ser irrecusáveis. Esses mesmos fotógrafos que, justificadamente, trabalham com
esses parâmetros reservam, frequentemente, espaço para produzir fotos autorais que
implicam uma diferente abordagem, como a que estamos tratando aqui. Portanto, sem uma
intencionalidade comunicacional, ideológica, comercial ou outra, que não aquela expressa na
"necessidade interna" (Cartier-Bresson, 2013), não haverá uma negociação, pois, para o
fotógrafo que assume essa posição, a interpretação do receptor, sua construção de sentidos,
é, também como a sua de produzir, um ato de liberdade criativa de interpretar. Uma das
razões para esse fato é que, para o tipo de fotógrafo a que estamos nos referindo, o ato
fotográfico, o momento do disparo, a luta contra o tempo exíguo no qual se posicionará para
realizar a foto são tão ou mais importantes que a fotografia como resultado. Disse Cartier-
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Bresson: "Não minimizo a fotografia, mas para mim ela sempre teve o mesmo papel
que o do tiro. Por outro lado, faço uma distinção entre ‘a fotografia’ e ‘fotografar’” (CartierBresson, 2013:87).

2.1.6.3 A recepção da fotografia inclui elementos comunicáveis e não-comunicáveis
A decodificação da imagem pelo receptor é um processo automático e é interpretado
produzindo um sentido particular, no qual os elementos que compõem a imagem fotográfica
se alinham com as referências mediadoras decorrentes das matrizes culturais e das múltiplas
interações que o receptor realiza na contemplação da fotografia.

Elementos não

comunicáveis são aqueles que, com um caráter poético, se oferecem à contemplação e não
são decodificáveis, como já se discutiu anteriormente. Deve-se pontuar que esses elementos
reunidos sob o nome de poéticos ou de fotogenia não são, necessariamente, belos, como
comumente se entende essa característica de algumas imagens fotográficas, e podem
encontrar, no receptor, um acolhimento na forma de admiração, inquietude, estranhamento,
incerteza, poesia, simpatia ou, mesmo, aversão. Entretanto, seja qual for o modo de
observação do núcleo poético da fotografia, sua aura, o modo de elaboração e verbalização
desses elementos é sempre mediado, porque, obviamente, voltamos aqui ao terreno da
comunicação. Uma alternativa a essa mediação na elaboração das observações do receptor
quanto ao traço poético da foto é que o receptor, sendo ele mesmo um artista, expressa sua
impressão de forma igualmente poética. Benjamin (2011:102), referindo-se ao tema da
intraduzibilidade de uma obra de arte, pergunta: "Mas aquilo que está numa obra literária,
para além do que é comunicado - e mesmo o mau tradutor admite que isso é o essencial não será isto aquilo que o tradutor só pode restituir ao tornar-se, ele mesmo, um poeta?"
Quando perguntamos a JOC (2014) qual seriam as fotos que mais lhe agradaram do ponto de
vista estético, ele respondeu:
A foto 2 (FVP 2) e a foto 8 (FVP 8). Porque eu escrevo poesia, não sei se isso justifica a
escolha das fotos, mas explica porque eu fico procurando a poética nas coisas (JOC,
2014).
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Para efeito de clareza, resumimos: os elementos comunicáveis da fotografia autoral
de rua, são comunicados pela própria foto e não, necessariamente, pelo produtor. Os
elementos não comunicáveis, por outro lado, são dados à contemplação de forma não
mediada, entretanto, quando o receptor comunica suas impressões sobre esses elementos,
essa comunicação é sempre mediada, a não ser que sua observação contenha, em si, algo,
igualmente, desse imponderável.

2.2 A Pesquisa de campo
Esta pesquisa, diante da complexidade discutida até agora, procurou encontrar modos
de aproximação e de análise da recepção das imagens com apoio em uma metodologia base,
previamente consagrada. Essa abordagem realizou-se partindo do conhecimento estruturado
na teoria das mediações (Martín-Barbero, 1997; Goméz 2005) e na sua prática, na pesquisa
sobre recepção de telenovela (Lopes, Borelli, Rezende, 2002). A concepção da pesquisa de
campo partiu de dois ensaios fotográficos por nós realizados, com duas motivações
diferentes, os quais serão descritos mais adiante: Impactos da Copa de 2014: Favela Vila da
Paz: Itaquera e arredores, em São Paulo, e Cidade dos Crocodilos: incertezas e
estranhamentos, em Nova Iorque. Serão descritas as metodologias tanto de recepção dos
ensaios quanto da produção dos ensaios, sendo que esta última inclui uma abordagem
diferenciada para cada um deles e um voo panorâmico sobre as transformações das cidades
no contexto do imaginário correspondente. A metodologia de tomada das fotos, diferente
para cada um dos ensaios, expõe as contradições que cercam a atividade autoral. Dessa
forma, buscou-se uma descrição dos modos de fazer que fosse tão próxima, quanto possível,
da experiência efetiva de produção.
Considerando que “O principal desafio que atravessa hoje os estudos latinoamericanos de recepção está na tradução metodológica da teoria das mediações em projetos
de investigação empírica” (Lopes, Borelli e Rezende, 2002:23), poderíamos acrescentar que
há, além de um desafio na tradução referida nos projetos de investigação empírica em
diversos produtos, como televisão, cinema, rádio, fotografia, etc., também o desafio de
adaptar os estudos de recepção para o contexto da fotografia autoral no conjunto produção,
câmera, produto e recepção, levando em consideração o extenso acesso dos receptores às
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mídias. A metodologia desta pesquisa inclui duas diferentes aproximações do objeto
constituído pelas observações dos entrevistados. A primeira deriva da própria teoria das
mediações e define-se, mais especificamente, na Narratividade Fotográfica, além de se
contextualizar nas mediações Situacional e Demográfica/ de Referência. A segunda refere-se
a como a produção de sentido e a fotogenia se alimentam e retroalimentam as novas esferas
imaginarias fantasmagóricas, suportadas pela tecnologia digital. Os dois ensaios, com
características bastante distintas, possibilitaram uma perspectiva de pesquisa mais
abrangente, que nos faculta o acesso às abordagens acima mencionadas, pois incluem
imagens que podem ser classificadas tanto como documentais quanto como ficcionais. O
primeiro ensaio, Favela Vila da Paz e Arredores, realizado em Itaquera, São Paulo, parte do
cotidiano paulistano, enquanto imagens do Ensaio Cidade dos Crocodilos, realizadas em
Nova Iorque, apontam mais ao imaginário mitológico contemporâneo, como o conceitua
Morin (2000, 2006)60. Os pontos fundamentais da metodologia utilizada serão comentados a
seguir, entremeados, por exemplo, de sua aplicação no plano prático das entrevistas e sua
análise.

2.2.1

Metodologia
No plano metodológico, esta pesquisa define-se como qualitativa. Para o trabalho de

campo61, foram utilizadas as seguintes técnicas de pesquisa: entrevista em profundidade,

60 Morin (2006:7) diz: "Em meu livro As Estrelas (Morin, 2000), por exemplo, abordei a mitologia
das estrelas de cinema. A existência desses novos mitos era a consequência de uma cultura de massa
gerada pelos novos meios de comunicação".
61 Por ser o autor desta tese produtor dos ensaios destinados à pesquisa de recepção aqui tratada,
consideramos conveniente utilizar, para a realização das entrevistas, um grupo especializado em
pesquisas qualitativas coordenado por Carlos Gonçalves (2001), doutor em Ciências Sociais, que
desenvolveu trabalho sobre recepção, mediações e consumo e, posteriormente, sobre recepção
cinematográfica, com base nas mesmas premissas teóricas. Dessa forma, foi possível manter a
isenção e o distanciamento que são requeridos para a obtenção das informações e a análise dos
resultados de uma pesquisa dessa natureza. GONÇALVES, Carlos Pereira. Cinema brasileiro, anos
90: recepção, mediações e consumo cultural dos paulistanos. 154f. Dissertação (Mestrado em
Ciências Sociais) - Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, 2001.
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questionário estruturado e observação etnográfica.
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Este estudo também se balizou em dados quantitativos, por meio de fontes
secundárias, como do IBGE e da Prefeitura de São Paulo. Com isso garantimos a diversidade
na composição do grupo de pessoas selecionadas para o trabalho e melhor qualificação do
público-alvo em seu universo: moradores residentes dos distritos pertencentes ao distrito de
Itaquera e distritos circunvizinhos, como Parque do Carmo, Cidade Líder e Artur Alvin62,
situados na Zona Leste da cidade de São Paulo.
O trabalho de campo foi executado por meio de uma entrevista piloto e mais dez
entrevistas em profundidade com residentes da região em foco. As conversas foram gravadas
com tempo transcorrido, em média, de 45 minutos. A captação dos entrevistados foi
aleatória ou por indicação e previamente agendada. A amostragem final atingiu o seguinte
perfil demográfico com vista a atingir cenários diversificados de investigação:

2.2.1.1 Instrumentos de pesquisa
Foram elaborados roteiros de entrevista em profundidade para investigar temáticas
relacionadas a mediações sociocomunicacionais. Os roteiros de entrevistas procuraram
contemplar não só a especificidade da leitura de imagens fotográficas, que privilegia as
características únicas da fotografia, mas também as características dos entrevistados e dos
locais onde se realizaram as pesquisas.
Essas três mediações sociocomunicacionais são: 1. narratividade fotográfica, que
permite a exposição do desenvolvimento de narrativas vinculadas a informações, vivências
ou associação livre com o imaginário e seus símbolos. 2. situacional, que se refere ao tempo/
espaço no qual os entrevistados tiveram contato com o material da pesquisa e 3.
demográfica/ de referência, que registra as condições particulares dos entrevistados, como
idade, renda, estado civil, etc.

62

Mapa - Distrito de Itaquera e arredores pesquisados (ver Anexo 2)
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O roteiro de entrevista em profundidade investigou, de modo qualitativo, a recepção
conforme protocolo de mediações. O questionário estruturado levantou aspectos de
abordagem demográfica e informações de consumo cultural.

2.2.1.2 O material dos ensaios fotográficos
O primeiro ensaio63 - “Impactos da Copa de 2014: favela Vila da Paz e arredores” - é
composto por 17 fotos, soltas e numeradas, intercaladas, na montagem, por uma capa e
quatro folhas de rosto. Cada peça foi produzida em dimensão 30 cm por 21 cm em papel
couchê de 120 gramas.
O segundo ensaio - “A cidade dos crocodilos: incertezas e estranhamentos” - possui
16 fotos com as mesmas características de produção, porém apenas com capa como peça de
divisão do ensaio. As fotos estão registradas nos Anexos A e B e serão, também,
apresentadas, descritas e analisadas ao longo do texto.

2.2.1.3 O questionário estruturado
O questionário estruturado buscou levantar os dados relativos à condição
socioeconômica dos entrevistados e o seu consumo cultural. O questionário é composto
pelos itens relativos à idade, à profissão e salário, ao grau de escolaridade do entrevistado e
de seus pais e ao grupo étnico.
Os dados sobre consumo cultural e utilização de novas tecnologias foram decisivos
para a compreensão da vinculação das observações dos entrevistados com o imaginário
processado nas mídias e nos eventos culturais. Esses dados incluíam atividades durante o
lazer aos sábados e domingos, a prática de esportes, últimos livros lidos pelo entrevistado,
frequência a salas de cinema e últimos filmes assistidos. Sobre noticiários, o questionário
63 O uso do termo ensaio deriva do fato de que o conjunto de fotos escolhidas para a pesquisa
compõe um conjunto maior de fotos que podem ser reunidas em outros subconjuntos. Como,
portanto, não apresenta um caráter fechado ou definitivo, enquanto trabalho fotográfico, o termo que
melhor o representa é ensaio. Além disso, o termo é consagrado no meio mesmo para conjuntos de
fotos que se tornam definitivos.
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incluía a leitura de jornais, entre os quais predominou a Folha de São Paulo, com frequência,
na maioria, diária. O consumo da televisão revelou-se geral entre os entrevistados e, entre os
jornais televisivos mais frequentes, encontrou-se o Jornal da Record seguido do Jornal
Nacional. O consumo de canais a cabo reflete também uma preferência por canais de filmes
como o Telecine, Megapix, Multishow, Curta TV, FX, TNT. AND (2014) adicionou o Canal
Combate, que segue sua linha de preferência pelo tema esportivo e por sua prática de artes
marciais. A assistência a televisão foi considerada um dos dados mais importantes devido à
sua penetração e à sua característica estruturante do imaginário, como foi visto no Capítulo
1, relativo à imagem, e em outros itens desta tese. Ao lado da televisão, encontra-se a
Internet, com acessos diários pela maioria dos entrevistados, inclusive por aqueles de mais
baixa renda, com exceção de CLE. Outra questão buscou informações sobre os acessos às
redes sociais, entre as quais predominaram o Facebook e o Instagram, e entre os sites de
notícias, o UOL e a Folha de São Paulo. O acesso à TV Cultura foi informado por dois dos
entrevistados de renda média e alta, ambos com formação universitária.
Uma parte do questionário foi dedicada a explorar o conhecimento ou a prática da
fotografia; a maioria dos entrevistados fotografa com frequência e publica suas fotos no
Facebook, que tem uso bastante difundido. Em geral, editam as fotos de forma discreta,
através de aplicativos do próprio celular. Alguns fotógrafos foram lembrados por quatro dos
entrevistados; um deles, o mesmo que assiste à TV Cultura, JOC (2014), lembrou dos nomes
de Farkas, Salgado e Cartier-Bresson; MAR (2014) e AND (2014) lembraram de JR Duran,
e APR (2014), de Fleming e Salgado.

2.2.1.4 A entrevista
O roteiro das entrevistas foi elaborado levando em consideração a mediação
situacional, dada a proximidade geográfica dos entrevistados, moradores da Zona Leste de
São Paulo, com o objeto das fotos do Ensaio FVP. Este ensaio mostra a região da construção
da Arena Corinthians em Dezembro de 2012 e em Junho de 2014 assim como as fotos da
Favela Vila da Paz, situada a 800 m do estádio, também registradas em 2012 e 2014, com 18
meses de intervalo. Foi considerada também a distância e o desconhecimento dos
entrevistados com relação à locação do Ensaio CC, realizado em Nova Iorque. O fato de que
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nenhum dos entrevistados tinha visitado essa cidade ressaltou os aspectos imaginários
promovidos pelo cinema, televisão e internet assim como os clichês sobre essa metrópole.
A entrevista abordou o conhecimento e o reconhecimento dos locais registrados.
Como moradores de Itaquera, os entrevistados foram solicitados a descrever as condições de
vida, sua opinião sobre o bairro e o que se espera para o futuro dessa região. Todos os
entrevistados, inclusive aqueles que não nasceram em São Paulo, moram no bairro
praticamente toda a vida, e o entrevistado com menor tempo de residência mora ali há 10
anos. Por conta disso, de modo geral, todos os lugares registrados nas fotos foram
reconhecidos. Algumas observações sobre o bairro foram: um "bairro dormitório" (DEA,
2014), "o melhor bairro de São Paulo" (APR, 2014), "bom de morar, mas longe do centro"
(BRO, 2014), "bairro do qual não gostaria de sair" (JOC, 2014), "poucos pontos de lazer e é
perigoso" (NIC, 2014), "Eu gosto muito daqui" (SUZ64, 2014).
As entrevistas exploraram as narrativas derivadas da observação do ensaio como um
todo e das fotos individuais em particular. Essa proposta ao entrevistado, de descrever suas
sensações gerais ao observar as fotos, permitiu uma maior proximidade inicial com as
imagens e com a própria situação da entrevista. Sobre a perspectiva do ensaio como um
todo, as respostas continham, em geral, o tom de comparação, presente nas próprias
legendas, ou de crítica social e apresentaram algumas observações pontuais:
Pelas fotos, o pessoal das favelas continua no mesmo (AND, 2014),
As pessoas da favela da Vila Paz queriam também estar inseridos nesse contexto de
Copa do Mundo (APR, 2014),
Essa favela não teve mudança, que é bem atrás da FATEC, não é bem no estádio. Em
alguns pontos mudou o asfalto, alguma coisa assim, mais na favela não teve mudança.
(DEA, 2014)
Olha bem embaixo do pontilhão. As instalações totalmente clandestinas (MAR, 2014).
Eles arrumaram só as pistas das avenidas pra Copa, e por que eles não reconstruíram as
favelas? (NIC, 2014)

64 SUZ, 25 anos, enfermeira.
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Que a parte que era favela continuou sendo a favela e mesmo depois de tudo (SUZ,
2014)

Já o Ensaio CC representou uma visão mais distante, análoga à própria distância em
relação aos lugares fotografados; nenhum dos entrevistados teve a oportunidade de conhecer
Nova Iorque. As observações sobre o Ensaio CC foram, portanto, mais subjetivas e menos
homogêneas que aquelas do Ensaio FVP:
Parece que o lugar que as fotos foram tiradas parece um lugar triste, acho que é Nova
Iorque (DEA, 2014).
As fotos de Itaquera mostravam um macrocosmo, uma coisa mais ampliada, as fotos de
Nova Iorque, ao contrário, parecem closes... vai entrando até nas expressões e
principalmente espaços reduzidos. Todas as fotos têm expressões marcantes (JOC,
2014).
São imagens de um filme? Parece cena de filme (MAR, 2014).
Uma cidade que tem muitos bares e parece ser mais evoluída (SUZ, 2014).

Uma questão importante é a que se refere às sensações que ocorreram aos
entrevistados, quando viam cada uma das imagens e o ensaio em geral, em relação às
pessoas retratadas nas fotos do Ensaio FVP: NIC (2014) projetou uma sensação de abandono
e de tratamento desigual entre a favela e os visitantes da “festa” da Copa:
Que foram esquecidas... Elas foram deixadas de lado... eles deram mais atenção pra
visitantes de outros países que iriam passar pelo estádio. Pobreza... o governo liga mais
pra festa onde as pessoas vão visitar o estádio querendo deixar a boa impressão para
eles, só que pra nós ficam a má impressão e o sofrimento delas (NIC, 2014).

As fotos do Ensaio CC, por outro lado, resultaram respostas mais genéricas sobre o
ambiente e o estado psicológico dos personagens.
Passa a sensação de solidão das pessoas, apesar de estar em uma Grande Metrópole: a
solidão (AND, 2014).
De pessoas solitárias, elas estão em movimento como a cidade ao mesmo tempo
também; a tristeza e depressão. Traz a decadência, um estado decadente do humano, a
depressão (DEA, 2014).
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Parecem pessoas que não são felizes, parecem meio largadas da vida... (APR, 2014).

Esta formulação na entrevista possibilitou a abertura de canais da memória individual
e do imaginário compartilhado além de, em alguns casos, estabelecer relações com a
memória involuntária65. Esse acesso permitiu que verbalizassem possíveis lembranças que
lhes ocorreram a partir das fotos e, assim, adensar a narração. Sobre o Ensaio FVP, DEA
(2014) comentou:
Eu lembro quando eu era menor eu ia buscar a minha mãe com o meu pai no metrô, não
conseguia andar de patins, que eu adorava. Não tinha avenidas, era mato, barro e não
conseguia andar de skate ou alguma coisa assim. O retrato da busca da minha mãe que
vinha do metrô e eu indo buscá-la.

CLE (2014) comentou:
Esse lençol pendurado me lembra de uma casa que eu tinha antes. E me lembrou de um
marido que eu tinha 'Que Deus o tenha'. Emocionei-me!

JOC (2014), falando sobre Nova Iorque, evocou uma sensação próxima à do flâneur:
Eu tenho costume de andar pelas ruas, agora mesmo vim andando pela Avenida
Paulista. Faz tempo que não passava aqui à noite ou final de tarde. Então elas me trazem
essa sensação de itinerância de se deslocar em um ambiente urbano.

Outro ponto explorado foi a da intencionalidade do fotógrafo ao fazer as fotos de
cada um dos ensaios, suas motivações e a mensagem, que, embora em nenhum momento
explicitada, seria eventualmente considerada como transmitida pelo fotógrafo. Este ponto
65 Benjamim (2000) trata, no contexto de sua obra, a memória em duas formas básicas: por um lado
a memória voluntária, uma memória sujeita aos apelos da atenção, na qual “as informações sobre o
passado, por ela transmitidas, não guardam nenhum traço dele” (Benjamin, 2000:106). A essa
memória associa a vivência, na qual o evento vivido é depositado, no acervo das lembranças, na
forma de imagens pobres e sem profundidade, inúteis para o trabalho poético. Por outro lado, fato
contínuo, este autor contrapõe quela a memória involuntária: “só pode tornar-se componente da
memória involuntária aquilo que não foi e presso e conscientemente ‘vivenciado’, aquilo que não
sucedeu ao sujeito como ‘vivência’” (Benjamin, 2000:108). Neste caso o evento vivido é tratado
como e periência, na qual “entram em conjunção, na memória, certos conteúdos do passado
individual com outros do passado coletivo” (Benjamim, 2000:107).
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trou e

tona projeções do entrevistado: “se eu tivesse realizado estas fotos, minha intensão

seria...” ou “como uma mensagem midiática: uma matéria de revista ou um secção de um
telejornal que diz que...” Ou seja, colocada a intencionalidade e a mensagem do fotógrafo
como questão, automaticamente o entrevistado passa a articular o que seria sua própria
intensão ou mensagem caso fosse o fotógrafo. Como na observação de APR (2014):
Eu acho que ele quis retratar o ponto de vista, a vida das pessoas, no caso,
principalmente a paisagem sendo modificada sem muito pedir licença. Isso acontece
muito em Itaquera. Aqui continua em expansão, mais os moradores não são consultados,
a comunidade local não é consultada, simplesmente uma força maior e modifica todo o
cenário. Os otimistas acham bom e os outros nem tanto porque olham com
desconfiança.

A seguir a entrevista possibilitou que o entrevistado pudesse eleger uma ou duas
fotos pelo critério estético, pela beleza/ enquadramento, o que revelou que esses critérios
têm conotações diferentes para cada entrevistado. Da mesma forma, a escolha das fotos que
mais sensibilizaram ou emocionaram pôde levantar vínculos afetivos com o lugar, com a
condição socioeconômica e psicológica das pessoas retratadas e a projeção da história
pessoal do entrevistado, compondo narrativas variadas. As fotos que mais sensibilizaram os
entrevistados foram aquelas que retratavam o contraste entre a favela e a região da Arena
Corinthians, aquelas que demonstravam o patriotismo do brasileiro morador da favela e as
que representavam a situação de abandono dos moradores diante da festa da Copa. NIC
(2014) emocionou-se com a foto da festa da Copa na favela (Foto FVP 15), com a
decoração das bandeirinhas em contraste com o abandono das mais de 300 famílias que lá
vivem.
Pelo que vejo na foto, as bandeiras deixaram tudo bonito para receber as pessoas na
Copa. Eles se esquecem de que também somos patriotas, brasileiros, que as pessoas
ligam para o país, mais os políticos e governo não percebe que queremos essa melhoria.
O que me emociona é que as pessoas mesmo pobres, trabalhando duro, elas recebem
bem a copa (NIC, 2014).

Ou, na expressão de APR (2014):
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[Escolho] a foto número 17, porque não houve mudança nenhuma para os moradores
dali. Colocaram um pano para tampar a favela, teoricamente, e o pessoal continuou a
mesma coisa e fizeram a copa tudo bonitinho (APR, 2014).

Já, nas fotos de Nova Iorque, para a questão: “qual mensagem o fotógrafo tentou
passar no Ensaio CC?”, apareceram reações subjetivas e a projeção individualizada:
Ele quis dizer que apesar de ser uma Grande Metrópole e ter uma infraestrutura, as
pessoas se sentem solitárias e buscam um tipo de compensação, de prazer, na bebida, no
fumo e é uma coisa nostálgica (DEA, 2014).
Que em outro país, que, no caso, em Nova Iorque, as pessoas são mais sérias e não
calorosas, mais na delas e para mim... mais tristes (AND, 2014).

As fotos dos ensaios não tinham legenda, com exceção daquelas que descreviam o
antes e depois da região da Arena Corinthians e da Favela Vila da Paz. No entanto, os títulos
dos ensaios continham ou um esclarecimento (Favela Vila da Paz e Arredores: Impactos da
Copa 2012/ 2014) ou um obscurecimento relativo (Cidade dos Crocodilos: incertezas e
estranhamentos nas imagens da cidade). Os títulos permitiriam dar um ponto de partida para
o desenvolvimento das interações com os ensaios e uma unidade conceitual para o conjunto
de imagens.
No Ensaio FVP, a maioria dos entrevistados se ateve ao termo "impactos", constante
do título, que representa, como em outras observações apresentadas por eles, o contraste
evidente entre os dois cenários apresentados no mesmo ensaio:
Para mostrar o impacto e deveria ter benefício na vida das pessoas (AND, 2014).
Impactos da Copa de 2014... Acho que foi uma denúncia e quis falar o que não foi
tratado e o que não será. Em pensar na copa em termos mercadológicos (JOC 2014).
Demonstrou o que causou a Copa 2014, na favela Vila da Paz, ao redor, não só da Copa
mais a criação estádio como influenciou no bairro (BRO, 2014).

Na constituição do ambiente imaginário que estávamos pesquisando, as questões
locais e não locais trataram de aprofundar quais eram as temáticas desenvolvidas pelos
entrevistados nas considerações sobre as condições de vida em Itaquera e o futuro imaginado
para o bairro. Em relação a Nova Iorque, como a totalidade dos entrevistados nunca visitou
essa cidade, a pergunta recaia sobre como Nova Iorque era imaginada e o que ela
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representava. Esse item da entrevista mobilizou o imaginário que foi constituído ao longo
dos anos com base nos filmes e noticiários dos quais Nova Iorque é uma personagem
constante. Finalmente a comparação entre os dois ensaios, sobre o que viam de similar ou,
pelo contrário, o que distinguia os dois ensaios e as duas regiões abordadas, provocou os
seguintes comentários:
Acho que Nova Iorque deve ser igual à Avenida Paulista, cheio de personagens
extravagantes [...] Acho Nova Iorque o mesmo ritmo da Avenida Paulista, aquela coisa
de um monte de gente andado pra lá e pra cá e um monte de carros (APR, 2014).
Eu não sei, mas pelo que todos imaginam, a cidade dos sonhos... (ELI, 2014).
E as fotos de Nova Iorque parecem filmes e não tem uma relação emocional e é distante.
Parece um dia que sentei no sofá e assisti a um filme a respeito. Às vezes andando na
Avenida Paulista, nós temos pouco desse clima, dizem... nova-iorquino [...] (MAR,
2014).

2.3 O fotógrafo ou o corpo como metodologia

“Sou a favor de uma arte”, escreveu Oldenburg em 1961, “que seja político-eróticomística, que faça algo mais que sentar o rabo num museu. Sou por uma arte que se
confunda com a merda cotidiana e que acabe por vencê-la. Sou favorável a uma arte que
conte o clima do dia, ou onde fica essa ou aquela rua. Sou a favor de uma arte que ajude
velhas senhoras a atravessar a rua (Berman,1986: 319).

Embora tenhamos trabalhado igualmente, nas mesmas condições de enfrentamento
do novo, do desconhecido, ao fotografar Itaquera e Nova Iorque, o modo de abordagem e a
experiência do trabalho nos dois projetos, como se verá a seguir, foram profundamente
diferentes. Chamar as duas abordagens de pautas distintas pode reduzi-las de forma
comprometedora por simplificação. Talvez sua distinção, deixando de lado as reduções
racionais, em se tratando de uma atividade complexa como a fotografia, seja a
disponibilidade do corpo, que se presta a se estruturar diferentemente para esse ou aquele
assunto.
O que significa a disponibilidade do corpo para a fotografia? Diz Belting (2012:13):
"«A imagem vai buscar o seu significado ao olhar, tal como o texto vive da leitura». O olhar,
em vez de ser um simples instrumento, implica o corpo vivo como um todo". Os
mecanismos utilizados na fotografia de rua - a atenção, o preparo para o disparo instantâneo
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do obturador, o encontro do ângulo adequado e as outras formas de tornar a imagem algo
"forte" - implica a somatória de funções mecânicas que não se submetem, necessariamente, à
razão, mas que são sincrônicas com as várias camadas do imaginário e dos arquétipos, o que
torna o ato fotográfico uma reação única da totalidade e não uma sucessão de comandos; por
isso, o corpo. O ato fotográfico interpõe-se entre a percepção e a fabricação da imagem,
quando falamos da imagem técnica. Belting (2012) não trata a imagem como meio de
comunicação, mas fala da necessidade da imagem de meios e usos dos meios para elas
serem transmitidas e se tornarem visíveis. "Também que nossos próprios corpos atuam como
um meio vivo processando, recebendo e transmitindo imagens" (Belting, 2014:14). Ele
explica a medialidade das imagens, meios vivos enquanto opostos a meios fabricados.
A medialidade das imagens está assim enraizada na analogia com o corpo. Também os
nossos corpos funcionam como meio, meios vivos enquanto opostos a meios fabricados.
As imagens apoiam-se em dois atos simbólicos que implicam ambos o nosso corpo
vivo: o ato da fabricação e o ato da percepção, sendo um o alvo do outro (Belting, 2014:
12).

Tomando essas premissas em consideração, podemos acrescentar que a câmera,
como meio técnico, adiciona à produção do corpo vivo a imagem técnica, não como ato
simbólico, mas como ato físico. Não haveria, portanto, uma forma mais adequada de
descrever a metodologia de tomada das imagens nos dois ensaios do que esta: a tomada das
fotos exigiu as reações da totalidade do fotógrafo em toda a sua complexidade, sua
percepção, suas emoções, suas elaborações subjetivas, sua memória; ao contrário, a fórmula
simplificada segundo a qual fotografar decorre apenas de uma eleição simples de uma cena e
um ângulo sequer se aproxima do modo de sua realização. Um interessante aspecto dessa
equação que expõe os elementos envolvidos na tomada fotográfica e a maneira como se
relacionam, pode ser encontrado no texto de Willian James (1842-1910), psicólogo norteamericano, “What is an emotion?” (James, 1884), que dispõe que, inversamente ao senso
comum, as emoções são, primeiro, uma reação corporal, seguida a uma percepção excitante.
Normalmente, as emoções são tomadas como uma reação física à elaboração mental baseada
em uma percepção, e as reações físicas, como o choro, o tremor ou o grito, são expressões
corporais apenas de um estado emocional já instalado na forma de surpresa, curiosidade,
medo, fúria, etc. Ele diz:

173

A nossa maneira natural de pensar sobre essas emoções padrão é que a percepção
mental de algum fato excita a afecção mental chamada de emoção, e que este último
estado de espírito dá origem à expressão corporal. Minha tese, pelo contrário, é que as
mudanças corporais sigam diretamente a PERCEPÇÃO do fato excitante, e que o
nossas sensações das mesmas alterações a medida que ocorrem É a emoção66. (James,
1884: 195 grifo do autor)

Esse mecanismo, assim revisto, permite compreender as reações físicas que se dão
previamente à sua elaboração intelectual e que, só posteriormente, são confrontadas com sua
adequação social ou não. Ele defende que aquilo que é considerado a sequência lógica, da
indução de um estado mental por outro, na produção de emoção é incorreto e que as
manifestações corporais devem ser interpostas entre elas. O mais correto, diz ele, é que nós
sentimos tristeza porque choramos, temos medo porque trememos e não o contrário:
O senso comum diz, perdemos a nossa fortuna, entristecemos e choraramos;
encontramos um urso, nos assustados e corremos; somos insultados por um rival, nos
enraivecemos e atacamos. A hipótese aqui a ser defendida diz que esta seqüência é
incorreta, que um estado mental não é imediatamente induzido por outro, que as
manifestações corporais devem primeiro ser interpostas entre eles, e a afirmação mais
racional é, que nos entristecemos porque choramos,nos enraivecemos porque atacamos,
ficamos com medo porque trememos [...]. Se os estados corporais não seguissem a
percepção, esta última seria puramente cognitiva em sua forma, pálida, incolor,
destituída de calor emocional67 (James, 1884:194).

66

Our natural way of thinking about these standard emotions is that the mental perception of some
fact excites the mental affection called the emotion, and that this latter state of mind gives rise to the
bodily expression. My thesis on the contrary is that the bodily changes follow directly the
PERCEPTION of the exciting fact, and that our feeling of the same changes as they occur IS the
emotion. (grifo do autor)
67

Common sense says, we lose our fortune, are sorry and weep; we meet a bear, are frightened and
run; we are insulted by a rival, are angry and atacamos. The hypothesis here to be defended says that
this order of sequence is incorrect, that the one mental state is not immediately induced by the other,
that the bodily manifestations must first be interposed between, and that the more rational statement
is that we feel sorry because we cry, angry because we strike, afraid because we tremble, [...]
Without the bodily states following on the perception, the latter would be purely cognitive in form,
pale, colorless, destitute of emotional warmth (James, 1884).
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O ato fotográfico, como nós o entendemos, nas condições em que o realizamos em
ambos os ensaios, é fruto da reação corporal, de parar diante de uma cena em
desenvolvimento, emocionar-se com ela ou instintivamente fotografar.
Cartier-Bresson tinha como livro de cabeceira A Arte Cavalheiresca do Arqueiro
Zen, de Eugen Herrigel. Herrigel (1992). Nesse livro, o mestre arqueiro ensina a reação
limpa, o ato destituído das pressões e tensões exteriores à sua própria prática, uma reação do
corpo que precede a elaboração subjetiva. Quando perguntado sobre a dificuldade de manter
a corda do arco corretamente esticada, pois seu aluno pecava sempre pelo excesso ou pela
falta, sua resposta foi a seguinte:
“ preciso manter a corda esticada”, e plicou o mestre, “como a criança que segura o
dedo de alguém. Ela o retém com tanta firmeza que é de admirar a forca contida naquele
pequeno punho. Ao soltar o dedo, ela o faz sem a menor sacudidela. Sabe por quê?
Porque a criança não pensa: ‘agora vou soltar o dedo para pegar outra coisa’. Sem
refletir, sem intenção nenhuma, volta-se de um objeto para outro, e dir-se-ia que joga
com eles, se não fosse igualmente correto que são os objetos que jogam com a criança”
(Herrigel, 1992:41 grifo do autor).

Mais adiante, Herrigel fez ao mestre japonês uma pergunta que nenhum outro aluno
já tinha feito: "Então eu tenho que intencionalmente abandonar toda intenção?" A resposta
ao paradoxo é que o abandono da corda ocorre sem pensamento, sem reflexão, mas não sem
um tremendo esforço de concentração, como em uma fração de segundo consideravelmente
decisiva, uma questão de vida ou morte (Montier, 1996). Assim como explica James (1884),
a resposta do corpo antecipa a ação como imagem mental. Dessa forma, para o arqueiro ou
para o fotógrafo, dada uma intenção, o corpo age sem a mediação de instâncias racionais: o
movimento está feito antes que se saiba. Herrigel (1992) desconhece como o vibrante
impulso de um acontecimento é capaz de transmitir-se a quem é também vibração:
Não teria a impressão de que as diferentes fases do processo realizador se deram através
das suas mãos, como que emanadas de um poder superior, e não saberia jamais com que
força embriagadora o vibrante impulso de um acontecimento é capaz de transmitir-se a
quem é, em si mesmo, mera vibração, pois tudo o que faz está feito antes que o saiba
(Herrigel, 1992: 48, grifo do autor).
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Montier (1996) reforça a ideia de que a eliminação da participação das instâncias
racionais no ato fotográfico não ocorre sem um preparo prévio, e nisso consiste seu
treinamento, que se dá não por racionalização, mas na sua prática:
O desenvolvimento do fotógrafo, como o do arqueiro Zen, inicialmente apela à
realização de um ascetismo das faculdades da consciência e do esquema intelectual que
predetermina a percepção. Posteriormente, a fotografia é só cosa mentale, se não é
planejada com antecedência. O grande princípio, a atitude fundamental, é descerebrizar,
desintelectualizar o olhar68. (Montier, 1996: 204, grifo do autor)

Para Cartier-Bresson, fotografar não é um ato decidido pelo pensamento, mas, antes,
um alinhamento da cabeça, olhos e coração em uma fração de segundos:
Fotografar significa reconhecer, simultaneamente e em uma fração de segundos, ambos,
o fato, ele mesmo, e a rigorosa organização das formas percebidas visualmente, que
deram a este evento o seu significado. Isso é colocar em um mesmo alinhamento a
cabeça, os olhos e o coração (Cartier-Bresson, 1996:16, tradução nossa).

Montier (1996) expõe as concepções desse fotógrafo sobre o tempo e a fotografia:
“Fotografia é uma incisão feita na duração por uma consciência perceptiva” (Montier,
1996:36, tradução nossa).
Não é certo, obviamente, que fotografar na rua seja um estado de espírito
homogêneo. Na verdade, uma pluralidade de estados é vivida no fluxo das ruas, nos
impactos provocados inexoravelmente pela movimentação na cidade. Há um processo
mimético sempre à espreita. Refazer o que outros fotógrafos fizeram ao ver cenas, em
essência, similares ou mesmo reproduzir a sua própria foto bem-sucedida do passado faz
parte de uma rotina de produção.

68

The photographer's development, like that of the Zen archer, initially calls for the attainment of an
ascetism of faculties of consciousness and the intellectual schema that predetermine perception.
Subsequently, the photograph is only cosa mentale if is not planned in advance. The great principle,
the fundamental attitude, is to decebralize, desintellectualize the gaze. (Montier, 1996: 204 grifo do
autor)
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Marcondes Filho (2007:163) aponta o pensamento de Kamper, exposto em sua obra
Mudança de Horizonte69, segundo o qual se encontra, como mencionado anteriormente, na
arte, um modo de abrir espaço na teia de imagens midiáticas em que nos vemos amarrados e
"no abandono da busca obsessiva da razão, na abertura dos sentidos" como a "virada", como
um retorno ao "ponto zero":
Nesta obra ele fala do «ponto zero» da virada, na recusa do pensamento da diferença, na
reflexão em terceira potência. A virada, para ele, ocorre na direção da percepção, no
abandono da busca obsessiva da razão, na abertura dos sentidos. O apelo a Heráclito se
dá na operação do pensamento que realiza a virada no contrário: virar as declarações
mediáticas contra si mesmas, operar com paradoxos, romper a tautologia na
comunicação (Marcondes Filho, 2007:163).

Por isso, outro modo de compreendermos a técnica do arqueiro em fotografia, na
qual Cartier-Bressson foi um mestre ao lado de Robert Frank, é por meio de um
esvaziamento de imagens. Esvaziar-se de imagens, sejam elas quais forem, constitui um ato
fluido em direção ao olhar aberto, ao olhar receptivo. Nessa situação instaura-se um
contrafluxo ao mimético, ao que tememos como fotógrafos: o encarnarmos a
reprodutibilidade da reprodução. Kamper propõe contrapor as imagens que se adensam cada
vez mais e que se tornam opacas e autorreferentes, que formam o entulho do imaginário, a
um pensar corporal, fazendo valer as premissas do homem mortal, livrando-se do universo
das imagens (e de sua própria imagem) que aspiram à eternidade.
Os cheiros, os olhares, as poças d’água da favela que tivemos que evitar ou a neve
derretida próxima ao meio-fio, os bares lotados, o salão de cabeleireiro arquetípico da favela,
ou o barber shop de Greenwich Village não são imagens que apenas visualizamos, mas
imagens que in-corporamos na sua temporalidade única. Nesse sentido, as imagens
fotográficas configuram, na era da reprodutibilidade técnica, a nossa reprodução técnica: as
imagens são, hoje, resultado de uma ação do corpo em fusão com o instante no interior da
câmera. Aqui fazemos par com Rocha (2012), que propõe uma inversão neste jogo no qual
somos subjugados pelas imagens que há séculos criamos e, para tanto, devemos partir de
69 Kamper D. Horizontwechsel. Die Sonne neu jeden Tag, nichts Neues unter der Sonne, aber...,
Munique: Wilhelm Fink, (2001).
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uma retomada do corpo sensível, e experimentá-las com esse corpo e não com mais
imagens:
As imagens, neste sentido, são seres imateriais especialmente suscetíveis e provocadores
de aberturas sensíveis. Fazem sentir, e afetam. Segundo acreditamos, é apenas pela via
das afecções que se pode encontrar um corpo, sempre ali, a acolher e recomodificar
imagens. Nesta provocação erótica talvez possamos devolver às imagens as nossas
próprias provocações. Forçando-as na contramão de seus desejos. Ou ainda desejando
com elas. Ou as seduzindo. Na pele de sua superfície (Rocha; Portugal, 2012: 285).

A extrapolação dessa articulação homem-imagem leva a pensar no ato fotográfico
como método de trabalho, no qual a relação do fotógrafo com a imagem ainda por ser
concebida e ainda por nascer requer toda a complexidade de seu corpo para que a imagem se
realize: “O segredo das imagens, seu não-dito, são os corpos humanos, mas, também, os
corpos urbanos.” (Rocha e Portugal, 2012: 292).
A reprodutibilidade técnica instaurou a reprodutibilidade do olhar, que vê a imagem
reproduzida incontáveis vezes, a qual, por isso, vista incontáveis vezes, é destituída de
qualquer alteridade, pois sua decifração mecânica e racional tem como efeito a perda da
capacidade de ver: “Assim, advogando a função epistêmica nuclear de uma erótica das
visualidades, as imagens nunca deveriam ser frontalmente decifradas – Édipo já mostrou o
destino dos que o fazem: a perda dos olhos” (Rocha; Portugal, 2012: 292).
Nossa pesquisa de campo configura-se como a resposta necessária do receptor para o
enfrentamento que temos dado à questão da produção de imagens fotográficas. Dessa forma,
as metodologias da produção dos dois ensaios, como se poderá ver a seguir, diferem entre si
já na sua aproximação.

2.4 As Cidades dos ensaios: cidades em transformação
2.4.1

Itaquera, São Paulo
Como o ensaio mostra, retratamos a passagem de um cenário de desolação, de

um espaço urbano pouco ou não habitado, em Dezembro de 2012, para o de 2014, cujo grau
de urbanização passou a se igualar ao das outras áreas da cidade de São Paulo
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reconhecidamente mais favorecidas por investimentos públicos. Essa transformação deu-se
em um curtíssimo tempo, devido à pressão para sua utilização como um dos polos mais
importantes para os jogos da Copa do Mundo de Futebol realizada em 2014.
Por outro lado, a Favela Vila da Paz, embora situada a 800 metros da Arena
Corinthians, não recebeu qualquer melhoramento, nem mesmo qualquer obra que garantisse
a segurança dos barracos, que continuam pendentes sobre o córrego que atravessa a favela a
ponto de desabar. O fenômeno imobiliário que ocorreu em Itaquera e região, desde o
anúncio da realização das obras do estádio para a Copa do Mundo, fez com que a
valorização propiciada por esse evento determinasse o aumento do valor dos aluguéis das
propriedades, forçando parte da população de Itaquera a deixar o bairro em busca de
moradia de custo inferior. Esse fenômeno imobiliário ocorreu também na Favela Vila da
Paz, não pelas melhorias, que nunca ocorreram, mas pela promessa embutida na perspectiva
da reurbanização provocada pelo Megaevento. O benefício vislumbrado para os moradores
de Itaquera não se cumpriu de todo, pois uma outra população, vinda de outros bairros,
colhe, hoje, os frutos da reurbanização do bairro. Os interesses econômicos e promocionais
do País Sede, a submissão aos interesses particulares da FIFA, como fenômeno decorrente
da modernização desorganizada das cidades, permitem estabelecer um paralelo com a Paris
de Haussmann, servindo a interesses diferentes daqueles de seus moradores. Isso é retratado
por Benjamin (2006) que mostra que uma das consequências da "cidade artificial" é o
desenraizamento de seus moradores como em uma encruzilhada:
A centralização, a megalomania criaram uma cidade artificial onde o parisiense, traço
essencial, não se sente mais em casa. Assim desde que pode, ele vai embora e eis uma
nova necessidade, a mania de vilegiatura. Inversamente na cidade desterrada pelos seus
habitantes, o estrangeiro chega com data fixa: é a 'estação'? [...] O parisiense, na cidade
transformada em encruzilhada cosmopolita, sente-se desenraizado." (Dubech/ D'Espezel
apud Benjamin, 2006:169).

APR (2014) dá uma versão desse desenraizamento citado por Benjamin (2006) em
Itaquera, diante das obras monumentais, "a história de Itaquera vai ficando de lado". Ele diz:
Muita mudança no bairro, moradores novos, a história de Itaquera vai ficando de lado.
Bairro que inchou e inflou, no final de semana normal tem um trânsito tremendo, em
uma sexta ou sábado à noite, pra circular de uma ponta a outra já tem trânsito; o número
de moradores aumentou pela facilidade de acesso (APR, 2014).
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Em Itaquera comenta-se as consequências imediatas das obras, pois, com a
valorização do bairro e a especulação imobiliária, naturalmente ocorreu o deslocamento
populacional para áreas menos favorecidas e consequentemente mais baratas. O
deslocamento populacional pela especulação imobiliária já ocorria em Paris da mesma
forma: “Por mais que se construísse, os edifícios não bastavam para receber os e propriados.
Daí resultou uma grave crise de aluguéis: eles dobraram (Dubech/ D'Espezel apud Benjamin,
2006:172).
Em Itaquera, MAR (2014) descreveu as consequências desse avanço:
Essa visão de que o progresso vai tirando do caminho cada vez mais essas pessoas e elas
vão para o subúrbio. Se a gente achava que estava no subúrbio morando em Itaquera, as
estão indo mais longe com esse dito progresso.

Fica claro, na fala dos entrevistados, um sentimento não só de expropriação dos bens
imóveis ou em relação ao pertencimento ao lugar mas também de uma expropriação
sentimental, que, no caso de Itaquera, se particulariza pela sua distância do centro e pelo
sentimento de pertencimento característico de alguns bairros da Zona Leste, como o Tatuapé
ou a Mooca. O mesmo retrata Benjamin (2006) na Paris de Haussmann: “ esapropriação
sob Haussmann: ‘Alguns advogados criaram uma espécie de especialização nesse gênero de
negócios... Pleiteou-se a expropriação imobiliária, a expropriação industrial, a expropriação
locativa, a expropriação sentimental; [...]’” ( ubech/ 'Espezel apud Benjamin, 2006:163).
A paisagem retratada no ensaio adquire intensidade na desolação e desesperança
produzida pelas imagens da favela diante da extensão e da grandiosidade das obras
realizadas. Os personagens do ensaio, moradores de Itaquera, veem-se tímidos e solitários
diante das edificações, do estádio, das avenidas e viadutos que não lhes correspondem
histórica e subjetivamente. Os valores do investimento explícitos para a realização de um
megaevento internacional assim como as motivações, que, embora não explícitas, são
reconhecidas como parte do processo de crescimento, com interesses meramente políticos de
promoção internacional ou de ganho fácil, são paralelos aos processos de transformação
realizados por Haussmann em Paris, como aponta Benjamin:
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Se fosse preciso definir com uma palavra o espírito que ia presidir a transformação de
Paris, nós o chamaríamos de megalomania. O Imperador e seu prefeito querem fazer de
Paris a capital não somente da França, mas do mundo... O resultado será a Paris
cosmopolita. (Dubech/ D'Espezel apud Benjamin, 2006: 173)

A sensação diante do gigantismo das obras dos viadutos e da própria Arena é
revelada na pesquisa, por meio da observação de MAR (2014), sobre o impacto das obras,
que são recebidas com a mesma sensação de pequenez do homem frente ao progresso que
avança a qualquer custo:
Essa visão de que o progresso vai tirando do caminho cada vez essas pessoas e elas vão
para o subúrbio. [...] nós tínhamos um barranco, terreno era aclive, eles foram com
máquinas gigantescas e fizeram vários pilares. Como está próximo ao metrô, um
paredão muito grande da Nova Radial até a minha casa. Conta a lenda que estamos a 70
metros da Radial (MAR, 2014).

2.4.2

Nova Iorque
Marchall Berman (1986) dá uma ideia de como Nova Iorque, além de uma cidade

com vida própria e voltada para os interesses de seus moradores, tornou-se, pela sua ampla
exposição midiática, mesmo antes, mas mais intensamente a partir do Setembro de 2001,
naquilo que poderíamos chamar de Parque Temático de si mesmo: “Por mais de um século,
Nova Iorque tem servido de centro para as comunicações internacionais. A cidade deixou de
ser mero teatro, para se transformar a si mesma numa produção, num espetáculo multimedia
cuja audiência é o mundo inteiro” (Berman, 1986:286).
Ou seja, Nova Iorque não é apenas Nova Iorque; vai além disso, pois convive com
uma Nova Iorque voltada para uma exposição internacional. O turista médio que visita Nova
Iorque consome, frequentemente, mais o parque temático voltado para o seu consumo que a
Nova Iorque dos nova-iorquinos. O fenômeno da constante renovação/ preservação de Nova
Iorque diferencia-a da realidade vivida em São Paulo, região de Itaquera. O contraste
acontece não só pela forma como esse processo se dá, o de construção e edificação mais que
de reconstrução, mas também pela relação entre os seus habitantes e sua interação com os
processos urbanos naquela cidade. A densidade demográfica em toda a sua extensão muda o
caráter dessa relação, à qual se somam a intensidade dos processos de renovação/
preservação - com seus personagens que expressam todos os sintomas estabelecidos pelo
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choque da modernidade -, o distanciamento da experiência e convívios humanos, o clima
permanentemente cinematográfico retroalimentado pela mediatização permanente de seus
movimentos. A modernidade adquire uma solidez em Nova Iorque, o que a torna um
caldeirão de símbolos, formas, impactos, temores, estranhamentos e mitos. Berman (1986)
comenta:
Muitas de suas estruturas urbanas mais marcantes foram planejadas especificamente
como expressões simbólicas da modernidade: o Central Park, a ponte do Brooklyn, a
estátua da Liberdade, Coney Island, diversos arranha-céus de Manhattan, o Rockefeller
Center e outras mais. Áreas da cidade, como o porto, Wall Street, a Broadway, o
Bowery, a parte baixa do East Side, Greenwich Village, o Harlem, Times Square,
Madison Avenue, ganharam força e peso simbólicos com o passar do tempo. O impacto
cumulativo de tudo isso é que o nova-iorquino vê-se em meio a uma floresta de
símbolos baudelaireana. A presença e a profusão de tais formas gigantescas fazem de
Nova Iorque um local rico e estranho para viver. Mas também a tornam um lugar
perigoso, pois seus símbolos e simbolismos estão em infatigável conflito uns com os
outros, em busca de sol e de luz, trabalhando para eliminar-se mutuamente,
desmanchando a si próprios e aos outros no ar. (Berman, 1986:286).

A interessante relação que Berman (1986) estabelece com a estranheza, o perigo e os
símbolos em conflitos, provocados, em parte, pelas formas gigantes dessa metrópole,
permite, ainda, associá-la ao movimento do progresso que supera a capacidade absortiva do
sistema humano. Tanto o sentimento de perda das formas mais delicadas do passado, que se
perdem com a reconstrução, como a surpresa pela transformação rápida, própria da
metrópole, anulam-se no inferno da repetição, da modernidade. Lutssyshyna (2014) expõe o
drama do flâneur diante do progresso, como Schulz (2012) na Rua dos Crocodilos:
O flâneur Schultziano está preso neste artefato da modernidade, no "flâneur" mecânico
dos tempos modernos, e também no inferno da repetição. O trem isola o flâneur já
derrotado, [...]: por exemplo, o trem na Rua dos crocodilos que traz a nova mercadoria,
mas também destrói as casas e os negócios dos comerciantes de estilo
antigo70. (Lutsyshyna, 2014:138, grifo do autor)

70

Schulzian flâneur is trapped in this artifact of modernit , the mechanical “flâneur” of the modern
times, and also the hell of repetition. The train isolates the alread defeated flâneur, whom “traffic
did in” an wa : for e ample, the train at the Street of Crocodiles that brings in the new merchandise
but also destroys the homes and the businesses of the old-style merchants.
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A rua em Nova Iorque, como na Paris do flâneur, é o símbolo da experiência urbana,
o palco no qual o estranho, o novo, o fugidio se encontram e revelam uma potencialidade
transformadora. Schulz (2012), autor de a Rua dos Crocodilos, conto que inspirou o ensaio,
nunca visitou Nova Iorque, entretanto representou as matrizes universais das grandes
metrópoles em seu conto. Berman, aqui, faz alusão a essas matrizes simbolizadas nas ruas:
Por toda a era de Haussmann e Baudelaire, entrando no século XX, essa fantasia urbana
cristalizou-se em torno da rua, que emergiu como símbolo fundamental da vida
moderna. a “Rua Principal” (Main Street) das pequenas cidades
“Grande Via
Branca” ou “Rua do Sonho” das metrópoles, a rua foi e perimentada como um meio
no qual a totalidade das forças materiais e espirituais modernas podia se encontrar,
chocar-se e se misturar para produzir seus destinos e significados últimos. Era isso o que
o Stephen Dedalus de Joyce tinha em mente com sua enigmática sugestão de que Deus
estava lá fora, no “grito da rua” (Berman, 1986:316).

Por outro lado, Nova Iorque constitui-se, para parte de seus moradores e no cenário
internacional, como símbolo da impessoalidade e cenário de ruína e devastação, como
comenta Berman (1986), referindo-se ao exemplo do bairro do Bronx, no qual cresceu:
Entre os muitos símbolos e imagens com que Nova Iorque contribuiu para a cultura
moderna, um dos mais notáveis, nos anos recentes, foi a imagem da ruína e da
devastação modernas. O Bronx, onde cresci, tornou-se mesmo uma senha internacional
para o acúmulo de pesadelos urbanos de nossa época: drogas, quadrilhas, incêndios
propositais, assassinatos, terror, milhares de prédios abandonados, bairros transformados
em detritos e em vastidões de tijolos espalhados (Berman, 1986:288).

As formas gigantescas em constante transformação não obedecem o ritmo humano.
Feitas por necessidade dos grandes aglomerados ou por megalomania vinculada a outros
interesses, representam o progresso. Benjamin (1996) traça o perfil do homem que se vê
atônito diante desse movimento que o supera:
Há um quadro de Klee que se chama Angelus Novus. Representa um anjo que parece
querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão escancarados, sua
boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Seu rosto está
dirigido para o passado. Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma
catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a nossos
pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos. Mas uma
tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode
mais fechá-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira
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as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que
chamamos progresso (Benjamin, 1996:226).

A lembrança dos comentários de Benjamin (1986) sobre o quadro de Klee, Angelus
Novus, contém a marca da representação que transcende a própria letra. O impacto de sua
leitura, contém o que poderíamos chamar de correspondências baudelairianas com os
sentimentos provocados pelas transformações inexoráveis que o progresso impõe. Essas
transformações que ocorrem no seu entorno não são inócuas ao homem, que é tomado no
redemoinho de sua própria obra. Nossos entrevistados apresentaram o reflexo da imagem do
Angelus Novus nos seus olhos ao contemplar, nas fotos, as duas situações: a sua vizinhança
em Itaquera transformada e a solidão e o vazio distante na metrópole arquetípica do
imaginário nova-iorquino.

2.4.3

São Paulo (Itaquera) e Nova Iorque: aspectos relacionados
Um dos protagonistas da transformação de Nova Iorque e, em particular, do Bronx

foi Robert Moses71. Sua atividade como transformador da cidade perdurou por 40 anos a
partir dos anos 1920. O paralelo entre Moses, atuando na reurbanização de Nova Iorque, e
Haussmann é significativo. Ambos protagonizaram transformações que afetaram
profundamente a imagem da cidade, sua mobilidade, sua história e, sobretudo, colocaram as
mentes de seus habitantes à deriva; com a bandeira do progresso, enfrentaram as oposições
como em uma batalha. Ele dizia:
Quando você atua em uma metrópole superedificada,
tem de abrir seu caminho a golpes de cutelo.
Eu vou simplesmente continuar construindo.
Vocês façam o que puderem para impedi-lo.
Máximas de Robert Moses (Berman, 1986:288)

Essa transformação, simbolizada de muitas formas, encontrou artistas e poetas, como
Allen Ginsberg72, que, assim como Berman (1986), comentam Nova Iorque como imagem
71 Robert Moses (1888 -1981). Engenheiro estadunidense.
72 Irwin Allen Gisnsberg (1926 - 1997) - Poeta americano da geração beat.
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da ruína e devastação modernas. Ginsberg usa Moloch73 como o símbolo destruidor ao qual
se faz sacrifícios, os mais violentos. Disse Berman:
Quando meus amigos e eu descobrimos o Moloch de Ginsberg, e de imediato pensamos
em Moses, não estávamos apenas cristalizando e mobilizando o nosso ódio; somente
conferíamos a nosso inimigo a estatura histórica universal, a terrível grandeza que ele
sempre merecera, mas nunca recebera daqueles que mais o amavam (Berman, 1986:
311).

Berman (1986) cita um trecho de Uivo (Ginsberg, 1955), que expõe a imposição das
construções da metrópole que, paradoxalmente, partem dessa força inexorável de destruição
do homem:
Que esfinge de cimento e alumínio abriu seus crânios
e devorou seus cérebros e imaginação? [...]
Moloch cujas construções são sentenças!
(Ginsberg apud Berman, 1986:288)

Berman enfatiza reiteradamente o descompromisso de Robert Moses com um senso
de humanidade e uma perspectiva consensual e adaptável. Tudo o que Robert Moses
construiu após a guerra possuía características intimidadoras. É possível imaginar Moloch,
de Ginsberg, quando se lê

"[...] monólitos de cimento e aço, desprovidos de visão, nuança

ou ação, vedados à cidade circundante por meio de amplos fossos de espaço árido e vazio,
cravados na paisagem com feroz desdém por toda a vida natural e humana" (Berman, 1986:
307).
As ruas de Nova Iorque foram ou abandonadas ou destruídas, como foi o caso do
Bronx. Todos os esforços e dinheiro foram canalizados para as estradas, shoppings, parques
industriais, cidades-dormitório, às quais as novas estradas davam total acesso, à custa da
desumanização da cidade: "Ironicamente, então, no curto espaço de uma geração, a rua, que
sempre servira à expressão da modernidade dinâmica e progressista, passava agora a
73 Moloch aparece no Livro do Deuteronômio e no Livro Levíticos como uma forma proibida de
idolatria (Leviticus 18:21). No Velho Testamento, Gehenna era um vale próximo de Jerusalém, onde
os seguidores de vários deuses, incluindo Moloch, sacrificavam crianças através do fogo. Moloch
tem sido usado na literatura, de John Milton, em Paraíso Perdido (1667), a Allen Ginsberg, em seu
poema Uivo (1955), para referir pessoa ou coisa que demanda ou requer um sacrifício de elevado
custo.
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simbolizar tudo o que havia de encardido, desordenado, apático, estagnado, gasto e obsoleto
... ” (Berman, 1986:316).
Mesmo após a guerra, nos anos 50, a fotografia continuou a alimentar-se das ruas
como o fizera desde seus primeiros tempos. Nessa época, surgiram, em Nova Iorque,
grandes nomes da fotografia, como Robert Frank e Willian Klein. Frank, em franco
alinhamento com o movimento beat, que dava mostras de contestação contra o
empreendedorismo a qualquer custo.

2.4.3.1 Robert Moses em São Paulo
De acordo com Rolnik (2011), em 1949, a prefeitura municipal contratou uma equipe
dirigida por Robert Moses para elaborar um "Plano de Melhoramentos Públicos para São
Paulo". Nesse plano, Moses reproduziu o modelo que usou para Nova Iorque, constituído
das "rodovias urbanas" além de outras intervenções, e propôs que as avenidas marginais dos
rios Tietê e Pinheiros, já concebidas esquematicamente por Prestes Maia, recebessem o
tráfego das rodovias, o que ocorre até os dias de hoje. Para sua completa eficiência, as
"rodovias expressas urbanas" deveriam ter independência em relação à malha urbana, ou
seja, passagens de nível ou entrada e saída de edifícios, "pouco importando se a destruiriam
ou não" (Rolnik, 2011). Interessante dizer que, mesmo o projeto de Moses não sendo
imediatamente implementado, “as concepções de Moses influenciar am um conjunto de
obras viárias implantadas a partir dos anos 1960/ 1970, como o Minhocão” (Rolnik, 2011).

2.5 Os ensaios fotográficos
2.5.1

O Ensaio Impactos da Copa de 2014, favela Vila da Paz e arredores: corpo,
geografia e política
A escolha da região de Itaquera para o trabalho de campo deste projeto de recepção

de ensaios fotográficos está associada ao histórico da produção do material que foi objeto de
pesquisa. A região foi documentada como parte do projeto “Metropolização e Megaeventos:
impactos da Copa do Mundo e das Olimpíadas nas metrópoles brasileiras”, do qual
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participamos como colaboradores, coordenado pelo INCT Observatório das Metrópoles. O
seu objetivo foi o de ampliar o espectro analítico sobre as transformações físico-territoriais,
socioeconômicas, ambientais e simbólicas associadas a esses megaeventos (Carvalho,
Gagliardi, 2015).
As fotos desse ensaio foram realizadas em dois momentos distintos, com dois
critérios diferentes: o primeiro, em dezembro de 2012, decorreu de uma visita de
reconhecimento, o que permitiu um registro espontâneo, sem pauta prévia. O caminhar pelas
vielas da comunidade e pelos arredores assim como o encontro das imagens foram
surpreendentes pela força das cenas em questão, que nos afetaram fortemente. Entretanto o
modo de registro foi o mesmo utilizado nas ruas de qualquer cidade. Dessa forma, foram
naturalmente eleitas, entre as cenas possíveis, aquelas que continham pessoas,
principalmente crianças, pelo apelo que estas apresentavam nas condições precárias em que
se encontravam. Isso se deve tanto ao nosso estilo pessoal quanto ao fato de que a presença
das crianças na favela é crítica e compõe um quadro de miséria presente e futura, que temos
introjetado como fato marcante e ao qual dedicamos nossa atenção. A característica,
portanto, do desenvolvimento do trabalho foi a intensidade da imagem viva da vida na
favela, que nos afetou frontalmente.
Nas visitas subsequentes, realizadas em junho de 2014, o critério foi comparativo,
levando-se em consideração a proximidade do evento que se realizaria um mês depois.
Portanto as imagens foram realizadas em lugares já fotografados na primeira visita e que
confirmaram a situação precária da comunidade diante do espetáculo "faraônico" que se
configurava ao seu redor. A visão do bairro de Itaquera, dezoito meses após a primeira, foi
marcada pela reurbanização completa da região do estádio. Ao contrário, a Favela Vila da
Paz ficou inalterada. O fato de a Eletropaulo ter iniciado a regularização de algumas das
instalações de energia elevou o custo do aluguel dos barracos, o que pressionou parte de seus
moradores a buscar outro lugar para viver, intensificando o deslocamento das populações de
baixa renda para uma periferia mais desprovida de recursos. Essa regularização iniciou-se
provocada por pressões populares após algumas mortes e centenas de barracos destruídos
por incêndios decorrentes de ligações irregulares em favelas da Zona Leste de São Paulo.
Barros (2012), em site jornalístico, conta que Paulo, um morador da Favela Vila da Paz,
fazia malabarismos para ligar a energia a partir de um poste da rua Castelo do Piauí - local
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de tomada das duas últimas fotos do ensaio, em maio de 2012 - quando foi flagrado por uma
viatura da Polícia Militar, detido e conduzido ao 39º Batalhão da PM. No dia seguinte, após
pressão dos vizinhos, Paulo foi solto. A Comunidade da Paz ficou no escuro desde então.
Em julho desse mesmo ano, um morador da comunidade morreu vítima de um incêndio
provocado por uma vela acesa.
Barros (2012) narra74, também, o tratamento discriminatório dado aos moradores da
favela Vila da Paz, excluídos da participação dos projetos que envolviam sua remoção total.
Em novembro de 2011, funcionários da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da
Prefeitura de São Paulo apresentaram o Projeto do Parque Linear do Rio Verde no anfiteatro
da sede da Subprefeitura em Itaquera. A plateia, restrita a convidados, contava com lojistas,
pequenos empresários, representantes do clube Rotary, membros da maçonaria e da elite do
bairro. Nessa reunião infiltrou-se um morador da Favela Vila da Paz, como conta Barros
(2012):
Mas também havia um morador da Comunidade da Paz, “infiltrado” por um convidado.
“Foi uma reunião quase clandestina, escondida. Só chamaram a classe média local.
Conseguimos que uma dessas funcionárias, sem saber quem nós éramos, nos passasse
uma cópia da apresentação de slides” contou o “convidado” ao Copa Pública. ... no
décimo quinto slide, intitulado “Favelas”, há uma divisão em duas categorias: “Favelas
no perímetro do parque (remoção total)” e “Favelas nos afluentes do Rio Verde
(remoção parcial)”. ... Valter de Almeida Costa, coordenador do movimento Nossa
Itaquera, recebeu as informações com indignação. [...] O projeto é claro, fala de um
programa de remoção total das Comunidades da Paz e Miguel Ignácio Curi II, somando
800 famílias, até 2014. Apesar disso, até agora a prefeitura não teve contato com a
comunidade (Barros, 2012).

Essa situação que encontramos por ocasião dos preparativos da Copa do Mundo de
2014, na região de Itaquera, e do início de nossa participação no Projeto Megaeventos foi
determinante para o clima que permeou a tomada das fotos. Os dois critérios, intensidade e
comparação, antes e depois, não determinados previamente, moldaram o ensaio. Abarcando
o distrito de Itaquera e arredores, a montagem do ensaio fotográfico foi produzida,
especificamente, com base em critérios próprios da presente pesquisa de recepção. Foram
fotografados pessoas e lugares em ruas ao redor da Arena Corinthians, no Parque do Carmo,
74http://apublica.org/2012/08/copa-do-mundo-2014-remocoes-em-itaquera-comunidade-da-pazvive-escuro/
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em espaços internos do Shopping Itaquera, nas estações de metrô local, entre outros pontos
de observação. A estratégia foi criar um elo direto entre o material produzido, o lugar
retratado e a situação de pesquisa futura – receptores residentes da mesma região.
Entretanto, na edição das fotos para a pesquisa de campo, foram selecionadas, basicamente,
aquelas da Favela Vila da Paz (FVP) e da Arena Corinthians para constituírem um conjunto
mais homogêneo para a análise dos participantes.
As condições em que Itaquera e a Favela Vila da Paz foram retratadas no
ensaio são bastante peculiares e informativas, posto que a região em transformação pode
agudizar a percepção de processos que, de outro modo, poderiam estar à margem das
observações por parte dos entrevistados, como apontam Carvalho e Gagliardi (2015): “Mas,
se é o planejamento urbano que assume o proscênio, exatamente porque o momento
analisado é o da preparação da cidade-sede para a copa de 2014, é preciso que também seja
compreendida a sua especificidade de maneira a entender a peculiaridade da análise.”
(Carvalho; Gagliardi, 2015:20
A Copa do Mundo de 2014, como evento global, gerou um imaginário
compartilhado, com graus de especificidade distintos de acordo com o nível de proximidade/
envolvimento na sua preparação. É certo que um grande contingente da população mundial
acompanhou a aproximação do evento, entretanto a proximidade dos locais das
transformações - construção do estádio e as obras de mobilidade urbana - deram
especificidade à participação dos moradores da zona leste e, em especial, de Itaquera.
A construção desse imaginário é fruto, portanto, de uma série de embates que se
estabeleceram nos planos político, econômico, social e midiático, confluências de variadas
forças que concorrem para a realização de intenções diferentes em um projeto aparentemente
único. Carvalho e Gagliardi (2015:20) estabelecem, como opção de abordagem do evento e
dos processos sociais envolvidos, o espaço concebido, que, segundo Lefevre (2000), é o
espaço "dos especialistas, dos planejadores, dos urbanistas, dos tecnocratas que decompõem
e recompõem, de alguns artistas enamorados da cientificidade, identificando o vivido e o
percebido ao concebido"
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Encontramo-nos, portanto, "no âmbito do espaço de representação para que concorre
o imaginário teleológico da cidade global75" (Carvalho; Gagliardi, 2015: 21) como tendência
para a sua efetiva concretização. Interessam-nos os comentários de Carvalho (2000) nos
quais expõe as contradições que estão implicadas nas vinculações entre a imagem pública e
especializada e os processos ativos do planejamento estratégico desdobrado.
Aliás, se as análises para a metrópole de São Paulo são válidas, a mediação da
compreensão da metrópole pelo conceito de cidade global somente tem contribuído para
encobrir com um novo olhar práticas há muito conhecidas, contribuindo mais para a
legitimação do que para o seu enfrentamento e superação. Assim, em sua forma
paradigma, não se tem receio de afirmar que o conceito de cidade global reproduz o
papel ideológico que o planejamento estratégico, seu correlato ativo, desempenha.

A pesquisa para esta tese, conquanto se refira, predominantemente, a um imaginário
pontuado pelas fotos do ensaio, pretende, em seu desdobramento, apropriando-se da
concepção de Carvalho e Gagliardi (2015:21), tratar "da forma abstrata - a produção do
espaço concebido - retomar o tempo histórico para revelá-la em sua produção - e desvendar
o atual na sua contradição", na sua apreensão por parte dos entrevistados.
Um elemento que marca não só o ensaio FVP mas também as referências
independentes dos entrevistados, moradores de Itaquera, é a discrepância entre os
investimentos nas obras de mobilidade e na construção da Arena Corinthians e aqueles de
cunho social, notadamente na recuperação das áreas ocupadas pelas favelas da região e, em
especial, a FVP.

75 Castells (1999a:412) define a cidade global como um processo por meio do qual os centros de
produção, consumo e serviços estão conectados em uma rede global. Processo este inserido em uma
nova lógica espacial: o espaço de fluxos em oposição ao espaço tradicional, o espaço de lugares.
Sassen (2004), primeira a usar essa expressão, diz: “A cidade global e a rede dessas cidades são um
espaço que se situa num lugar por estar incorporado a lugares específicos e estratégicos, e ao mesmo
tempo é transterritorial, por conectar lugares que não são geograficamente próximos, mas que estão
intensamente conectados uns aos outros” (The global city and the network of these cities is a space
that is both place-centered in that it is embedded in particular and strategic locations; and it is trans
territorial because it connects sites that are not geographically proximate yet are intensely connected
to each other.) Sassen, Saskia. "The Global City: Introducing a Concept." Brown J. World Aff. 11
(2004): 27.
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O padrão de crescimento periférico da cidade de São Paulo traduz-se na "distribuição
desigual de recursos, bens e serviços pelo território ocupado, configurando uma cidade que,
apesar de sua complexidade, é marcada por um processo claro de segregação social"
(Carvalho; Gagliardi 2015:24).
Dessa forma, com a eleição de São Paulo como uma das cidades sedes e de Itaquera
como região escolhida para recepcionar o evento de Inauguração da Copa de 2014, além de
dois outros jogos para essa mesma competição, observamos que se “rompeu a tendência
histórica de investimentos observada até então na cidade de São Paulo [...] Pela primeira vez,
a zona Leste parecia deixar de ser "quintal" da centralidade paulistana para se tornar, ela, o
centro do espetáculo" (Carvalho; Gagliardi 2015:26).
A Zona Leste, sendo um espaço situado à leste do centro, é percebida,
simbolicamente, como uma não centralidade, o que inclui a percepção de uma precariedade
de condições própria dos bairros periféricos, independentemente da distância em relação ao
centro. Esse espaço a que nos referimos é tema recorrente das considerações dos
entrevistados, como afirma JOC (2014):
Essa foto número 10, por exemplo, comentei mais volto a afirmar: pra mim dá uma
noção o tanto desequilibrado o que é a periferia como um todo. Cada vez mais um solo
impermeável, cada vez menos árvores, sempre por fazer, obra interminável, faltam
algumas coisas.

Uma parte do imaginário relativo às obras públicas é povoada pelas imagens de
corrupção que, desde sempre, têm sido a tônica dos noticiários televisivos e jornais. As
parcerias público-privadas, as promessas de campanha exalam uma permanente suspeita de
desvio de dinheiro, tráfico de influência, favorecimento ilícito ou contratações irregulares.
Esse fato, permanente em nossa história, obviamente não é exclusividade brasileira. Soma-se
a isso o fato de que outro foco infeccioso da corrupção, também sempre conhecida por
todos, é a FIFA, que, nos dias atuais, tem se tornado presente nos noticiários. Neste ponto, é
interessante apresentar, como parte da ambientação geral na qual se desenvolveram os
ensaios e como composição do clima em que vivemos neste período, duas citações feitas em
cidades diferentes e em tempos diferentes - uma de Berman (1986) e outra de Carvalho e
Gagliardi (2015) - mas que salientam o traço humano que subjaz como substrato para a
empreitada de Moloch de Ginsberg (1999):
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Em parte, a tragédia de Moses foi não ter sido apenas corrompido mas ao final solapado
por uma de suas maiores realizações. Tratava-se de um triunfo que, ao contrário das
obras públicas de Moses, ficou quase totalmente invisível: foi só no final da década de
50 que alguns repórteres mais curiosos começaram a percebê-lo. Consistia na criação de
uma rede de enormes e interligadas “autarquias públicas”, capazes de levantar somas
virtualmente ilimitadas de recursos para a execução de obras e sem a obrigação de
prestar contas a nenhum poder executivo, legislativo ou judiciário (Berman, 1986:304).
Esse projeto empreendedorista de cidade que está em curso parece ser marcado por uma
relação promíscua entre o poder público e o poder privado, uma vez que o poder público
se subordina à lógica mercantil de diversas formas, entre elas, através das parcerias
público-privadas. Mas esta não é a única forma verificada de subordinação do poder
público. Por exemplo, a Lei Geral da Copa, replicada em todas as cidades-sedes tanto
por meio de contratos firmados entre as prefeituras e a FIFA como por meio de leis e
decretos municipais, expressa outra forma de subordinação, pelo fato de o Estado adotar
um padrão de intervenção por exceção, incluindo a alteração da legislação urbana para
atender aos interesses privados (Carvalho; Gagliardi, 2015:6).

Essa composição que apresentamos, que ultrapassa os limites do individual, compõe
o cenário imaginário com suas raízes fortemente fincadas no cotidiano vivido dos moradores
de Itaquera e na visão imaginária sobre a metrópole de Nova Iorque. O modo de tomada das
fotos pelo fotógrafo é permeado por essa atmosfera que é única para cada lugar. A fusão que
ocorre no fato vivo da presença nas ruas deve ser tomada considerando uma perspectiva que
leve em conta a profunda interação do fotógrafo com a experiência da cidade, no aqui e
agora do ato fotográfico. Isso requer uma distinção entre os momentos dos ensaios, não
como uma narrativa venha do exterior de nós mesmos como fotógrafos, mas como tradução
de nossa presença física experienciando as inúmeras interações com os lugares.

2.5.2

O Ensaio Cidade dos Crocodilos, incertezas e estranhamentos: corpo, geografia
e poesia
O segundo ensaio fotográfico que compõe a presente pesquisa de recepção foi

elaborado em Nova Iorque. O trabalho foi intitulado “A Cidade dos Crocodilos: incertezas e
estranhamentos” e realizado em 2011, um ano antes da primeira fase do trabalho de Itaquera.
O ensaio “A Cidade dos Crocodilos” foi fruto de uma visita ao MoMA (Musem of
Modern Art), em Nova Iorque, em dezembro de 2011, no qual estava exposto, em destaque,
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o trabalho dos irmãos Stephen e Timoth Qua . A obra de chamada para a e posição era “A
rua dos crocodilos”, uma animação produzida por eles, baseada no conto de Bruno Schulz
(2012) com o mesmo nome. Nesse conto, Schulz (2012) mostra o lado ilusório e enganoso
da metrópole ponteado pelas incertezas e estranhamentos que tinha como ponto de partida a
visão imaginária de um mapa que era guardado no escritório de seu pai.
Meu pai guardava, na gaveta mais baixa de sua profunda escrivaninha, um velho e belo
mapa de nossa cidade. [...] Nesses planos mais próximos, o artista conseguiu mostrar
toda a confusa e diversificada algazarra das ruas e dos becos, toda a nitidez das cornijas,
das arquitraves, das arquivoltas e das pilastras brilhando no ouro tardio e escuro da tarde
nublada, que banhava todas as dobras e todas as portinholas na sépia profunda da
sombra. Os blocos e prismas dessa sombra introduziam-se como favos de mel escuro
nos desfiladeiros das ruas, alagavam, com sua massa suculenta, toda a metade de uma
rua aqui, as brechas entre as casas ali, dramatizavam e orquestravam, com o romantismo
lúgubre das sombras, essa multiforme polifonia arquitetônica (Schulz, 2012:83).

O conto e a animação revelaram uma coerência com aspectos da metrópole com os
quais já estávamos trabalhando e que foram enfatizados nas fotos realizadas em Nova Iorque
nos dias que se seguiram. As relações do imaginário de Schulz (2012) com a dimensão da
fotografia e da reprodutibilidade técnica são marcantes e expressam uma "angústia da
privação" dentro daquilo que poderíamos chamar, usando a expressão de Flusser (2008),
escalada da abstração. Schulz (2012) expõe esse cenário no qual ele penetra através de seus
personagens e sobre o qual Lutsyshyna, comparando com as concepções de Benjamin (1996)
sobre fotografia, reprodutibilidade e aura, reflete:
Uma característica importante da realidade da Rua dos Crocodilos é ser “tão fina quanto
papel”, “unidimensional” e semelhante a uma “velha fotografia”. O mundo de Jacob se
assemelha à realidade; Rua dos Crocodilos a imita; Schulz compara a Rua dos
Crocodilos a “uma fotografia numa revista ilustrada”, na qual os prédios e as pessoas
são “e tremamente cinzas, unidimensionais... A realidade é tão fina quanto papel e
denuncia com todas as suas fendas o seu caráter imitativo”76. (Lutsyshyna, 2014:56)

76 One important characteristic feature of the Street of Crocodiles’ realit is being “thin as paper,”
“one-dimensional” and resembling an “old photograph.” Jacob’s world equals realit ; Street of
Crocodiles imitates it; Schulz compares the Street of Crocodiles to “a photograph in an illustrated
magazine,” where the buildings and the people are “so gra , so one-dimensional ... Reality is as thin
as paper and betra s with all its cracks its imitative character” (Luts sh na, 2014:56)
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E continua:
Ele chega a afirmar: “Obviamente, fomos incapazes de fornecer algo melhor do que
uma imitação de papel, uma montagem de ilustrações extraídas de jornais mofados do
ano passado” (101). “Jornais mofados do ano passado” parecem ser uma apoteose da
imitação; jornais já são “imitações” no sentido de serem impressos em larga escala, a
partir de um original, mas, para Schulz, também são velhos e irrelevantes, e assim
também são as “velhas fotografias” que, provavelmente, eles contêm. Equiparar a
imitação, no seu aspecto negativo, com velhas fotografias, é semelhante às ideias de
Walter Benjamin sobre fotografia e aura77. (Lutsyshyna,2014:56)

O ensaio foi chamado de "Cidade dos Crocodilos: incertezas e estranhamentos nas
imagens da cidade" para intensificar, através do nome, o caráter noturno e de apreensão que
se apresenta nas imagens não definidas como imagens da realidade objetiva, mas das
sensações e enfrentamentos que, como caminhantes da metrópole, buscamos frequentemente
evitar. A cidade transforma-se em labirinto em certos locais e em certas horas. O labirinto é
símbolo do embate da razão com o desconhecido que a desafia. “According to Walter
Benjamin, “the cit is the realization of that ancient dream of humanit , the lab rinth. It is
this reality to which the flâneur, without knowing it, devotes himself”. Lab rinth is the basic
metaphor of the cit , its main matri ” (Lutsyshyna, 2014:109)
Pike (1981) faz analogia da cidade com o labirinto, que é visto do plano da rua, o que
faz com que apenas fragmentos sejam vistos a cada vez.
O habitante ou visitante vive basicamente a experiência da cidade como um labirinto,
mesmo sendo familiar. Ele não pode ver todo o labirinto de uma vez só, salvo de cima,
quando se torna um mapa. Portanto, as suas impressões no plano da rua em qualquer
momento serão fragmentadas e limitadas: quartos, prédios, ruas78 (Pike, 1981:9).

77 He goes as far as to state: “Obviousl , we were unable to afford anything better than a paper
imitation, a montage of illustrations cut out from last ear’s moldering newspapers” (101). “Last
ear’s moldering newspapers” seem to be an apotheosis of imitation: newspapers alread are
“imitations” in that the are printed in bulk, according to an original, but in Schulz they are also old
and irrelevant, and so are the “old photographs” that are, most likel , featured in them. Equating
imitation, in its negative aspect, with old photographs, sounds close to Walter Benjamin’s ideas on
photography and aura. (Lutsyshyna, 2014:56)
78 The inhabitant or visitor basically experiences the city as a labyrinth, although one with which he
may be familiar. He cannot see the whole of a labyrinth at once, except from above, when it becomes
a map. Therefore his impressions of it at street level at any given moment will be fragmentary and
limited: rooms, buildings, streets. (Pike, 1981:9)
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A ideia da percepção por fragmentos implica a incerteza da desconexão, sem a
perspectiva alentadora da unidade. As paredes e os obstáculos, os muros, as passagens sem
saída são a origem das incertezas que fragmentam o nosso mapa da realidade até a sua
menor unidade de desespero. Os medos, como comenta Lutsyshyna (2014) citando Zygmnt
Bauman, "nascem da incerteza existencial":
Zygmunt Bauman enfatiza em particular que esses medos se manifestam essencialmente
no meio urbano. É aí que o número de muros e obstáculos é maior, tanto de maneira
figurada quanto física. Apesar da luta pela segurança e das inúmeras tentativas de
resguardá-la, mesmo com essas divisões de espaço, as pessoas ainda ficam
amedrontadas, porque os medos “provêm da incerteza e istencial”, não de ameaças
locais. O desejo de ter uma vida segura, previsível, é um dos anseios mais significativos
e poderosos que as pessoas experimentam hoje; contudo tudo o que elas têm à sua
disposição são esses muros e mais fragmentação da realidade já fragmentada79
(Lutsyshyna, 2014:188).

Schulz (2012) trabalha na contracorrente do progresso amedrontador, que é, em sua
obra, representado pela imagem do trem. Lutsyshyna (2014) diz dos perigos dos tempos
modernos para Schulz (2012):
No mundo já desprovido de segurança e ávido por ela, o flâneur não tem nenhum lugar
para ir ou divagar, fisicamente. O flâneur de Schulz já percebe o perigo dos tempos
modernos, acaba preso num trem, esse símbolo do progresso tecnológico hostil ao ser
humano80 (Lutsyshyna, 2014:191).

O clima, para um flâneur em Nova Iorque, é marcado pela produção cinematográfica,
na qual detetives - na sua caçada eterna aos rastros, aos indícios, que só com esforço se

79 Zygmunt Bauman specifically stresses that these fears are mostly manifesting themselves in the
urban environment. This is where the amount of walls and obstacles is the biggest, both figuratively
and physically. Despite the striving for safety and the numerous attempts to ensure it though such
divisions of space, the people are still frightened, because the fears are “born of e istential
uncertaint ”, and not of local threats. The desire for a secure, predictable life is one of the most
significant and powerful wishes the population of today experiences, and yet all it has at its disposal
is the said walls and further fragmentation of the already fragmented reality. (Lutsyshyna, 2014:188)
80 In the world deprived of security and hungry at least for safety, the flâneur has nowhere to go and
nowhere to wander, ph sicall . Schulz’s flâneur alread senses the danger of the modern times,
ending up trapped in a train, this symbol of technological progress hostile to a human being.
(Lutsyshyna, 2014:191)
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configuram como conclusão - produzem a visão imaginária da Nova Iorque labiríntica, como
no conto de Paul Auster81, que começa assim:
Foi um número errado que desencadeou tudo, o telefone tocando três vezes na calada da
noite, e a voz no outro lado da linha perguntado por alguém que não era ele. Mais tarde,
quando pôde pensar sobre as coisas que tinham acontecido com ele, chegaria à
conclusão de que nada era real a não ser o acaso82 (Auster, 1990:3).

E, mais à frente, refere-se a Quinn, escritor de romances policiais que, no decorrer do
conto, se assume como detetive. O detetive é outra das referências de Benjamin (1996) à
multidimensionalidade do flâneur, que, antes de mais nada, caminha pelas ruas da cidade. O
flâneur, que caminha lentamente a observar fisionomias e a adivinhar fisiognomias,
confundido com um indolente e desocupado habitante das metrópoles, foca na identificação
e perseguição do transgressor; o flâneur apresenta-se, agora, como o detetive.
Na figura do flâneur prefigurou-se a do detetive. Para o flâneur, essa transformação
deve assentar-se em uma legitimação social de sua aparência. Convinha-lhe
perfeitamente aparentar uma indolência, atrás da qual, na realidade, se oculta a intensa
vigilância de um observador que não perde de vista o malfeitor incauto (Benjamin,
2000:219).

Quinn prefigura o flâneur, que procura esvaziar-se de si para observar, transformarse em um olho "que vê", um olhar vidente em Nova Iorque, como descreve Auster (1990):
Nova Iorque era um espaço inesgotável, um labirinto de passos intermináveis, e por
mais longe que fosse, por mais que conhecesse bem o seu bairro e ruas, sempre ficava
com o sentimento de estar perdido. Perdido, não só na cidade, mas também dentro de si
mesmo. Sempre que saía para dar um passeio, tinha a sensação de deixar a si mesmo
para trás, e abandonando-se ao movimento das ruas, reduzindo-se a um olho que vê,
conseguia escapar da obrigação de pensar, e isso, acima de tudo, dava-lhe paz, sentia um
vazio saudável dentro de si83 (Auster, 1990:4).

81 AUSTER, Paul, “Cidade de Vidro”. The New York Trilog , 1990.
82 It was a wrong number that started it, the telephone ringing three times in the dead of night, and
the voice on the other end asking for someone he was not. Much later, when he was able to think
about the things that happened to him, he would conclude that nothing was real except chance
(Auster, 1990:3)
83 New York was an inexhaustible space, a labyrinth of endless steps, and no matter how far he
walked, no matter how well he came to know its neighborhood and streets, it always left him with the
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A sua experiência apoia-se no caminhar, colocar um pé diante do outro, sem se
importar onde está. Auster (1990) conta que, como consequência, nas suas melhores
caminhadas ele podia sentir que estava em lugar nenhum.
A essência era o movimento, o ato de colocar um pé diante do outro e de se permitir
seguir o perambular do seu próprio corpo. Divagando sem destino, todos os lugares
ficaram iguais, não importando mais onde estava. Nas suas melhores caminhadas,
conseguia sentir que não estava em lugar algum84 (Auster, 1990:4).

O flâneur destitui-se de uma condição humana - o "ter de ir", o "ter de fazer" - como
Quinn, que, para Auster (1990), procurava sempre, ao caminhar, esvaziar-se de si; ao mesmo
tempo, recusa toda intencionalidade estruturada pelos outros.
Esse escape - o “escapar da obrigação de pensar” - é o germe ativo do flâneur e do
fotógrafo de rua ao contrário do que possa parecer. Flusser (1990) diz que, "[...] porque você
sabe que produtores de imagem não podem pensar. Pensar é anti-imagem”. Ou, como diz
Tarkoviky: “Ao criar uma imagem, ele subordina seu próprio pensamento, que se torna
insignificante diante daquela imagem do mundo emocionalmente percebida, que lhe surgiu
como uma revelação” (Tarkovskiaei, 1998:45).
A análise de diferentes formas de associalidade culmina na busca de uma nova
sociabilidade, o duplo, símbolo da alienação individual numa sociedade que se massifica. A
associalidade poderia ser a condição de uma liberação social e política, de uma abertura para
mundos possíveis. De tanto pensar em si-mesmo em milhares de versões diferentes, o
homem imperceptível poderia ter uma potencialidade de se converter no homem revoltado,
no sentido em que Camus o entende. O que é, então, um homem revoltado? Um homem que
diz não? Ao que Camus acrescenta: se ele recusa, ele não renuncia. Ele é, também, um

feeling of being lost. Lost, not only in the city, but within himself as well. Each time he took a walk,
he felt as though he were leaving himself behind, and by giving himself up to the movement of the
streets, by reducing himself to a seeing eye, he was able to escape the obligation to think, and this,
more than anything else, brought him a measure of peace, a salutary emptiness within. (Auster,
1990:4).
84 Motion was the essence, the act of putting one foot of the other and allowing himself to follow the
drift of his own body. By wandering aimlessly, all places became equal, and it no longer mattered
where he was. On his best walks, he was able to feel that he was nowhere. (Auster, 1990:4).
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homem que diz sim, desde seu primeiro movimento. O absurdo de Camus, que é um
começo, não poderia fazer dele um niilista: a negação é seu ponto de partida, não seu ponto
de chegada (Shin, 2014:62)85.
A recusa de Bartleby (Melville, 2012) ao pedido de fazer cópias - e ele é,
basicamente, um copista - significa a potência de dizer não, que é diferente de uma negativa
ideológica e afirmadora de um ponto de vista contrário. Não, a recusa de Bartleby (Melville,
2012) não gera e nem se baseia em seu oposto; nesse sentido, é a mais alta afirmação: I
would prefer not to! Shin (2014:5) refere-se a Bartleby "que se recusa a comunicar com os
outros segundo qualquer modalidade preestabelecida". "Ele não joga o jogo" (Shin,
2014:3)". No filme Nostalgia86, o poeta russo Andrei Gorchakov viaja à Itália em busca de
um novo modo de vida. Lá encontra Domenico, considerado na cidade um lunático.
Domenico, passeando com seu cão em Bagno Vignoni, na margem das termas sulfurosas,
onde turistas tomam banho, diz ao seu cão: “Nunca é tarde para aprender. Aconteça o que
acontecer não se misture. Faça de conta que eles não estão lá... siga o seu caminho. Ouviu o
que eles disseram? Não te interessa; na vida você tem que ser diferente. Sabe por que estão
dentro d’água? Querem viver eternamente!” (Nostalgia, 1983).
O conceito de flâneur - como aquele que se situa à margem, o rebelde, não contra
uma causa específica, mas contra os padrões dados a si mesmo por mecanismos inatos, por
aprendizagem ou por exigência da sociedade – pauta, em maior ou menor escala, a atividade
do fotógrafo de rua. Cada um à sua maneira estabelece as formas de se lançar na cidade, nas
ruas, na multidão, nas visões incomuns dos labirintos e da noite. O trabalho que realizamos
em Nova Iorque, “Cidade dos Crocodilos”, partiu dessas premissas. Caminhamos pelo
Theater District, Midtown, Soho, Greenwich Village, Tribeca, Central Park, West Side,
Chinatown. A prática da cidade de Nova Iorque propicia uma surpreendente sensação de
pertencimento. Mas não um pertencimento que se limita às imagens familiares, à idealização
da cidade como cidade "dos sonhos" (MAR, 2014), mas, sim, um pertencimento do qual o
corpo é o principal indicador, como Pike (1981) diz referindo-se à experiência da metrópole
moderna:
85 Tradução: Edgar de Assis Carvalho
86 Nostalgia. Diretor Andrei Tarkovski, Distribuidora VTO Continental. Itália/ União Soviética,
1983. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=C6_kBg3_g10
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Essas impressões são essencialmente visuais, mas envolvem outros sentidos também,
junto com uma infinidade de lembranças e associações. As impressões que uma
verdadeira cidade causa num observador são portanto complexas variadas e num sentido
puramente físico, mesmo sem considerar suas atitudes preexistentes ou de sua
cultura87. (Pike, 1981:9)

Essa complexa sensação que parte de um encontro de uma Nova Iorque externa que
se sincroniza com a Nova Iorque interna é constituída pela memória dos filmes, contos,
notícias, poesias que nos chegam em profusão e que estruturam um imaginário
característico, distinto e, sobretudo, físico, como fizemos questão de assinalar anteriormente.
Sentimo-nos tão nova-iorquinos quanto Giovanni (1996), quando traça, na forma da
expressão de um desejo, a prática de Nova Iorque, a prática das ruas, restaurantes, da chuva
e dos cheiros da cidade, dos táxis, dos músicos de rua, dos cartazes e sinais:
Just a New York Poem
i wanted to take
your hand and run with you
together toward
ourselves down the street to your street
i wanted to laugh aloud
and skip the notes past
the marquee advertising “women
in love” past the record
shop with “The Spirit
In The ark” past the smoke shop
past the park and no
parking today signs
past the people watching me in
my blue velvet and i don’t remember
what ou wore but onl that i didn’t want
anything to be wearing you
i wanted to give
myself to the cyclone that is
your arms
and let you in the eye of my hurricane and know
the calm before

87 These impressions are primarily visual, but involve the other senses as well, together with a crowd
of memories and associations. The impressions a real cities makes on an observer are thus both
complex and composite in a purely physical sense, even without taking into account his or his
culture's pre-existing attitudes
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and some fall evening
after the cocktails
and the very expensive and very bad
steak served with day-old baked potatoes
after the second cup of coffee taken
while listening to the rejected
violin player
maybe some fall evening
when the taxis have passed you by
and that light sort of rain
that occasionally falls
in new york begins
ou’ll take a thought
and laugh aloud
the notes carrying all the way over
to me and we’ll run again
together
toward each other
yes?88

A produção das fotos e a elaboração do ensaio buscaram sempre a expressão das
contradições da metrópole, na qual tudo é mítico. Pode-se encontrar o mito nova-iorquino
até mesmo no "very expensive and very bad/ steak served with day-old baked potatoes/ after
the second cup of coffee taken/ while listening to the/ rejected violin player" (Giovanni
1996), ou nas paisagens metropolitanas de Schulz (2012:84): "Assim estendiam-se oficinas
de alfaiates, confecções, depósitos de porcelana, farmácias, salões de cabeleireiro. Em suas
grandes vitrinas, havia inscrições oblíquas ou dispostas em semicírculo com letras de
plástico douradas: Confiserie, Manucure, King Of England".
A incerteza caminha com o flâneur na produção de imagens; ou melhor, o caminhar
precipita-se para a incerteza nas ruas de Nova Iorque, que, como no poema de Giovanni
88 Apenas um poema nova-iorquino / queria pegar / a tua mão e correr contigo / em direção a / nós
mesmos rua abaixo até / /a tua rua / queria rir alto / pular as notas passando / pelo anúncio da
marquise “mulheres / apai onadas” pela loja de discos / com “The Spirit / In the ark” /pela loja de
tabaco / pelo parque e pelos /sinais de proibido estacionar hoje / pelas pessoas que me observam / no
meu veludo azul e não lembro / o que estavas usando somente que não queria / que nada te vestisse /
queria entregar-me / ao ciclone dos teus braços / e deixar-te no olho do meu furacão e conhecer / a
calma antes / e numa noite de outono / depois dos coquetéis / e dos caríssimos e horríveis / filés
servidos com batatas cozidas da véspera / depois da segunda xícara de café que tomamos / enquanto
ouvimos o rejeitado / violinista / talvez numa noite de outono / quando os taxis passarem sem que
percebas / e aquela chuva fina / que às vezes cai / em Nova Iorque começar / perceberás / e rirás alto
/ as notas que chegam / até mim e correremos de novo / juntos / um em direção ao outro / está bem?
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(1996), depois do canto de uma paixão viva, encadeada em um ritmo onírico nas ruas, lojas e
restaurantes da metrópole, termina como um pedido de confirmação: "yes?", como se fosse
tudo um sonho, um devaneio amoroso, a expressão de um desejo de resultado incerto.
As fotos deste ensaio, na maioria noturnas, realizadas no inverno nova-iorquino, no
qual os dias são curtos (a luz do dia decai fortemente depois das 16h), buscavam o ambiente
"Blade Runner" (Ridley Scott, 1982) da metrópole, congestionada, molhada, noturna, que se
apresentava em seu horário de rush perto das 18h, nas calçadas, nos cafés e nas lojas, onde
multidões de passantes congestionavam as calçadas, subways na volta do trabalho para casa.
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Capítulo 3 - Narrativas e narradores: Favela Vila da Paz (SP, Brasil) e
Nova Iorque (EUA)
Para dar continuidade à reflexão feita até o presente momento sobre as entrevistas,
será adotada uma estratégia que representa a inversão do capítulo anterior, no qual as
interações com as imagens foram objeto de reflexão levando em conta a argumentação e as
justificativas teóricas que capturavam os trechos mais significativos das entrevistas. Neste
capítulo, serão tratados os pontos levantados pela pesquisa, considerando o próprio texto das
entrevistas como pista para acessarmos as áreas ou redes do imaginário, territórios de
circulação de sentidos, matrizes culturais, fantasmagorias nas quais elas se articulam.
Refletiremos sobre as mídias mais frequentadas e seus produtos como um dos palcos
privilegiados dessa articulação.
Tomando por base a época da realização do Ensaio FVP e do projeto no qual se
inseriu inicialmente, vamos particularizar o enfoque desta pesquisa no jornalismo televisivo
e nas notícias relativas à Copa de 2014. Em relação ao Ensaio CC, o foco recairá sobre o
repertório de filmes e também de notícias sobre Nova Iorque, já que nenhum dos
entrevistados teve a oportunidade de visitar essa cidade. A televisão - rede Globo e Record e seus respectivos Jornais de Notícias -, a Internet, Google e UOL, e as redes sociais
Facebook e Instagram representam a grande maioria dos acessos dos entrevistados. Entre
outros acessos, filmes (como Telecine) e novelas também se destacam, compondo um
terreno de notícia/ ficcionalidade/ relacionamentos virtuais de alta importância nos vínculos
com o imaginário individual e coletivo.

3.1 Ensaio Favela Vila da Paz e Arredores
3.1.1

A Narratividade fotográfica vinculada aos telejornais
Na opinião de Pena (2006), a notícia é uma construção social de uma suposta

realidade elaborada de forma a contemplar um número de pressões e baseada naquilo que é
chamado de modelo teórico do newsmaking, o qual leva em consideração "critérios de
noticiabilidade, valores-notícia, constrangimentos organizacionais, construção da audiência e
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rotinas de produção" (Pena, 2006:98). A mediação jornalística segue, portanto, uma lógica
comercial "gestada pela classe hegemônica, cujo modelo totalitário impede a manifestação
da alteridade, substituindo-a pela padronização inerente ao mercado" (Pena, 2006:98). O
Jornal da Globo, entre outros89, apresenta esses contornos de forma nítida e mostra-se como
vínculo importante com o mundo, um mundo imaginário, cuja estruturação é, por ele
mesmo, moldada; uma isenção radical de interesses outros, que não o fato em si, seria
adequada entretanto o comprometimento irrecusável com o mercado e com a perspectiva
política hegemônica torna oblíquo seu papel na sociedade. Mezzaroba (2011), que atua atua
como pesquisador no Grupo de Estudos Observatório da Mídia Esportiva (UFSC/UFS),
afirma que o modo de representação que o Jornal Nacional e as Organizações Globo aplicam
seleção de futebol, por e emplo, é um espelho da imagem do próprio país que será
oferecida como mercadoria a grandes empresas por meio de interpretações de fatos
veiculados a milhões de telespectadores como se esse fosse o exato acontecimento
noticiado” (Mezzaroba, 2011:11). Favorecidos tecnologicamente pelo ambiente intimista, os
enquadramentos e recortes de imagens que “valorizam os detalhes e impulsionam a emoção
têm a intensão de tornar os fatos e as notícias suficientemente atrativos para captar a atenção
de empresas que querem posicionar suas marcas e produtos com o valor que o futebol é
capaz de a eles transferir. O autor diz ainda:
A possibilidade de lucros vislumbrada pela cobertura dos futuros megaeventos
esportivos e seus desdobramentos, atrelada visibilidade e contrapartidas negociadas
em patrocínios milionários, ocasionam no manuseio da informação, que é em sua
essência o fato em si, bruto e sem interpretações, de acordo com os seus interesses,
mercadorizando a notícia, prescindindo-a do todo que a originou e apresentando ao
telespectador apenas uma nesga da realidade, uma porção guarnecida de uma infinidade
de interesses, entre eles mercadológicos, ideológicos e políticos (Mezzaroba, 2011:11)

Um passo importante na escalada do processo informativo encontra-se nas múltiplas
possibilidades de suporte, que imprimem a acessibilidade e, portanto, a proximidade como
característica fundamental. Na expressão de Benjamin (1996:170), "Cada dia fica mais
irresistível a necessidade de possuir o objeto, de tão perto quanto possível, na imagem, ou
antes, na sua cópia, na sua reprodução". O germe da reprodutibilidade apenas se
89 Ver também, para uma análise do Jornal Nacional: Borelli e Priolli (2000: 50-78).
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desenvolveu. O fato excedente, podemos tomá-lo com base nas considerações de Canclini
(1997), que mostram que os usos das novas tecnologias não promoveram exclusivamente
inovação, mas uma continuidade modificada do padrão tecnológico analógico que
desautomatizou ou reorganizou a vinculação entre grupos e sistemas simbólicos. É possível
supor, então, que o impacto a que temos assistido nas relações com a alteridade e o
incremento da autorreferência provenham de uma esfera que abrange o espaço contextual no
qual se encontram os elementos dessa relação (por exemplo, hegemonia/ submissão,
produtor/ receptor), e não apenas trate de seus elementos constituintes e das relações entre
eles.
A coexistência desses usos contraditórios revela que as interações das tecnologias com a
cultura anterior as torna parte de um processo muito maior do que aquele que elas
desencadearam ou manejam. Uma dessas transformações de longa data, que a
intervenção tecnológica torna mais patente, é a reorganização dos vínculos entre grupos
e sistemas simbólicos; os descolecionamentos e as hibridações já não permitem vincular
rigidamente as classes sociais com os estratos culturais (Canclini, 1997, on-line).

Desta forma, podemos atentar para a demanda de uma nova abordagem de um
fenômeno que se universaliza e que não se esgota nos desdobramentos e movimentos das
relações dialéticas sociais e se estrutura como uma dimensão independente que oprime a
todos indistintamente. Poderíamos, assim, acrescentar à afirmação de Canclini (1997, online) – "Apenas afirmo que a reorganização dos cenários culturais e os cruzamentos
constantes das identidades exigem investigar de outro modo as ordens que sistematizam as
relações materiais e simbólicas entre os grupos." – que essa reorganização também permitiu
conhecer que, além das relações entre os grupos, vivemos uma condição de fantasmagoria
naturalizada que inclui, indistintamente, todos, pois a tendência predominante é que todos
os setores misturem em seus gostos objetos de procedências antes separadas" (Canclini,
1997, on-line). Observa-se isso não só como um processo intrassocial mas também como
sintoma da reprodutibilidade desvalorizante diante da potência fantasmagórica das mídias
atuais.
Uma das formas de jornalismo que funciona como substrato para a manutenção de
um aspecto localizado, mas altamente operativo do imaginário coletivo - o jornalismo
televisivo (Borelli e Priolli, 2000) -, congrega duas potências estruturantes da realidade: a
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televisão, que, como aparelho audiovisual, assume o caráter de realidade objetivamente
percebida, e o fluxo de notícias, que constrói e reconstrói permanentemente a imagem do
mundo.
Mezzaroba (2011), analisando a ideia de agenda-setting90, mostra o alcance do poder
da agenda midiática:
Uma alternativa segura para se acompanhar, estudar e refletir sobre os discursos
midiáticos- esportivos é por meio do agenda-setting, conceito advindo das teorias da
comunicação, que considera as relações entre a agenda pública e a agenda midiática,
bem como o “poder” que esta última tem em pautar suas notícias/informações. A teoria
da agenda-setting pode ajudar a compreender a veiculação de notícias. Segundo esta
teoria, ... não há uma intervenção direta da mídia no comportamento dos indivíduos; o
que ocorre é certa influência no modo como construímos/percebemos a imagem da
realidade (Mezzaroba, 2011:4)

Uma área cujo foco não é, por vezes, tão nítido é aquela na qual dispomos mídia e
fato, aparência e realidade, arte multimídia e mídia não artística. Como diz Belting
(2014:283):
A questão da arte nas mídias põe-se de resto onde quer que os limites entre comunicação
e informação sejam ultrapassados. A linha limite da arte passa pelo centro da produção
contemporânea de imagens, sem levar em consideração os domínios de competência das
ciências acadêmicas, para os quais o mundo está em ordem como sempre.

Ele parte de uma ideia que parece fundamental: o fato de que "A arte moderna
começou a questionar a natureza como superfície de experiência sensível", e mais, "A teoria
e a história das mídias dividem assim a unidade das imagens no polo das mídias e da arte,
como se todos os caminhos intermediários estivessem interrompidos" (Belting, 2014:283).
Produtores e receptores podem obedecer à mesma leitura e incorporam, de modo geral, a
mídia como verdade e a arte como fantasia. Entretanto, o que parece ocorrer atualmente é a
produção de um cenário misto no qual a credibilidade e a atratividade da ficção confluem
para um usuário das mídias também com a sua anuência e colaboração. O que vemos,
atualmente, nas edições dos noticiários televisivos é a incorporação de uma estrutura que

90 Pauta: ordem do dia; setting: arranjo, disposição, relação entre elementos que não é visual
(Mezzaroba, 2011)
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lembra a das telenovelas (Borelli e Priolli, 2000a); as notícias, por seu tom narrativo, têm um
caráter sequencial, que se desdobra em dias ou semanas, com o mesmo efeito de suspense
que estabelece, com o usuário, uma colaboração/ acordo de sentar-se à frente da TV nos dias
seguintes no mesmo horário (Idem). Outra característica que chama atenção é a alternância
entre a tragédia e o fato superficial, humorado ou de teor altruísta, que, como nas novelas, dá
à narrativa um balanço que reforça e prepara a expectativa para a continuidade da trama
(Borelli, 1997, 2000b, 2001). Altheide (1999) expõe as formas de disseminação do medo
adotadas pela mídia as quais, ao final, servem a uma política de controle e vigilância. Aqui
se pode acrescentar que essa estratégia colabora também para uma narrativa midiática que
transforma fatos e notícias em roteiro ficcional, encadeados e com o apelo de uma
assistência continuada. O que chama a atenção é a possibilidade de que produtores e
receptores, neste caso, estejam submetidos a um processo comum e que não seja algo como
uma orquestração de interesses questionáveis tendo o receptor como ator submisso. Talvez
as estruturas estanques, polares e definidas de produtor e receptor não existem como nós as
concebemos. Como discute Coultry (2014), estamos experimentando, atualmente, uma
situação de “mediação de tudo”, incluindo instituições sociais, como governo, família,
comércio, igreja, de forma que não podemos supor uma ação da mídia sobre a sociedade,
mas sim que esta é uma massa de processos de intercomunicação, muitos dos quais são
saturados com a mídia: ela dissemina formatos requeridos para a performance diária.
Essa complexidade é encontrada nos vasos comunicantes entre os indivíduos e os
meios de comunicação, nas conversas familiares, no café e no bar, os quais semeiam, nutrem
e operacionalizam discursos que são apropriados e reprocessados num encadeamento de
reprodutibilidades sem fim. Rocha (2012) comenta, citanto Augé, com base nas
considerações sobre a reprodutibilidade devoradora das imagens midiáticas:
O antropólogo Marc Augé (1998)91 olha esse processo com ironia, chamando a atenção
para o protagonismo que a mídia assume em nossa (in)capacidade de lembrar, imaginar
e sonhar. Seguindo seu raciocínio, a penetração das narrativas midiáticas em nosso
cotidiano é tamanha que ela se tornou um potente agenciador de nossos imaginários,
tanto os coletivos — dos mitos, ritos e símbolos — quanto os individuais – dos sonhos
propriamente ditos (Rocha, 2012:136).

91 Augé, M. A guerra dos sonhos. Campinas: Papirus, 1998.
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Essas narrativas que, de alguma forma, tentam disciplinar o nosso imaginário, tanto
individual quanto coletivo, e, por um processo mimético, fazem-nos assumir a lógica das
mídias são exemplificadas por Rocha (2012) entretanto, tomando o comum dos diálogos que
se travam ao nosso redor, o resultado não seria diferente:
Como ele (Augé, 1998) relata: “Tive a oportunidade ... de trabalhar com um jovem de
uns trinta anos, vivo e simpático, que me fazia toda manhã o comentário da atualidade”.
Esse comentário reproduzia o que Augé escutara “palavra por palavra, numa
determinada rádio minutos antes”. E segue: “Por vezes, surpreendia-me imaginando
que, um dia, ele contaria seu último sonho e que eu reconheceria nele o meu, porque nós
dois o teríamos visto na televisão” (Rocha, 2012:136).

O Ensaio FVP, como já foi comentado anteriormente (Capítulo 2), parte de um
projeto cujo nome já implica uma intencionalidade comunicativa: “Metropolização e
Megaeventos: impactos da Copa do Mundo e das Olimpíadas nas metrópoles brasileiras”92.
Esse ensaio estabeleceu com os receptores uma base para a reflexão sobre o tema proposto.
Dessa base, entretanto, deriva, nas vozes dos participantes, a complexidade do imaginário
acessado, o qual emerge no receptor diante da tarefa de comentar o objeto da pesquisa.
Considerando a presente e crescente indistinção entre mídia, realidade e ficção,
Rocha (2012) diz:
Nesse processo, o esmaecimento da nitidez que permitiria discernir o real do ficcional
levaria a um processo de mimetização curioso, no qual a nossa própria percepção e
nossa capacidade de relatar o mundo vivido seriam nada mais do que uma reprodução
introjetada dos discursos midiáticos (Rocha, 2012:136).

Como apontado anteriormente, o conjunto dos entrevistados tem como hábito o
acesso à informação por meio do Jornal Nacional e do Jornal da Record. Os interesses de
ambos os jornais, na manutenção de uma tensão positiva em relação à Copa de 2014, não
permitiram um equilíbrio entre as notícias de caráter positivo e de caráter crítico.

92 Recentemente textos e fotos produzidos pelo grupo foram publicados no livro Megaprojetos,
megaeventos, megalópole: a produção de uma nova centralidade em São Paulo (Carvalho e
Gagliardi, 2015)
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Como pudemos ver no período antecedente ao evento, o telejornal trouxe matérias que
enalteciam a alegria do povo brasileiro ao recepcionar a Copa do Mundo, assim como
exibiam os preparativos da grande festa esportiva. Entrou (sic) em destaque neste
período reportagens com características sobre criação de ídolos, clima de fraternidade,
apelo ao patriotismo além da valorização de legados e organização da Copa. Categorias
estas que só aumentaram durante o período em que ocorreu o evento (Ferreira; Santos,
2015:16).

O estudo de Ferreira e Santos (2015) sobre as matérias publicadas no Jornal Nacional
nos períodos de 15 dias antes da Copa, 15 dias durante e 15 dias depois classifica os eventos
de uma forma interessante para compreendermos a construção do imaginário relativo ao
evento. As reportagens de cunho positivo são divididas nas categorias relacionadas abaixo,
as quais estão seguidas pela indicação do número total de matérias apresentadas nos três
períodos:
Criação de Ídolos: dramatização de personagens que serviam de exemplo e motivação
para os telespectadores. Jogadores das seleções, operários que auxiliaram na construção
dos estádios, torcedores que traziam histórias emocionantes sobre a presença da Copa no
Brasil. (66 matérias)
Patriotismo: exaltação dos símbolos nacionais, como o hino, as cores da bandeira e o
sentido de ser brasileiro. (23 matérias)
Legado Positivo da Copa: a herança que a Copa deixaria ao país. (24 matérias)
Clima de Fraternização: a festa e a harmonia do povo brasileiro e de seus visitantes
durante os jogos. (50 matérias)
Organização da Copa (com teor positivo): a evolução técnica da Copa, arrumação dos
estádios, investimentos em tecnologia para a transmissão do evento, qualidade dos
gramados e utilização de recursos avançados na arbitragem dos jogos da Copa (44
matérias) (Ferreira; Santos, 2015:10).

As matérias apresentadas pelo Jornal Nacional que não enalteciam o evento são
classificadas como:
Violência Esportiva: as brigas de torcidas e algumas atitudes violentas dos jogadores
dentro de campo. (13 matérias)
Legado Negativo da Copa: as reportagens dramatizaram um marco histórico na Copa de
2014: como foram derrota da seleção brasileira contra a Alemanha. (8 matérias)
Organização da Copa (com teor negativo): atrasos nas obras ou mau funcionamento de
alguns órgãos durante o período da Copa. (7 matérias) (Ferreira; Santos, 2015:11)
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Não só a televisão foi potente divulgadora da Copa; esse assunto prevaleceu em uma
enorme quantidade de blogs, sites ou vídeos do youtube. Em nosso levantamento de midias
virtuais realcionadas com a Copa 2014, nos chamou a atenção uma produção veiculada no
youtube cujo título é: "Trezentas famílias serão despejadas para a construção de um estádio e
aí nós nos perguntamos, copa pra quem?"
E continua:
Nos reunimos aqui pra saber se há um projeto de moradia pra essas famílias [...] os
moradores daqui estão fazendo um levantamento das moradias vazias; está fazendo
porque não querem receber os 300 reais de vale despejo. Não querem ir buscar um
aluguel sabe-se lá aonde... pra pagar 300 reais (Valter de Almeida Costa, 2013)93

3.1.2

O Patriotismo e o Clima de Fraternização
APR (2014), com base na Foto FVP 15, expõe sua visão sobre as motivações da a

comunidade da Favela Vila da Paz enfeitou suas ruas e vielas com bandeirinhas para receber
a Copa. Essa foto provocou diferentes sensações em muitos dos entrevistados, os quais
apontaram a disparidade entre a ansiedade em relação à remoção das famílias e a esperança
de melhoria por conta das obras da Copa.
Olha! Esteticamente as fotos foram muito bem tiradas e são bonitas. Com relação aos
aspectos das imagens, as pessoas da favela da Vila Paz queriam também estar inseridos
nesse contexto de Copa do mundo. Eles achavam que não sairiam... Houve uma luta do
início que era a não retirada da favela; não foram tirados por vários movimentos, ajuda
política, mais eles contavam com a melhoria. Algumas fotos que tinham os enfeites de
Copa do Brasil, no meu ponto de vista, eles queriam ser inseridos nesse contexto mais
continuaram à margem (APR, 2014).

As observações de APR (2014) tratam das fotos sob o prisma do patriotismo, que
representa um dos eixos de trabalho do jornalismo da Rede Globo e, possivelmente, de
outras emissoras que objetivam, além de aumentar seus créditos de audiência pela geração
do entusiasmo coletivo, aumentar também seu valor de exposição para os anunciantes. Esse

93 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=35-UfaVUdyo>
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trabalho, como mostram Ferreira e Santos (2015), é dirigido para tentar gerar as condições
da criação de um mito temporário, calcado em dois modelos: a criação de ídolos e a
fomentação do patriotismo voltado para a Seleção e para a Copa no Brasil, ambos
sedimentados pelo clima de confraternização entre os brasileiros e visitantes. BRO (2014)
aponta o contraste das bandeiras, símbolo patriótico por excelência, exacerbado pela
promoção televisiva e comercial do verde/amarelo, seleção canarinho, etc. "em meio à
situação que eles vivem":
Mostra uma comunidade, periferia que parece classe muito baixa, pelo estado dela, por
conter barracos com telhados de Brasilit, bem simples e carente. Mesmo sendo uma
favela de classe baixa, dá pra ver em todas as portas caixinhas da Eletropaulo onde é
colocada a conta de luz. Onde eles têm que pagar a conta em contraste às bandeiras do
Brasil espalhadas pela comunidade com espírito da Copa do Mundo ainda prevalece em
meio à situação que eles vivem (BRO, 2014).

MAR (2014) acentua um aspecto correlato, característico da cultura brasileira,
trazendo o testemunho de funcionários americanos da Nextel com os quais trabalhou:
O povo paulistano é mais acolhedor nesse sentido. Os americanos falavam sobre isso,
quando havia uns eventos mundiais da Nextel. Foi à coisa mais próxima que tive
contato com os estrangeiros nesse momento. Diziam que os eventos paulistanos eram
muito fervorosos, que ficavam admirados com nossa alegria, com o calor, com os
trópicos e como as pessoas se relacionam no Brasil. Acho que esse nosso diferencial, o
modo de se comunicar.

É interessante o uso, por parte de MAR (2014), da expressão "com os trópicos", pois,
embora reforce a fala positiva dos americanos ao se referirem à comunicação dos brasileiros,
especificamente dos paulistanos, essa expressão parece ser trazida de um outro contexto.
Como afirma Costa (2010), não parece que a ideia de que o Brasil seja um país hospitaleiro
tenha fundamentos além da opinião disseminada entre nós e pela propaganda, mediante a
qual a imagem do Brasil é vendida no exterior. Ele diz:
A primeira é que tal ideia de que o Brasil seja um país hospitaleiro é imprecisa, pois
pouco foi mensurado cientificamente. São carentes os estudos que comprovam a
totalidade hospitaleira do brasileiro. Muito do que já foi produzido sobre o tema, mais
especula do que investiga. Somos hospitaleiros? Sim e não! (Costa, 2010).
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Outro ponto importante para esta discussão é a heterogeneidade das diversas regiões
do Brasil, do seu povo, cultura e hábitos. Portanto, há um estereótipo do brasileiro, gentil,
generoso e hospitaleiro, que, embora, não seja destituído de verdade, não é fato em todas as
circunstâncias, e sabemos das condições de violência que também permeiam a nossa
sociedade e que, frequentemente, afetam os turistas estrangeiros. Costa (2010) aponta essa
multiplicidade de relações com base em distinções territoriais e suas subdivisões:
A segunda inferência expressa que a ideia é também equivocada, pois, embora o
brasileiro seja um povo culturalmente unificado, existem grandes diferenças regionais e
intrarregionais que diferem as relações sociais no país, ou seja, há brasileiros e
brasileiros! (Costa, 2010:88).

Uma efeito que deriva dessa abordagem idealista do brasileiro com tais qualidades é
a naturalização dos fenômenos sociais, a indistinção entre raça e cultura e o valor da
formação cultural, sua educação formal, com apoio numa suposta "qualidade inata" do
brasileiro para a expressão dessas características. De forma que, como afirma Costa (2010),
há uma manipulação ativa para a sobrevivência do mito.
Tal "ideologia da hospitalidade" não revela, muitas vezes, as duras condições sociais de
sobrevivência da população e, como nasce das contradições sociais, possui a função de
amenizar as tensões sociais, mascarando determinadas questões penosas e enfatizando
outras mais idílicas (Costa, 2010:81).

3.1.3

Organização da Copa (com teor negativo)
MAR (2014) foi a única entre os entrevistados que se referiu, em contato com as

fotos, à tragédia que ocorreu nas obras da Arena Corinthians em Novembro de 2013.
Quando solicitada a escolher duas fotos com base em um critério estético, MAR (2014)
escolhe a Foto FVP 8 e a Foto FVP 3, com a imagem de um trabalhador em um trator. MAR
(2014) diz:
Aqui aconteceu uma grande tragédia em Itaquera na construção, houve um trabalhador
que trabalhou por mais de 18 horas; no momento que parou por um segundo, ele morreu
com uma pilastra na cabeça dele. Eu estava trabalhando em uma Escola bem próxima,
imagina... todos concentrados, fazendo provas. E os pais ajudando fazer o lanche para as
crianças e toda aquela pressão. Ouvimos helicópteros, ambulâncias e resgates e tirou
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totalmente o foco da nossa prova. Itaquera parou no dia da tragédia e foi em 23 de
Novembro se não me engano...[...]. Nós tivemos oportunidade de oferecermos água e
muito lanche para esses trabalhadores. Toda Vila se solidarizava com eles, fizeram parte
da nossa história daquele ano. Trabalhavam das 07h00min da manhã até as 21h00min da
noite. Quando tinham pilastras para encher eram 3 a 4 caminhões de concreto e era uma
movimentação até as 21h00min. Víamos que não tinha segundo turno... eram os
mesmos trabalhadores desde manhã. E o que aconteceu por lá não foi um mero acidente
e foi muito trágico.

MAR (2014) refere-se a "Aqui..." referindo-se a foto, o que é uma atitude comum
entre todos; faz-se a identificação de um local ou de uma pessoa, em uma fotografia, não
como imagem de alguma coisa, mas da própria coisa. Wulf (2005), comentando Belting
(2010), expõe uma reflexão sobre a identificação da imagem como "retina da mente"
(Videodrome, 1983), pois, como processo completamente naturalizado, impõe-se de forma
tão categórica que não vemos alternativa. Wulf diz o seguinte: "Não há saída do mundo das
imagens - imagens criam prisões de imagens. Dissolvidas no fluxo da imaginação, elas
engolem a percepção, e a colocam em pirueta e finalmente levam a uma dissolução dos
sentidos (Wulf, 2005, on-line).
3.1.4

A formação do discurso crítico
Como se lê em Ferreira e Santos (2015), a descrição dos elementos negativos

vinculados à Copa e veiculados pelo Jornal Nacional inclui a violência esportiva,
relacionada às brigas de torcidas e atitudes violentas dos jogadores; o legado negativo da
Copa, como a dramatização do jogo em que o Brasil perdeu para a equipe da Alemanha; os
problemas organizacionais, como atrasos nas obras; e tragédias, como as mortes que
ocorreram por ocasião da construção dos estádios. Não constam, portanto, as considerações
de caráter negativo focadas nos interesses dos moradores de Itaquera e região, que se viram
afetados ou desconsiderados durante todo o período das obras e durante a realização dos
jogos.
Entretanto, como foi possível detectar nas entrevistas, o jornal televisivo mais
referido pelos entrevistados da pesquisa é o Jornal da Record, apresentado por Celso Freitas
e Adriana Araújo. Embora não tenhamos conhecimento de um trabalho estatístico elaborado
sobre o foco das matérias apresentadas nesse jornal, nosso levntamento que, entre outras

212
reportagens, se inclui uma série chamada O Preço da Copa94, iniciada no dia 22 de Junho de
2013 e inserida no corpo do Jornal da Record. Sua chamada, com narração de Celso Freitas,
iniciou-se assim:
O país do futebol protesta contra a copa do mundo. Bilhões de reais do dinheiro público
investido em estádios. [cena das manifestações nas capitais] Um dos motivos de tanta
confusão é o Maracanã, remodelado, ainda majestoso [...] O Maracanã, que é do povo,
será entregue à iniciativa privada [...] As promessas de melhoria que ainda não
chegaram às cidades, como na obra do Itaquerão. Uma obra grandiosa. Como está em
uma região cheia de carências desperta o espírito crítico de quem mora aqui por perto.

Durante a reportagem, no episódio relativo às obras em São Paulo, o destaque foi
dado a um morador de Itaquera que vive logo atrás do estádio, carente de recursos, e que não
conseguia agendar a fisioterapia para sua esposa, a qual padecia de uma doença
degenerativa, e nem comprar os remédios necessários:
Repórter - As obras do estádio vão bem. O mesmo não se pode dizer de todos os que
vivem a um passo dele. Do topo da casa de seu Mário, dá pra ver o trabalho acelerado
do Itaquerão, mas o aposentado lida com problema cruel: não consegue fisioterapia pra
mulher, que sofre de uma doença degenerativa.
Entrevistado 1 (Seu Mário) - Ela está precisando de fisioterapia e cuidado especial e
devia ser internada para fazer fisioterapia, mas... então... eu bato com a cara na porta.
Vou pra um lado, pra outro... Não tem jeito.
Repórter - A precariedade dos serviços públicos de saúde causou outras reclamações.
Este hospital que fica mais próximo do estádio. A situação aqui é complicada. A sala de
espera lotada... Nas ruas de Itaquera a reclamação é a mesma...
Entrevistada 2 - Faz anos que eu estou fazendo tratamento e cadê médico? Em primeiro
lugar, deveria vir a saúde. Está faltando muita coisa: remédio, médico... Mandam a
gente pra outro lugar distante. Com tantas outras coisas acontecendo, o transporte muito
precário a saúde precária, tudo... no sentido público. Tudo... Você vê... uma obra
gigantesca dessa que mobiliza o país todo em todos os sentidos, que depois um estádio
dessa proporção vai ficar aí pra quê?
Repórter - Mas uma obra grandiosa como esta, numa região cheia de carências,
desperta o espírito crítico de quem mora aqui por perto.
Entrevistada 3 - É por isso que o Itaquerão foi parar na boca dos manifestantes que se
mobilizaram em São Paulo.

94 https://www.youtube.com/watch?v=tpPhtbdBIjg
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Entrevistada 4 - (sobre os transportes) Para os de fora, eles dão um jeito. Eles não dão
jeito pra nós, mas para os de fora, eles estão arrumando tudo para os outros; pra nós,
nada.

Para APR (2014), não só o desnivelamento entre os investimentos com a Copa e o
investimentos sociais chama atenção. As fotos do ensaio, para ele, trazem um outro aspecto,
que se vincula fortemente à situação dos moradores de Itaquera: o descaso das autoridades
em relação à comunicação aos moradores dos projetos que os afetariam diretamente. Quando
perguntado sobre qual seria a intenção do fotógrafo ao fazer o ensaio, diz:
Eu acho que ele quis retratar o ponto de vista, a vida das pessoas, no caso,
principalmente a paisagem sendo modificada sem muito pedir licença. Isso acontece
muito em Itaquera. Aqui continua em expansão, mais os moradores não são consultados,
a comunidade local não é consultada. Simplesmente uma força maior e modifica todo o
cenário. Os otimistas acham bom e os outros nem tanto, porque olham com
desconfiança (APR, 2014).

SUZ, (2014), quando perguntada sobre o ensaio, responde: "Eles investiram onde
eles quiseram. A parte que realmente precisava, como a comunidade que mora perto do
Estádio, não fizeram nada".
DEA (2014), como nas citações anteriores, comenta a infraestrutura dedicada ao
estádio e o fato de não terem pensado na estrutura como um todo, considerando que a Copa é
temporária mas não Itaquera como bairro.
A partir que fizeram as obras para o Estádio, eles pensaram no tempo que tinham para
fazer, porque não tinha muito tempo, no dinheiro para investir na infraestrutura bonita,
na beleza um Estádio, asfalto, ao redor para pessoas verem. Itaquera não era tão ruim,
mais não pensaram na infraestrutura dos moradores porque acabou a copa e não a vida
de Itaquera. Não pensaram na estrutura no todo, em um bairro que só um pedaço na
Copa. (DEA, 2014)

As observações dos entrevistados se repetem, apontando o descaso para com a
população mais pobre do bairro: "E também os pobres sentiram na parte que não foi
investido neles" (DEA, 2014).
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JOC (2014), diante da pergunta sobre as mudanças no bairro após o início das obras
da Arena Corinthians, destaca como a população foi afetada pela especulação imobiliária,
que transformou o bairro de uma forma impositiva como uma condição do progresso.
(Eu vejo) mudança socioeconômica no sentido que os antigos moradores naturalmente
vão sendo tirados. Para ilustrar tenho uma amiga minha que é manicure que trabalhava
em um salão de cabeleireiros que é na Cohab I próximo ao Estádio e, quando venceu o
contrato, ela pagava um “valor X” e quando venceu, isso foi há dois anos e meio atrás,
antes da inauguração do Estádio, o proprietário do espaço, falou para ela e a sócia
cabeleireira que não iria pagar mais o “valor X”, iria pagar “valor XYZ”. Resumindo,
iria pagar três vezes mais o valor do aluguel. Ela disse que não tenho condição devido
ao público... “Mas eu tenho gente que quer e paga esse valor”. Então ela saiu do salão.
Essa especulação inflacionou o entorno, então se ela cobrar, por exemplo, R$ 25,00 do
cabelo passa cobrar R$ 75,00. Em tese os moradores antigos não tem o mesmo poder
aquisitivo. Naturalmente vai se mudando e esses moradores com o poder aquisitivo “X”
vão sendo empurrados do processo de pungência e vão chegando outras pessoas com
ouras características e tudo mais JOC (2014),

Fideles (2012)95, que se posiciona na mesma perspectiva dos entrevistados, como
APR (2014), refere-se à desconsideração das autoridades com os moradores em relação às
transformações realizadas sem prévia discussão ou comunicação com eles. Ela diz em seu
texto no Portal Fórum:
[...] estima-se que as obras possam afetar aproximadamente 15 comunidades. Com a
falta de informações oficiais por parte da prefeitura, os moradores não sabem o que pode
acontecer a eles. [...] No projeto, constam construções como a de Parques, polos
tecnológico e econômico, novas avenidas, alças de ligação e adequações viárias que
literalmente passam por cima das comunidades (Fideles, 2012, on-line).

E mais adiante, no mesmo portal, Glória Orlando, uma das integrantes do Comitê
Popular da “Copa Pra Quem?”, de Itaquera, formado por moradores da região e movimentos
populares, em entrevista concedida à jornalista Fidelis (2012), comenta também a
desinformação, afirmando que ela "faz parte do jogo":
A prefeitura está jogando contra, o tempo todo. Quando as famílias foram se informar
na subprefeitura, falaram para todos ficarem tranquilos e retornarem para suas casas,
pois nada ia acontecer. As pessoas acabam acreditando que e, no momento mais
95www.revistaforum.com.br/blog/2012/02/a-copa-e-o-direito-a-moradia-em-sao-paulo
Acesso em: 8 dez. 2015

09.02.2012.
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oportuno, ofereceram uma bolsa aluguel de R$ 300 por tempo determinado. Com o
trator na frente da sua casa, ou você aceita ou se vira”, enfatiza (Fideles, 2012, on-line).

Com o subtítulo de "De Itaquera para Onde?", o texto de Fideles (2012) chama a
atenção dos leitores para a intenção das autoridades municipais de deslocar as famílias de
Itaquera para áreas mais afastadas da periferia da Zona Leste:
A remoção destas famílias faz parte da lógica da especulação imobiliária. Grandes
eventos como a Copa se tornam pretextos para a retirada da população mais pobre de
áreas até então não valorizadas e o deslocamento delas para lugares mais distantes do
centro. Este caminho centro-periferia acontece há anos nas grandes cidades e muitas das
famílias se perguntam por que se gastam bilhões com obras voltadas para a Copa e não
se investe em moradia, educação e transporte (Fideles, 2012, on-line).

BRO (2014) aponta com crítica a discriminação de destinação das verbas, a questão
da mudança de populações mais carentes para lugares mais remotos.
Nem todos se beneficiaram com as mudanças. Algumas casas da comunidade, tiveram
que sair para construir o estádio. Foram obrigados praticamente mudar para conjuntos
habitacionais. Mais nem todos querem saí (BRO, 2014).

Entretanto, outra entrevistada, MAR (2014), tem uma visão mais otimista e em
sintonia com uma perspectiva da vida mais positiva, coerente com sua formação religiosa:
Mudou a evolução, nós temos algumas coisas na nossa região, que podem dizer que são
boas e vieram para melhorar. As pessoas que deveriam aproveitar desses benefícios nem
todas ficaram para ouvir e contar estória de progresso.

Ela, como professora, direcionou suas observações para as novas escolas na região,
"com estruturas muito boas. Temos mais escolas Estaduais que Municipais e isso é
curioso..." e observou que contam com hospitais com atendimento "extraordinário", apesar
das várias crises.
Nos comentários às fotos do Ensaio FVP, a fconstrução dos sentidos
expressos nas falas dos entrevistados ao exporem suas opiniões sobre Copa e sobre as
alterações provocadas pelas obras, mostra uma coerência entre a mídia televisiva e digital e a
perspectiva crítica dos entrevistados.
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3.1.5

A imagem da criança
A imagem das crianças no Ensaio trouxe à tona uma variedade de conceitos e

imagens a elas relacionadas relacionadas. DEA (2014) constrói uma narrativa emotiva ao
comentar a Foto FVP 8:
A foto número 8, pela criança; ele nem sabe que está vivendo uma situação triste.

Assim expõe um contexto de tristeza que, embora tenha possibilidade de ser
verdadeiro, é eleito por DEA para construir, num tom melódico, o seu comentário.
E segue:
[...] porque, pra ele, tudo é festa. Por exemplo, se ganhou um chinelo, está feliz. Ele está
em uma casa humilde e talvez esteja sem saber o que acontece (DEA, 2014).

O teor de sua fala aponta para uma felicidade simples e inocente "se ganhou um
chinelo" em meio a "uma situação triste".
A constância do apelo nos telejornais e programas de televisão que enfocam
sistematicamente a criança em um contexto romântico é derivada de um imaginário
construído em vários níveis - nas telenovelas, no cinema ou na literatura - que formam
padrões de inserção da "infância poética" no imaginário coletivo, como aponta Lajolo
(1997):
Enquanto formadora de imagens, a literatura mergulha no imaginário coletivo e
simultaneamente o fecunda, construindo e desconstruindo perfis de crianças que
parecem combinar bem com as imagens de infância formuladas e postas em circulação a
partir de outras esferas, sejam estas científicas, políticas, econômicas ou artísticas
(Lajolo, 1997:228).

Menna (2010) mostra a contradição entre a imagem da criança pura – citando o
poema do romântico Abreu (1972): “Como são belos os dias/ Do despontar da existência!/
Respira a alma inocência Como perfumes a flor;/ O mar é lago sereno,/ O céu um manto
azulado,/ O mundo um sonho dourado, A vida um hino d'amor!” –, desenvolvida em nossa
literatura, que se contrapõe à criança "diabo", como aquela retratada por Assis (2004) em
Memórias Póstumas de Brás Cubas:

217

Desde os cinco anos merecera eu a alcunha de 'menino diabo'; e verdadeiramente não
era outra coisa; fui dos mais malignos do meu tempo, arguto, indiscreto, traquinas e
voluntarioso. Por exemplo, um dia quebrei a cabeça de uma escrava, porque me negara
uma colher do doce de coco que estava fazendo, e, não contente com o malefício, deitei
um punhado de cinza ao tacho, e, não satisfeito da travessura, fui dizer minha mãe que
a escrava é que estragara o doce “por pirraça”; e eu tinha apenas seis anos (Assis,
2004:32).

Essa contraposição, longe de ser neutralizante na construção da imagem da criança
inocente e pura, apenas a reforça, pois, trabalhando em seu oposto, abre para outra
concepção, esta elogiosa, de criança esperta, mas ainda inocente, mesmo que má. A imagem
da criança é sempre cercada de uma aura angelical; mesmo a "criança diabo" de Assis (2004)
não soa má como de fato é, pois quebrar a cabeça de uma escrava por nenhum modo pode
ser considerado menos que um crime, entretanto, reservamos um grau de condescendência
para com essa imagem.
Por outro lado, CLE (2014), diarista, ao comentar a Foto FVP 8, não se refere ao
menino, e sim à limpeza da casa:
E veja essa outra foto número 8, está melhor que a foto número 7 e está mais limpa. Está
mais organizada, apesar de ser um lugar pequeno mais arrumado. Essa outra foto está
melhor... que a foto número 7.

Uma outra leitura de CLE (2014), sobre a criança retratada na Foto FVP 10, inclui
uma projeção do imaginário particular ou mesmo coletivo, pois refere-se a uma suposta mãe
que não se encontra na foto. Ela diz:
Aqui a foto número 10 (FVP) é uma criança que está feliz, uma casa de cimento, como
fala? De bloco,.. porque só tem barracos. Me parece uma casa melhor. Está feliz, a mãe
já conseguiu reformar, construir, eu acho. Você tem roupa, mas está mais arrumado e
organizado. Aqui nessa outra foto tem mais espaço... Como fala meu Deus, foge as
palavras... A outra era só terra (referindo-se à Foto FVP 8).

3.1.6

As palavras como rastros
Ginzburg (2012) trabalha os rastros benjaminianos como "uma convergência entre o

que está ausente e o que está diante dos olhos"(Ginzburg, 2012:112). O rastro como
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fragmento do passado é imagem do tempo, como proximidade de algo distante; é presença
de uma ausência, mesma definição de imagem fotográfica, entretanto ele tem mais de um
significado: “Tratar um objeto como rastro implica que ele tem mais de um significado
possível. Além de sua presença imediata, nele se encontra um cifra, que pode ser tomada
como condição para entender o que houve ou supor o que haverá” (Ginzburg, 2012:112).
Os rastros na linguagem, estrutura em movimento, não apontam para o passado, mas
para a estrutura presente construída com os fragmentos no passado. "A estrutura e o detalhe
em última análise estão sempre carregados de história" (Benjamin, 1984:240) A presença
constante das mensagens midiáticas nos canais convencionais e nas discussões e conversas
cotidianas retroalimentam as notícias cujos temas incorporam-se e naturalizam-se como
apropriação definitiva nos relatos e texto dos seus usuários. As pequenas dissonâncias e
desníveis de vocabulário entre discursos mostram que os territórios compartilhados, embora
mutáveis, podem adquirir uma consistência que passaria a incorporar o "imaginário orbital"
(Kamper, 2002). Esse desenvolvimento comum na atualidade pela prevalência das mídias
altamente difundidas, como na concepção de Pross (1992) de mídia terciária, ao atingir certa
intensidade, estabelece-se com entidade autônoma e manipuladora. Isso vemos, por
exemplo, na mensagem publicitária política.
"O que eu consegui reparar foi a mudança de alguns pontos na infraestrutura do
asfalto..." diz DEA (2014).
A sensação que a classe C que é mais pobre, não mudou muita coisa, porque a favela
continuou sendo favela. Mudou o estádio para quem iria assistir o jogo, mudou a
infraestrutura em volta. Mais fácil acesso das pessoas que iriam assistir, mais não
melhorou a vida dos menos favorecidos do bairro (DEA, 2014).

Chama a atenção o uso das palavras infraestrutura e classe C na fala da entrevistada.
Perguntada sobre a foto do ensaio FVP que lhe agradou sob o ponto de vista estético,
responde:
A foto número 15 me chamou atenção pelo fato de não ter mudança na favela, eles
enfeitaram com bandeiras da Copa. Porque querendo ou não eles estavam no meio da
festa. Estava tendo um evento grande e eles não tiveram mudança na vida e mesmo
assim estavam enfeitando e querendo entrar na dança (DEA, 2014).
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A linguagem jornalística acentua palavras ou expressões que se tornam próprias para
cada mídia em questão. A linguagem do jornal televisivo diferencia-se da linguagem de
blogs, sites de informação ou do jornal escrito. Nesse sentido, podemos detectar que, no
acesso ao imaginário, a expressão da imagem mental projetada na foto, já carrega consigo
um vocabulário próprio. como, por exemplo:
O retrato do trabalhador ali... Às vezes, se for analisar, pode ser um morador do bairro...
de certa forma, está sofrendo o impacto, mais tem que trabalhar como operador de
máquina. E, sem querer, ele é um agente dessa transformação que pode ser negativo
para alguns ou pode ser um agente destruidor, fazendo o que ele tem que fazer, é o feitor
a fazer o oficio que não lhe agrada muito (APR, 2014).

A ideia de agente de transformação é recorrente nos meios jornalísticos e na mídia
virtual sempre com um cunho educacional e social, o que é comum para um coordenador
cultural como APR (2014). O que chama a atenção é que o acesso ao imaginário traz
consigo o uso de palavras não usuais na expressão individual, nas conversas coloquiais,
entretanto bastante comuns na literatura, nas novelas da televisão e no cinema, como a
palavra feitor mencionada por ele. O site Recanto das Letras96, por exemplo, traz, de igual
forma, outra palavra tratando, também, de agentes transformadores; no caso, agentes
transformadores da educação para transformar "súditos em cidadãos".
JOC (2014), funcionário público, possui um modo de expressão mais fluido e,
aparentemente, tem mais flexibilidade no acesso às matrizes culturais que compõem o seu
repertório. Suas observações às Fotos FVP mostram um capital cultural maior que o dos
outros entrevistados e, aparentemente, é composto por uma mescla de informações de várias
procedências, como as referidas na pesquisa. JOC (2014) fotografa e posta fotos
regularmente no Facebook, conhece fotógrafos considerados de arte, como Farkas e CartierBresson, e engajados, como Salgado. Seus canais de televisão preferidos são Cultura, Curta
TV e Fx; acompanha regularmente o jornalismo da Globo e navega diariamente na Internet,
sendo Facebook e UOL seus sites preferidos, um como rede social e o outro como site de
notícias. Isso permite a JOC (2014) um trânsito em áreas do imaginário compartilhado
reveladas nas expressões que lhe permitem acesso: "primitividade", "bens de consumo",

96 http://www.recantodasletras.com.br/artigos/3169268
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"luta de classe", "foto emblemática", "abstração", "e a vida pulsando aqui embaixo",
"cortesias do Estado", "esquerda de urgência e não de reflexão", como vemos a seguir:
O encontro do urbano com certa primitividade e o estádio se destacando em uma
paisagem inóspita (Sobre o Ensaio FVP) [...]
O contraste da foto número 9 (FVP), os bens de consumo expostos e nitidamente sem
aproveitamento nenhum [...]
A foto número 10 (FVP), nós voltamos na questão luta de classes [...]
Essa foto número 13(FVP) mais emblemática que a foto número 12 [...]
Essa foto número 14 (FVP) muito emblemática. Veja esse fusca amarelo! Acho legal
quando você dá um up no ambiente e você usa, de forma desastrada, as cores, mas essa
abstração faz que, pelo menos, tenha certo brilho [...]
E os contrastes de novo e sempre essa assombração os monumentos de concretos e a
vida pulsando aqui em baixo. (Foto FVP 14) [...]
Aqui tem certa predominância por questões econômicas e sociais associados pelas
cortesias que vivemos pelo Estado atualmente, aqui somos uma esquerda de urgência e
não de reflexão (Foto FVP 15) (JOC, 2014).

MAR (2014), pedagoga e professora, comenta a Foto FVP 15 em tom eloquente:
Sim, porque esse povo tão devoto, essa nação mora desse jeito. Essa gente que vibra,
pula e faz toda essa festa na copa não pode se aproximar do Estádio para ver o
movimento. É o caso dos meninos. Eles não participam e fomos nós que construímos.
Isso seria a minha crítica e visão, e não tem retorno dessa dedicação.

MAR recorre a fragmentos discursivos de caráter religioso - "esse povo tão devoto" compatível com sua formação católica iniciada quando criança. Sua participação nas obras
sociais da região vinculadas à Igreja Católica, obra social de Dom Bosco e a igreja de São
Pedro, em Itaquera, mostra como a construção de sentidos se dá dentro do terreno do espaço
imaginário mais acessível. Ela diz entusiasmada:
Vocês vão ouvir falar muito das obras sociais do Dom Bosco. De lá, temos uma visão
privilegiada do Estádio (MAR, 2014).

Ela trabalhou na casa de acolhimento na qual eram recebidas crianças em situação de
vulnerabilidade. Seu comentário sobre a Foto FVP 8 apresenta esse recorte sensível à
problemática social relacionada ao trabalho comunitário que desenvolveu ligado à Igreja:
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[...] e esse menino com cara de desolado[...] [escolho] a foto número 8 por conta da
visão, falta de estrutura por se tratar de uma criança; os olhos dele estão longe, com
olhar de paisagem. E com esse tamanho, criança não vê futuro e todo progresso está
longe. Tem um cachorro todo encostado sujo e o esgoto passando na frente deles com
todo o dejeto (MAR, 2014).

AND (2014), técnico em informática, dá sua impressão geral sobre as pessoas
retratadas nas fotos:
A condição delas permanece a mesma. Houve um grande investimento no estádio pra
ser utilizado por um mês e benefício para pessoal da região não teve nenhum.

Sobre a Foto FVP 10, ele repete a ideia que faz da situação dos moradores de
Itaquera e expressa-se mostrando a contradição entre os enormes investimentos com as obras
do estádio e a estagnação na precariedade em que se encontram os moradores:
Apesar de todo impacto que teve na mídia e todo investimento bruto de nível nacional, a
menininha permanece na mesma. Ela está na casinha dela, ela vê um horizonte diferente
do que ela costuma conviver, mas a situação dela continua a mesma. Remete à minha
infância, porque eu morava perto do estádio; você vê toda essa intervenção, mas
mudança para nossa vida pra melhor não teve nada (AND, 2014).

APR (2014) expressa sua impressão comparando as Fotos FVP 16 e 17:
O que era de 2012 e 2014 continua a mesmo depois da copa. Mudou nada. A diferença é
que aumentou a quantidade de lixo. A favela não foi melhorada, urbanizada; o córrego
não foi canalizado. Continuou do mesmo jeito.

3.1.7

O trabalho como mediação?
ELI (2014) e CLE (2014), duas diaristas entrevistadas, fazem referência frequente às

expressões "entulho", "lixo", "limpeza", "roupas no varal" e suas variações.
ELI (2014) usa como critério para as suas observações das fotos (FVP) o que "o povo
faz" com o lugar, onde colocam os varais, a situação do entulho e da sujeira:
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A foto número 6 também está pichado, bagunçado e com entulho. [...] E essa outra foto
também... Na verdade o povo que faz o lugar feio, um monte de roupa e entulhos. [...]
Esses varais aqui, esse monte de coisa velha e de cama. [...] Não reconhece o lugar, mas
é um povo... Mais a não ser que o local não passe nenhum transporte para estar levando
essas coisas. [...] Essa a mesma coisa: os varais na frente, a não ser que não tenha espaço
atrás. [...] Eu acho, apesar de que essa foto aqui eu julgo mais pela população, não é
nem pelo local em questão; as casas ou dessa passarela eu não vejo diferença nenhuma.
Mais em relação da sujeira está pior! [na questão do conjunto, o que chama a atenção é]
a questão do lixo e do entulho. [...] Em minha opinião, deveria ter mais conscientização
da população referente a essa sujeira e entulho (ELI, 2014).

Por outro lado, as fotos (FVP) que apresentam condições mais favoráveis são
avaliadas positivamente, com o mesmo critério:
[Escolhi a foto 15] pelo sentido de ser um local humilde e simples. Sei que não são
casas dos sonhos, mas muitas famílias não têm necessidade e acaba vivendo nessas
comunidades e acho por aparentar um ambiente limpo.
Entrevistador: Principalmente pela limpeza do local que lhe importa?
ELI: Sim!
Entrevistador: Você sentiu que o povo não está cuidando devidamente desse lugar?
ELI: Eu acho!

Sobre as Fotos FVP de 2014:
ELI: As fotos são bem legais!
Entrevistador: Por quê?
ELI: Porque tem uma aparência mais limpa, as ruas...

Sobre a Foto FVP 14:
ELI: Achei legal, lugar bem simples diferente daquele outro, você não vê muita sujeira e
entulho.

Sobre a Foto FVP 15:
ELI: Essa foto também, casinhas bem simples e um ambiente legal.
Entrevistador: Legal de que maneira?
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ELI: Então legal no sentido das anteriores aqui está mais pintadinho e ajeitadinho e as
outras fotos você vê mais entulho e sujeira.

CLE (2014), como contraponto às observações sobre a imagem da criança da Foto
FVP 8, ao contrário de DEA (2014), põe sua atenção na limpeza, nas roupas e na arrumação
do lugar. No comentário de CLE (2014) sobre a Foto FVP 8 podemos observar a sua relação
com a mediação do trabalho:
E veja essa outra foto, número 8. Está melhor que a foto número 7 e está mais limpa.
Está mais organizada, apesar de ser um lugar pequeno, mais arrumado. Essa outra foto
está melhor... que a foto número 7 (CLE, 2014).

Uma outra leitura de CLE (2014), agora sobre a criança retratada na Foto 10 FVP,
pode-se ler a seguir:
Aqui, a foto número 10 é uma criança que está feliz, uma casa de cimento, como fala?
[...] Você tem roupa, mais está mais arrumado e organizado. Aqui nessa outra foto tem
mais espaço... Como fala meu Deus, foge as palavras... A outra era só terra (referindo-se
à Foto FVP 8).

CLE (2014), sobre a comparação entre as Fotos FVP de 2012 e 1014, diz:
Estão jogando mais lixo, tem sujeira e então na verdade piorou. [...] E veja essa outra
foto número 8. Está melhor que a foto número 7 e está mais limpa. Você tem roupa,
mais está mais arrumado e organizado. [...] Como comentei, qualquer lugar pode ser
coisa feia, acabada, sem reforma e lixo.

3.2 Recepção: Ensaio Cidade dos Crocodilos: incertezas e estranhamentos (Ensaio
CC)
A fotografia de rua, cujo fascínio, para o produtor, em sua grande parte, encontra-se
no ato de sua produção, pode não visar, aprioristicamente, a uma interação com um público
determinado ou à sua recepção, ao contrário de outras modalidades fotográficas, cuja
produção parte de uma finalidade predeterminada. O caráter técnico-utilitário da fotografia
de rua dos primeiros tempos, quando era predominantemente destinada ao comércio de
retratos, foi, em parte, substituído pela produção de conteúdos altamente subjetivos, pela
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expressão artística ou mesmo pelo ato fotográfico em si, mais aparentado à pesquisa
individual sobre relações com o meio urbano ou com pessoas, mediado pela subjetividade
em permanente fluxo com a percepção objetiva.
É um tipo de fotografia que nos diz algo fundamental sobre a natureza do meio como
um todo, sobre o que é único para as imagens que produz. A combinação desse
instrumento, uma câmera, e este tema, a rua, produz um tipo de foto que é peculiar, de
uma maneira que retratos formais, paisagens pictóricas e outros tipos de imagens da
vida cotidiana não97 são(Westerbeck, 1994:34).

Ou, em Flusser:
Quem observar os movimentos de um fotógrafo munido de aparelho ... estará
observando movimento de caça. O antiquíssimo gesto do caçador paleolítico que
persegue a caça na tundra. Com a diferença de que o fotógrafo não se movimenta em
pradaria aberta, mas na floresta densa da cultura (Flusser, 2011:43).

A análise das considerações dos nossos entrevistados parte dos mesmos parâmetros
do Ensaio FVP, que visam ao acesso às construções estabelecidas, às em transformação e às
retroalimentadas pelas potências fantasmagóricas, como a mídia, no imaginário orbital.
Entretanto, no Ensaio CC, são outras as áreas a serem exploradas e requerem um
aparelhamento próprio. Isso se deve ao fato de que os entrevistados - como moradores de
Itaquera e familiarizados com o bairro, com o transporte público assim como com a história
recente e com condição

social que ali se instalou - têm uma abordagem de maior

proximidade com os temas levantados pelas fotos do ensaio.

3.2.1

O Ensaio visto como filme
A vida na rua traz, como fluxo incessante, uma experiência sempre nova e com

conteúdo inesgotável. Sua intensidade é captada de várias formas, e a literatura, assim como
a fotografia, é pródiga em representá-la.
97

It is a kind of photography that tells us something crucial about the nature of the medium as a
whole, about what is unique to the imagery that it produces. The combination of this instrument, a
camera, and this subject matter, the street, yields a type of picture that is idiosyncratic to photography
in a way that formal portraits, pictorial landscapes, and other kinds of genre scenes are not
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[...] a rápida convergência de imagens em mudança a descontinuidade aguda contida na
apreensão com uma única vista de olhos e o inesperado de impressões súbitas. Tais são
as condições psicológicas que a metrópole cria. Com cada atravessar de rua, com o
ritmo e a multiplicidade da vida econômica, ocupacional e social, a cidade faz um
contraste profundo com a vida de cidade pequena e a vida rural no que se refere aos
fundamentos sensoriais da vida psíquica (Simmel, 1973:12)

Um dos primeiros comentários de MAR (2014) sobre o Ensaio CC estabelece uma
interessante relação entre fotografia, imaginário e cinema. Uma primeira impressão que
ocorreu a ela foi a de serem imagens de um filme, isso de forma genérica, como
identificando uma ambientação que se vincula a um imaginário construído com base em sua
experiência individual com o cinema. Após a primeira impressão, ela exclama: "Isso aqui
parece um filme de máfia!...” (MAR, 2014), particularizando sua observação por acessar um
conjunto constituído por centenas de filmes, histórias, notícias e cartazes de filmes que
formam o arquivo atmosférico que é acessado. Schulz (2012) usa a mesma chave, da atitude
suspeita, em seus comentários sobre a Rua dos Crocodilos: "As pragas de nossa cidade são a
agiotagem praticada com passagens de trem e o suborno (Schulz, 2012:89).
São imagens de um filme? Parece cena de filme. Coisas que nós vemos em cenas de
filme... pessoas andando em uma rua gelada... e parece toda molhada e com nomes em
inglês no outdoor, nas luzes e em todos os lugares. [...]. Isso aqui parece um filme de
máfia!... (MAR, 2014)

A relação entre narrativas ficcionais próprias da maioria das produções
cinematográficas dota o filme de uma propriedade que o aproxima das fronteiras entre o
devaneio, o sonho e a realidade. O fluxo de fotogramas que ocorre no cinema - pequenas
fotografias sequenciais projetadas, ampliadas milhares de vezes e apresentadas nas salas
escuras de um cinema - propõe um espetáculo cuja característica central é o fluxo de
imagens que mimetiza o fluxo da vida. O cinema reproduz, na tela, em algumas horas,
inumeráveis fluxos que se encontram, se entrecruzam e se somam no palco imaginário do
receptor. Nas palavras de Derrida (2012:362): "O cinema é uma arte fantasma, isto é, ele não
é nem imagem nem percepção".
MAR (2014), como se encontrasse um fio interpretativo para o conjunto das fotos,
baseada nas imagens do cinema, diz sobre a Foto CC 7:
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Essa parece filme do Brooklyn; é um bairro de negros. Nem sei se o bairro de Brooklyn
fica em Nova Iorque. (risos)

O desconhecimento assumido de MAR (2014) em relação aos bairros de Nova Iorque
não altera, em qualquer medida, o quadro, o valor de suas observações, pois o imaginário
encontra-se num distanciamento da objetividade dos lugares e dos corpos, como
comentamos no Capítulo 1. Questionamos aqui as alterações provocadas sobre a
reprodutibilidade não só no campo das imagens mas também em relação à informação. A
desvalorização da informação dada pela reprodutibilidade, que a esvazia de conteúdo,
permite a instalação de conceitos esterotipadas que ocupam a parcela da memória e do
imaginário com imagens vazias.
Quando uma pessoa, uma coletividade, um ato, uma informação se virtualizam, eles se
tornam “não presentes”, se desterritorializam. Uma espécie de desengate os separa do
espaço físico ou geográfico ordinários e da temporalidade do relógio e do calendário.
verdade que não são totalmente independentes do espaço-tempo de referência, uma vez
que devem sempre se inserir em suportes físicos e se atualizar aqui ou alhures, agora ou
mais tarde. No entanto, a virtualização lhes fez tomar a tangente (Lév , 1996:21).

Se atualizarmos as palavras de Lévy (1996), considerando o processo de
independência das imagens, e a atrofia da alteridade, podemos conceber que a "tomada de
tangente" se extrapolada, em seu trajeto tangencial, nos permite antever uma possível crise
da informação.
Uma das referências às fotos que se relaciona à imagem cinematográfica, mais
especificamente a um clip, encontramos na observação de MAR (2014) ao comentar a Foto
CC 8:
Esse parece o filme, o thriller do Michael Jackson. Que criativo! (risos).

Essa referência ao thriller de Michel Jackson está, em nosso entendimento, baseada
em uma analogia visual com a construção da foto mais do que com a sua temática. Essa
analogia visual, considerando-se o lixo retratado na foto que MAR (2014) relaciona com o
thriller de Michel Jackson, remete à complexidade da trama fotográfica, na qual se mesclam
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elementos representáveis e não representáveis. Tem origem, então, uma mescla que, em
particular, segundo nós a entendemos, representa a brecha na estrutura racional da percepção
e que dá origem às redes de relações oníricas, analógicas, intraduzíveis pela consciência.
A complexidade referida acima não se situa na fotografia ou não é da fotografia, mas
sim abrange os vários níveis do imaginário, da memória, dos aspectos fisiológicos da visão,
que, por sua vez, interagem com os sistemas e se ancoram na imagem fotográfica. Aspectos
que compõem essa rede de relações que se encontram além da imagem fotográfica (a qual
estava, fisicamente, nas mãos dos entrevistados) podem ser vistos na observação de ELI
(2014):
Eu não sei, mas, pelo que todos imaginam, [Nova Iorque] é a cidade dos sonhos, por
e emplo: “Eu vou para Nova Iorque”. Não para mim... Eu não tenho esse sonho. Sou
mais terra e mato. Por ser um ambiente onde as pessoas imaginam ser chic e talvez seja
isso... Porque, desde pequena, ouço dizer: pra onde você quer ir? “Para Nova Iorque”.
Sempre vê em filme uma coisa legal. Mais, pelo nome, não imagino o local, porque eu
nunca perguntei. Sim, como cidade dos sonhos, e não é meu caso, eu não tenho vontade
de conhecer.

As fotos do Ensaio CC provocam, nos receptores, não apenas referências de cenas
imaginárias, como se fossem retiradas de um filme, mas também encontram, como
característico do ensaio, um distanciamento, revelado na resposta de MAR (2014) ao
comparar os dois ensaios:
Sim, parece uma coisa muito distante de mim e, nas fotos de Itaquera, tive uma relação
emocional. Eu conheço esses lugares e pessoas, já ajudei algumas, tive contato e sei
dizer o que vi. E as fotos de Nova Iorque parecem filmes e não têm uma relação
emocional e é distante. Parece um dia que sentei no sofá e assisti um filme a respeito.

A comparação aprofunda os contrastes, com os quais temos trabalhado, em que se
situam, por um lado, a experiência física de contato direto com o olhar, com um fato ou com
uma condição e, por outro, as imagens via mídias que, juntamente com aquelas originadas na
informação reproduzida, se incorporam no universo das fantasmagorias contemporâneas.
Nos dias de hoje, a presença da camada de imagens independentes, autorreferentes,
numa parte nutrida pela mídia, outra como legado de nossa cultura, encontra-se em todos os
lugares. As diferenças que se podem notar nas observações comparativas dos entrevistados
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expõem, na verdade, um resíduo de tensão do imaginário com situações experienciadas com
proximidade física ou relacional, entretanto o imaginário da reprodutibilidade insere-se
sempre de forma insidiosa.

3.2.2

O conto “A Rua dos Crocodilos”, de Bruno Schulz, e o Ensaio Cidade dos
Crocodilos: correspondências
Pode-se traçar um paralelo entre a posição do olhar do fotógrafo e a do narrador. No

conto “A Rua dos Crocodilos”, Schulz coloca-se, também, como uma testemunha
privilegiada, o que lhe permite submeter-se aos enganos e às falsas interpretações, sem,
entretanto, envolver-se com os personagens. Essa posição, como narrador, confere-lhe
correspondências com o flâneur, como testemunha interessada mas não participativa. De
forma similar, o fotógrafo de rua estabelece um modo de relação próprio com os objetos de
sua percepção.
Por outro lado, a iamgem mental vinculada à fotografia, como um fluido imaginário
confinado em um suporte, estabelece, com o receptor, uma relação de demanda de
continuidade. A imobilidade da foto clama por sua liberação, pela instauração de uma
dinâmica imaginária, e o receptor empresta não somente movimento mas também narrativa e
conteúdo psíquico a essa fotografia.
Nessa perspectiva a fotografia das ruas da metrópole, ao cortar radicalmente o fluxo do
tempo da metrópole viva, permite ao observador dialogar com sua própria percepção,
indagando o que, na foto, é tão real e ao mesmo tempo ausente: a realidade psíquica,
uma película do imaginário da cidade sobre um suporte material (Name, 2010:137).

Entretanto, as possibilidades técnicas da fotografia, como as diferentes lentes, teles,
zoons ou grande-angulares, permitem uma variação significativa no modo de captação da
imagem, que revela, na escolha efetuada por uma ou outra, diferentes modos de relação com
a cena. Como exemplo, pode-se mencionar a imagem clássica - o acontecimento para o
observador, a construção para ser vista em primeira mão - e a imagem de espreita - o
acontecimento sem interferência, o observador imaterial, a moldura situacional que antecede
os limites do retângulo. Na imagem de espreita, o observador situa-se por detrás de uma
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camada de silêncio, de observação não participativa. Na imagem clássica, o observador tem
a imagem enquadrada diretamente em seus olhos (Moreira, 2014).
DEA (2104) traz, para a análise das fotos do Ensaio CC, além de uma objetivação da
tristeza percebida nas fotos, pelo ambiente urbano e noturno, uma voz provinda de um
imaginário também relacionado às imagens de filmes: "pessoas drogadas... com garotas de
programa...". DEA (2014) relata como um de seus interesses principais os canais de filmes,
como Megapix, cuja chamada comercial98 oferece uma grande variedade de opções
cinematográficas. Seu comentário geral sobre o Ensaio CC revela uma observação que parte
de um ponto do imaginário cinematográfico:
Parece que o lugar que as fotos foram tiradas... parece um lugar triste. Acho que é Nova
Iorque. Com pessoas drogadas... com garotas de programa. É que me pareceu um lugar
triste, um centro comercial. Chama atenção pelas luzes e parece um lugar afastado e não
lugar mais rico dos Estados Unidos (DEA, 2014).

Um dos temas mais frequentes nas produções cinematográficas locadas em Nova
Iorque é a prostituição, em roteiros que mesclam redes de criminosos, uso ou tráfico de
drogas. O filme, Confissões de Uma Garota de Programa99 , por exemplo, mostra o trabalho
de uma garota de programa de luxo no ano de eleições presidenciais americanas em meio à
crise econômica. Esse e tantos outros filmes sobre o presente e o passado da prostituição em
Nova Iorque (como em Era uma Vez em Nova Iorque100) estruturam parcela do imaginário
sobre a cidade.
Considerando as respostas de DEA(2014), estabelecem-se correspondências com
Schulz (2012) tanto de caráter geral quanto em particularidades, como é possível ver a
seguir:

98 Te to de apresentação no site: “No megapi o assinante tem disposição os grandes sucessos,
filmes aclamados, campeões de bilheteria e produções do cinema mundial, independente e nacional.
O Megapix é a melhor opção de filmes na TV por assinatura brasileira. Quem procura títulos novos,
grande acervo e um baixo índice de repetição já achou o seu lugar. Aqui, você escolhe como quer
ver, dublado ou com áudio original e legendas eletrônicas. Megapix, grandes sucessos em primeiro
lugar.” (http://megapi .globo.com/sobre)
99 Confissões de Uma Garota de Programa. The Girlfriend Experience. Dirigido por Steven
Soderbergh. Magnolia Pictures, 2009.
100 Era uma Vez em Nova Iorque. Dirigido por James Gray, 2014.
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Era um distrito industrial e de comércio, com um caráter utilitário fortemente acentuado.
O espírito dos tempos, os mecanismos da economia, não poupou também nossa cidade e
criou suas gananciosas raízes nessa nesga de sua periferia, originando assim um bairro
parasita (Schulz, 2012:84).

A metrópole moderna explicita uma vida psíquica que permeia as relações entre os
objetos, luzes e personagens atravessados pelas tensões das vivências inusuais, das
intensidades dos ruídos, do contato com desconhecidos. Essa vida psíquica encontra-se
relacionada com a modernidade nas palavras de Lutsyshyna (2014):
A cidade se tornou o novo espelho no qual as pessoas se veriam, e uma nova forma de
vida psíquica nasceu. Charles Baudelaire foi um dos primeiros a reconhecer isso na sua
obra Fleurs du mal em que se refere aos novos elementos dessa vida psíquica –
encontros fugazes na multidão, tédio, o horror dos crimes da cidade aos quais as pessoas
se acostumam, o sentimento fantasmagórico causado pela comercialização, e assim por
diante101 (Lutsyshyna, 2014:41).

A obra de Baudelaire é tomada por Benjamin (2006) como parte de sua metodologia,
como um instrumento de precisão, situado em um tempo exato, num limiar estratégico, que
lhe permitiu ler detalhes da intimidade de um processo histórico e traduzir as profundas
inquietações humanas diante do confronto da perda da memória e da diminuição da
experiência profunda da vida em prol de vivências reativas trazidas pela modernidade
através dos “choques” ambientados na metrópole. A metrópole moderna introduz a
impessoalidade do estranho, do outro, do choque da consciência, do amor à última vista,
como bem descreve Baudelaire (2006:319) em “A Une Passante” e, com isso, introduz dois
elementos importantes referidos pelos entrevistados em seus comentários sobre os ensaios: o
estranhamento/incerteza, a tristeza/a solidão.

101 The city became the new mirror in which people would see themselves, and a new form of
psychic life was born. Charles Baudelaire was one of the first to recognize this in his Fleurs du mal in
which he refers to the new elements of this psychic life – fleeting encounters in the crowd, ennui, the
horror of the city crimes to which one gets used, the phantasmagoric feeling caused by
commercialization, and so on (Lutsyshyna, 2014:41).
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3.2.3

Incertezas/estranhamentos
A multidão, fruto típico das aglomerações nas grandes cidades, não é só um

fenômeno relativo à intensidade numérica de pessoas que se entrecruzam, colidem,
acotovelam e confrontam na metrópole, mas também implica outros componentes objetivos
e subjetivos que rodeiam e interpenetram o viver na metrópole moderna: a multidão de
informações, sinais, luzes e fisionomias como fragmentos de sonho espalhados pelas ruas,
que, por si só, constituem uma nova fantasmagoria para o seu habitante. Nessa explosão de
sinais, o observador encontra-se em cenários suspeitos, incertos ou ambíguos. As incertezas
não se manifestam na leitura das fotos por falta de nitidez ou outro fenômeno na imagem,
mas por estabelecer um ambiente indefinido, fantasioso, no qual o imaginário no observador
e o imaginário na foto permutam interações indefinidamente, como observa NIC (2014):
Na foto número 3 (CC), esse cara parece meio mafioso. Não sei o que está na mão, se é
dinheiro...

APR (2014) comenta a Foto CC 3 e, embora a descreva de forma esquemática,
relatando o que lê, com poucas interpretações, nota-se que ele estabelece um ritmo na sua
descrição:
Uma rua de Nova Iorque onde tem um cara. Parece que estão na entrada de uma boate;
está pegando ingressos e outro está conversando com ele. Parece entrada de boate ou
restaurante, alguma coisa assim. Deve ser um bairro negro... porque o rapaz que está na
porta é negro. Uma rua fria. Parece ser inverno e aqui está escrito rhythm and blues e
aqui soul; devem ser ritmos musicais negros. (APR, 2014)

O ritmo da cidade grande, a profusão de rostos e expressões não permitem a
observação detalhada, o tempo da descrição fisiognômica do flâneur de Baudelaire
(Benjamin, 1996). A inquietação permanente dos sentidos modula o cérebro para as
estratégias relacionadas ao enfrentamento do perigo e, por isso, também, da incerteza.
Schulz (2012) descreve a Rua dos Crocodilos com esse estranhamento e desconfiança:
“Tudo ali parecia suspeito e ambíguo, tudo convidada para as esperanças imprudentes, com
uma piscada secreta, um gesto cínico, um olhar lânguido, tudo libertava os baixos
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instintos” (Schulz, 2012:85). APR (2014) continua modulando suas observações com
interrogações implícitas, configurando novamente o ambiente suspeito e ambíguo:
A foto número 5 (CC) parece que é um corredor, mas não... é de um bar... Só se for o
fundo do bar que dá acesso algum beco. Mas aqui... parece que tem uma escada que,
tipo um porão, que vem depois... e tem outra foto no fundo... E aqui o endereço escrito...
Porque, nos Estados Unidos, é tudo por número, não colocam o endereço. Poucas ruas
têm nomes de pessoas, porque lá tem muita gente importante; é para não dar briga
(APR, 2014).

Desse ambiente, que parece objetivamente ou mesmo inconscientemente ameaçador,
surge o detetive, como o traço racional do flâneur, que, rodeado de incertezas, busca nos
rastros a sua meta. Sua conquista é o seu retorno ao equilíbrio.
NIC (2014) comenta, a respeito do Ensaio CC, a estranheza nas fotos, mas adiciona
uma sensação estranha. Essa sensação sem referência, apenas como algo genérico é a
experiência do caminhante nas ruas, um misto de realidade e fantasia, ligeiramente
ameaçadora. Davis (2007) comenta "Claro que há um nome para esta fantasmagórica
sensação da realidade invadida pela fantasia. Um efeito de estranheza, escreveu Freud, ‘é
frequente e facilmente produzido quando a distinção entre imaginação e realidade é
obliterada, como quando algo que até então consideramos imaginário aparece realmente
diante de nós' 102".
Diante da pergunta sobre o porquê de o ensaio chamar-se Cidade dos Crocodilos,
Elisângela (2014) responde: "Porque os crocodilos eu não sei... Eu acho pela aparência, a
imagem: Nossa... Nova Iorque... e você chegar... e, pelas fotos, ver um lugar totalmente
estranho... deve ser por isso". As raízes do medo em sociedade são muitas e variadas em
meio à profusão de informações a que nos vemos submetidos. Davis (2007) pergunta: "Qual
é o substrato psicossocial definitivo em que a política (e o que mais seria?) depositou
camada após camada de perigos espectrais: o medo dos pobres, o medo do crime, o medo
dos negros e agora o medo de Bin Laden?" (grifo do autor)

102 "The Uncanny" (1919) em Volume 14: Art and Literature, The Penugin Freud Lib: Londres,
1985, p.367
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3.2.4

Tristeza
"É que me pareceu um lugar triste, um centro comercial; chama atenção pelas luzes e

parece um lugar afastado ... ” comenta

EA (2014), apro imando-se, em correspondência,

de Schulz (2012:84) quando escreve:
O espírito dos tempos, os mecanismos da economia, não poupou também nossa cidade e
criou suas gananciosas raízes nessa nesga de sua periferia [...].

DEA (2014) e Schulz expressam uma característica marcante das Metrópoles
traduzidas no seu mercantilismo. A atividade comercial, ao contrário daquela dos vilarejos e
bairros da memória, introduz a impessoalidade, o distanciamento e a frieza de relações,
destituídas do calor de um comércio local.
DEA (2014) vê, em sua impressão geral sobre o Ensaio CC, o lugar do ensaio como
um lugar afastado. A palavra que perpassa toda a entrevista é a palavra tristeza, a melancolia
reiterada nas expressões: "garotas de programa", "lugar triste", "centro comercial", "pessoas
sérias", "lugar frio". Isso pode ser constatado em algumas de suas falas, como:
Que em outro país, que, no caso, em Nova Iorque, as pessoas são mais sérias e não
calorosas, mais na delas e, pra mim, mais tristes. No Brasil, as pessoas são mais
calorosas para receber, mas aqui nas fotos não parece tanto (DEA, 2014).

Ou nesta outra:
A foto número 13 (CC), parecendo um lugar frio e triste e uma pessoa sentada na
calçada refletindo. Chamou-me atenção e tive emoção na foto! (DEA, 2014).

E, ainda, comentando quais diferenças via entre os dois ensaios:
A diferença... Aqui em Nova Iorque, parece que tem uma beleza escondendo uma coisa
triste. Está tudo escancarada, uma tristeza para todos verem. Em Itaquera, você esconde
o que está acontecendo(DEA, 2014).
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Nas falas de DEA (2014), observa-se o tom comparativo que se estabelece com base
no pressuposto de que o Brasil é um país sempre mais alegre e receptivo que qualquer outro,
o que parte, também, do imaginário criado ao longo dos anos.
Em Schulz (2012), essa comparação se dá dentro da própria cidade retratada; daí o
título “Rua dos Crocodilos”, uma rua que representa uma metrópole, uma cidade que
representa o mundo e que traz, consigo, como nas referências às fotos do Ensaio CC, a
seriedade e a tristeza: "O arquejo escuro da locomotiva e o sopro de uma estranha seriedade
repleta de tristeza, a pressa abafada e o nervosismo, transformam por um momento a rua em
uma estação ferroviária, num crepúsculo apressado de inverno" (Schulz, 2012:89).

3.2.5

Solidão
A Metrópole traz consigo a ideia do conglomerado humano, da convivência com o

outro, com o desconhecido. A massa de seres humanos é parte da construção da imagem
mental da cidade moderna. A multidão passa a ser uma referência, pano de fundo e
personagem, tanto pela sua presença quanto pela sua ausência: a solidão.
Lutsyshyna (2014:81) refere-se, em seu estudo sobre a obra de Bruno Schulz (2012),
em paralelo com as concepções de Walter Benjamin, à Metrópole moderna:
O mundo do sonhar coletivo (a Rua dos Crocodilos) é superficial. Só o mundo do velho
Logos de Schulz (loja de Jacob) tem profundidade. A Palavra está integrada na história;
tem raízes; é autêntica – enquanto a palavra-solidificada-em imagem no reino do sonhar
coletivo é desenraizada, sem história, falsa. A sua principal característica é o
isolamento. Isso ajuda a definir a própria essência do sonhar coletivo; é uma mensagem
isolada, uma palavra morta que se torna uma ilustração e parte de um passado, sem
história ou profundidade, e sem a capacidade de criar. A palavra, aqui, é atomizada, não
conectada com outras palavras; a serpente foi cortada em pedaços, no ensaio de Schulz,
não pode mais juntá-los; esses pedaços continuam a existir separadamente, e o
significado do mito, que costumava ser a força que os mantinha juntos, se perdeu 103
(Lutsyshyna, 2014:81).
103 The world of the dreaming collective (the Street of Crocodiles) is shallow. It is only the world of
the old Logos in Schulz (Jacob’s shop) that has depth. The Word is integrated into histor ; it has
roots; it is authentic - whereas the word-solidified-image in the realm of the dreaming collective is
uprooted, ahistorical, inauthentic. Its main feature is isolation. This helps define the very essence of
dreaming collective: it is an isolated message, a dead word that becomes an illustration and a part of
a background, without history or depth, and without the capacity to further create. The word here is
atomized, but not connected to other words; the snake that was cut up to pieces, in Schulz’s essa ,
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Os entrevistados relatam, em momentos distintos, a solidão como elemento marcante
das fotos do Ensaio CC. Suas expressões têm claramente um tom de busca profunda de um
termo que mais represente essa sensação, como se verifica em APR (2014)
[...] na verdade está com olhar de decepção ‘Aqui é Nova Iorque’. Aí ele vai retratando
outros pontos de Nova Iorque... a solidão....

E mais adiante:
Nova Iorque tem glamour de ser, tem pessoas, opções de bares, restaurantes, e tal...
Luzes, tudo bonitinho, só, na real a solidão das pessoas, ruas sujas.

Continuando:
Essa foto é um bar... A moça está dentro... Foi tirada de fora do bar, pela vitrine, está
dentro do bar sentada e olhar de solidão.

APR (2014) lembra-se de alguma passagem de sua vida observando a Foto 2 (CC):
Por estar em um lugar, mas está se sentindo sozinho. Está num bar com pessoas,
bebendo alguma coisa, mas, no fundo, você está distante. A distância, o olhar dessa
moça passa isso.

Em outro momento, comentando a Foto 13 (CC), diz:
[...] uma pessoa solitária no centro da cidade. O cigarro retrata um pouco essa coisa de
solidão, a companhia da pessoa. [...] As ruas bem vazias. A foto número 13 está sentado
sozinho com você mesmo, a solidão do cigarro e parece que está esperando alguém que
não chega.

A referência à solidão impõe-se, nas várias falas, como sentimento que permeia o
ensaio. JOC(2014), sobre a Foto 16 CC, diz:
cannot collect them together any more: these pieces continue to exist separately, and the meaning of
the myth that used to be the force that held them together, is lost (Lutsyshyna, 2014:81).
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A sensação... Eu comentei de solidão, mas aqui é outra situação; é a solidão dentro do
contexto principalmente da foto da menina [...] Mesmo nessa foto número 10, (CC) tem
uma pessoa conversando... A solidão que talvez sintetize. [...] A foto número 7 (CC),
não sei se a solidão vale nessa foto [...] mas no resto das fotos eu tenho a sensação de
solidão. [...] A foto número 16 (CC) é linda! Engraçado, quando falo da solidão, as
sensações são diferentes, uma pessoa dormindo e outra pessoa concentrada na sua
solidão maquinal (JOC, 2014).

E reitera, ao comentar qual seria a intenção ou mensagem do fotógrafo no ensaio:
[...] quis retratar a solidão, a palavra-chave para todas essas fotos (JOC, 2014).

Quando perguntado sobre a sensação que percebe nas pessoas das fotos, AND (2014)
confirma: "A solidão". E JOC (2014), sobre suas sensações ao ver o ensaio, diz:
Não sei... Um pouco de solidão e outras vão além... Algumas fotos dão essa sensação.
São Paulo, a Vila da Paz também foi retratada em sua solidão. Uma coisa que não tinha
pensado antes e penso no momento. A solidão da Vila da Paz, do entorno do Estádio, e
pode ser confrontado; é lá mais solar, mas não deixa de ser solidão (JOC, 2014).

Na observação anterior, novamente, JOC (2014) refaz o seu pensamento, e
reconsidera a impressão que teve inicialmente ao refletir sobre as sensações que se
apresentaram ao ver outro ensaio.
O conto de Schulz (2012), de fato, traz à tona, mas de uma forma silenciosa, a
solidão da Metrópole. A solidão da Rua dos Crocodilos está tão incrustada em sua matriz
que pouco se fez necessária sua explicitação: a solidão vista pelo flâneur solitário, o próprio
narrador Schulz (2012). Isso é possível vislumbrar neste trecho:
Mas, apesar de todo esse engajamento e interesse, a impressão que se tem é a de uma
peregrinação vaga, monótona e sem rumo, de um cortejo sonolento e, coisa estranha,
parece sempre indistinta, as figuras trafegam num tumulto emaranhado e comedido, mas
nunca atingem nitidez plena. Só às vezes fisgamos desse bulício de tantas cabeças um
olhar escuro e animado, um chapéu-coco preto enfiado até os olhos, um meio rosto
rasgado por um sorriso, com a boca que acabou de falar, uma perna estendida no meio
do passo e assim retida para sempre (Schulz, 2012:88).

Neste outro trecho, percebe-se a intensidade da solidão do narrador pela
incomunicabilidade dos personagens aglomerados: “Aguardam muito tempo, uma multidão

237
silenciosa e negra, ao longo dos traços pouco visíveis dos trilhos, aguardam de perfil, feito
uma fileira de máscaras pardas de papel, recortadas em uma fantástica linha de olhar
hipnotizado” (Schulz, 2012:89).
Essa posição de observador adotada pelo narrador do conto evoca a lembrança de
Benjamin quando diz:
Sobre Victor Hugo, por volta de 1840: “Na mesma época, ele se convence cada vez
mais de que, se o homem é o animal solitário, o solitário é o homem das multidões ...
Foi Vítor Hugo quem deu a Baudelaire o sentimento da vida irradiante das multidões, e
quem lhe ensinou que ‘multidão e solidão são termos iguais e intercambiáveis pelo
poeta ativo e fecundo...’ ... ” (Benjamin, 2006:314).

Ou de Baudelaire (2006:143), sobre a impossibilidade de recuperar a faculdade, o
sensório perdido:
E muita flor exala a medo
Seu perfume como um segredo
Na mais profunda solidão (Baudelaire, 2006:143)

3.2.6

O lixo
[...] o lixo, ruas vazias, aquela umidade de inverno e um monte de coisas coladas.
Decadência bem de centro da cidade e as pessoas não cuidam. Lugar de passagem e
latas de lixo. O acúmulo do lixo, a questão do consumo, como diz a foto que tem o Fast
Food... pra onde vai? Para o lixo. Assim como os próprios relacionamentos são
descartáveis. Um pouco é isso! (APR 2014)

Outro detalhe que expande a nossa percepção sobre o alcance da fala do entrevistado
é a correspondência que APR (2014) estabelece ao dizer:
[...] O acúmulo do lixo, a questão do consumo como diz a foto que tem o Fast Food: pra
onde vai? Para o lixo. Assim como os próprios relacionamentos são descartáveis. Um
pouco é isso!

Relacionamentos descartáveis, paralelo com a decadência que se explicita aos olhos
de todos, na rua, no centro da cidade, como fenômeno que se insere na complexidade da
metrópole moderna. Cruz (2007), em sua tese sobre o que chama de Trash Tragedy, diz:
“Vidas cruas que parecem sem sentido. Produzindo relacionamentos descartáveis como
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seringas usadas. Lixo que precisa ser removido a todo custo. Num 'estado penal', onde somos
todos detentos” (Cruz, 2007:74).
Bauman refere-se às colunas dos periódicos sobre relacionamentos, como
relacionamento de bolso, expressão menos agressiva que o termo descartável, mas inspirada
na mesma liquidez do amor contemporâneo, no qual a ideia do descarte compõe já a
proposta de um relacionamento: “E assim os leitores aprendem com a experiência de outros
leitores, reciclada pelos especialistas, que é possível buscar ‘relacionamentos de bolso’, do
tipo de que se ‘pode dispor quando necessário’ e depois tornar a guardar” (Bauman,
2004:10-11).
E, mais adiante, Bauman (2004:11) observa as correspondências entre a
descartabilidade e o lixo nas Cidades Invisíveis, de Calvino (2014:105):
Se lhes perguntassem aos habitantes de Leônia, [...], diriam que sua paixão é "desfrutar
coisas novas e diferentes". De fato. Cada manhã eles "vestem roupas novas em folha,
tiram latas fechadas do mais recente modelo de geladeira, ouvindo jingles recémlançados na estação de rádio mais quente do momento”. Mas a cada manhã “as sobras
da leôniade ontem aguardam pelo caminhão de li o”, e cabe indagar se a verdadeira
pai ão dos leonianos na verdade não seria “o prazer de e pelir, descartar, limpar-se de
uma impureza recorrente”. Caso contrário, por que os varredores de rua seriam
"recebidos como anjos" mesmo que sua missão fosse "cercada de um silêncio
respeitoso"(o que é compreensível: "ninguém quer voltar a pensar em coisas que já
foram rejeitadas")? (Bauman, 2004:11).

O lixo representado no Ensaio de FVP e no Ensaio CC é constantemente ressaltado
pelos entrevistados. APR (2014) escolhe a foto número 8 (CC) para ilustrar sua resposta à
pergunta a respeito de sua impressão geral sobre o ensaio:
lugar de decadência bem no centro da cidade e as pessoas não cuidam, lugar de
passagem e latas de lixo.

AND (2014) refere-se à mesma foto ao fazer uma escolha estética:
Escolho a foto número 8 (CC), pelo contexto da foto, o lixo espalhado .

Assim também AND (2014):
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Pela sujeira e bagunça, lixo transbordando, diversos papéis e folhetos colados na rua
(Foto 8 CC)

Ou MAR (2014):
Imagino que viu, os lixos estranhos, pessoas que andam com casacos imensos numa
cidade fria, gelada de chuva e molhada".

CLE (2014), ao comparar os dois ensaios, diz:
Como comentei, qualquer lugar pode ser coisa feia, acabada, sem reforma e lixo. Em
Nova Iorque, vimos o lixo caído.

E Elisângela (2014):
O lixo e a pichação.

Ou, ainda, MAR (2014), ao expressar sua impressão geral sobre o Ensaio CC:
Esse lixo que não tem nada a ver com o nosso, brasileiro. Apesar de que a gente vê
muitos lugares sujos assim. Isso aqui parece um filme de máfia.

O lixo, o descartado, as sobras representam, para a Metrópole, o subproduto do
excesso, do abuso, caracterizado como consumo exacerbado, como um processamento inútil
do desejo desconectado de uma necessidade real.
Os poetas encontram o lixo da sociedade nas ruas e, no próprio lixo, o seu assunto
heroico. Com isso, no tipo ilustre do poeta, aparece a cópia de um tipo vulgar.
Trespassam-no os traços do trapeiro que ocupou a Baudelaire tão assiduamente. [...]
Aqui temos um homem – ele tem de recolher na capital o li o do dia que passou. Tudo o
que a cidade grande jogou fora, tudo o que ela perdeu, tudo o que desprezou, tudo o que
destruiu é reunido e registrado por ele. Compila os anais da devassidão, o cafarnaum da
escória; separa as coisas, faz uma seleção inteligente; procede como um avarento com
seu tesouro e se detém no entulho que, entre as maxilas da deusa indústria, vai adotar a
forma de objetos úteis ou agradáveis (Benjamin, 2000:78).

3.2.7

Cores
A referência às fotos coloridas do Ensaio CC revela um certo incômodo em relação

ao tratamento de cor dado às fotos, o que está exemplificado no comentário de APR (2014)
sobre a Foto 10 (CC) e, a seguir, sobre o contraste percebido na Foto 12 (CC):
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A foto é legal, uma moça, uma pessoa sem cor. As pessoas não têm cor nas fotos dele.
As pessoas são neutras e opacas. Então o casaco, para agasalhar o corpo, cinza está
encostada e, ao mesmo tempo, parece que está deitada. [...] o fundo desfocado, está em
uma esquina, em um beco, alguma coisa assim, e sempre um traço de vermelho em cima
do cinza. Aqui tem uma pessoa com cor, mas parece está derretendo; a cor está se
perdendo e sempre o lance do vermelho. [...] O que ele retratou, o rosto de uma pessoa
que aparece a única pessoa que tem uma cor é que está dentro do retrato, uma foto de
propaganda que tem uma boca vermelha e, teoricamente, uma pessoa artificial, uma
modelo.
Essa referência encontra correspondência nas palavras de Schulz (2012): “Os desavisados

dificilmente perceberiam a estranha singularidade desse bairro: a falta de cores, como se
nessa cidade construída tão apressadamente elas fossem um luxo proibido. Tudo ali era
cinzento, como nas fotografias monocromáticas e nos prospectos ilustrados” (Schulz,
2012:85).
Ou mais adiante: “O dia está cinzento, como sempre nessa região, e todo o cenário

parece por instantes uma fotografia de revista ilustrada, tão cinzentos, tão achatados são os
homens, veículos e casas” (Schulz, 2012:88).

3.2.8

Composição/enquadramento/fotogenia
De forma geral, nos comentários sobre o ensaio, poucas são as menções ao

enquadramento, ou seja, ao modo como o retângulo ou quadrado da imagem foi utilizado
pelo fotógrafo para compor a imagem. A palavra enquadramento aparece uma única vez nas
falas dos dez entrevistados. JOC (2014) utiliza essa palavra em sua apreciação da Foto 12 do
Ensaio FVP:
A foto foi muito bem batida e o enquadramento tá perfeito, o conteúdo, e que parece a
principal via de acesso ao estádio mesmo, praticamente a entrada (JOC, 2014).

No Ensaio CC, o mesmo entrevistado usa a palavra composição para descrever a
Foto 15 (CC):
A foto número 15 (CC) está bonita! A menina dentro da composição!. Entretanto pode
ser a composição do trem (JOC, 2014).
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Creio ser importante recordar que JOC (2014), entre os entrevistados, destaca-se pelo
seu capital cultural; usa como referência em fotografia Salgado104, Farkas105 e Bresson106, o
que já significa uma aproximação de peso para o desenvolvimento de repertório conceitual
na área. Portanto, a utilização dos termos composição e enquadramento deriva do repertório
adquirido mediante um consumo cultural privilegiado.
Outras expressões vinculadas à apreciação da fotografia são utilizadas por ele
revelando não só conhecimento adquirido mas também um interesse dirigido, visto que,
embora goste de fotografar, não utiliza o celular para isso, preferindo fotografar com sua
câmera Canon. As palavras e e pressões close , uma coisa mais ampliada , “e pressões
marcantes” revelam sua capacidade analítica, como se observa nas respostas a seguir sobre
sua impressão geral a respeito do Ensaio CC: “As fotos de Itaquera mostravam um
macrocosmo, uma coisa mais ampliada. As fotos de Nova Iorque, ao contrário, parecem
closes... vai entrando até nas expressões e principalmente espaços reduzidos. Todas as fotos
têm expressões marcantes." (JOC, 2014)
Sobre a Foto 12, do Ensaio FVP, e a Foto 15, do Ensaio CC, JOC (2014) comenta:
A foto foi muito bem batida e o enquadramento tá perfeito, o conteúdo, e que parece a
principal via de acesso ao estádio mesmo, praticamente a entrada. E o conteúdo da foto
está cuidado, as ruas estão limpas, bonitas e uma foto muito boa!

Na comparação entre os Ensaios FVP e CC, JOC (2014) percebe detalhes da
produção dos ensaios. Em Itaquera, a ênfase documental recai sobre uma abertura do campo
retratado, pessoas e seu entorno, ao contrário do que ocorre no Ensaio CC, em NY, em que o
foco se coloca mais na caracterização específica dos lugares, situações e personagens do
que, propriamente, numa representação descritiva com fins documentais. A resposta de JOC
(2014) à questão feita pelo entrevistador sobre a diferença que ele via entre os dois ensaios,
exemplifica essa observação:
104 Sebastião Ribeiro Salgado Júnior, fotógrafo brasileiro, Aimorés, 8 de fevereiro de 1944.
105 Thomas Jorge Farkas, (Farkas Tamás György), fotógrafo brasileiro, Budapeste, 1924 - São
Paulo, 2011.
106 Henri Cartier-Bresson, fotógrafo francês, Chanteloup-en-Brie, 22 de agosto de 1908 Montjustin, 2 de agosto de 2004.
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Tirando que o fato que um foi ambientado no dia e outro ambientado no escuro, você
tem a visão macro. O que pegou em Nova Iorque foi uma expressão humana e close
fechado. Em Itaquera, foi uma pequena ampliação, não muito grande em relação às
imagens. O Ensaio de Nova Iorque é de closes, está bem fechada a câmera, a lente, e de
Itaquera mais ampliado e vê mais coisas.

Nas

observações

dos

outros

entrevistados,

as

descrições

referentes

à

estética/enquadramento/fotogenia apoiam-se em expressões como "linda", "marcante"
"muito bonita", "esteticamente a melhor", "esteticamente é muito bonita", entretanto,
frequentemente, são dadas pelas cenas ou pelo contexto dos personagens mais do que pela
forma com que a área da foto foi utilizada para a composição da imagem, o que se confirma
nos exemplos que seguem:
A foto número 16 (CC). Além de retratar frações de segundos que iria colocar a cabeça
na mão da menina, [...] ela fechou os olhos no momento de ternura, a foto esteticamente
está bem. [...] Esteticamente a melhor foto! (APR, 2014).
A foto número 10 (CC) é muito bonita! E parece um ambiente dentro do metrô, uma
estação. Mesmo nessa foto número 10 tem uma pessoa conversando... A solidão que
talvez sintetize. (JOC, 2014)
Essa foto número 3 (FVP) achei bonita! O retrato do trabalhador ali... (APR, 2014)
Achei bonita. Eles construíram aqui o estádio, gramados de fora e a pista toda nova sem
ser esburacada (Fotos 12 - FVP e 13 - FVP). (NIC, 2014)
Aqui é feio, não é uma imagem bonita igual que te mostrei (referindo-se à Foto 9 CC).
(CLE, 2014)
Essa imagem é bonita, o homem não parece que está feliz nesse lugar (Foto 9 CC).
(CLE, 2014).

Os comentários de JOC (2014) buscam expressar sua reação emocional ao ver a foto,
o que envolve, para ele, a instantaneidade da foto - “é um flagrante - e a expressão de prazer
da personagem e a solidão “dentro de um conte to”:
A foto número 16 (CC) é linda! É flagrante de um carinho. A sensação... Eu comentei...
de solidão, mas aqui é outra situação; é a solidão dentro do contexto, principalmente, da
foto da menina. A cara de prazer dela é de uma expressão muito gostosa e parece que
ela está curtindo muito o carinho que está recebendo. Então achei essa foto muito
marcante! (JOC, 2014)
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Por outro lado, a utilização da palavra "bonito" foi dedicada a elementos da foto e
não à imagem propriamente, como se vê a seguir:
Aqui dá para ver melhor e está bonito, tudo aparecendo e organizado, uma coisa certa. A
foto número 12 (CC). (CLE, 2014)
Acho que é bonito. Uma cidade famosa. Só a língua que é diferente, o inglês. Tudo que
tem aqui tem lá, as propagandas são diferentes e tem outras marcas. (CLE, 2014)
Eu vejo a decadência; algumas imagens têm aspecto decadente. A questão da cidade, eu
vejo: tem um lado bonito, um lado para exportação e tem o lado real. Nova Iorque tem
glamour de ser, tem pessoas, opções de bares, restaurantes e tal... (APR, 2014)
As fotos de Itaquera foram tiradas de dia, mostram o lado do dia com cores. Você a foto
que mostra o bonito, vamos dizer assim, o estádio, asfalto e a fachada bonita. (APR,
2014)

Esta pesquisa permite concluir, de forma preliminar, que, do ponto de vista da
comunicação, a apreciação dos motes dos dois ensaios possui correspondências marcantes
com os núcleos de cada um deles, considerando duas propostas que, embora se oponham,
foram desenvolvidas pelo mesmo fotógrafo. O Ensaio FVP traduz as urgências do momento
não só de uma comunidade, mas de toda uma região de São Paulo. Por esse motivo, o foco
jornalístico do ensaio mostrou-se como prioritário para os receptores. As construções dos
entrevistados, a partir do ensaio, deram-se, predominantemente, levando em conta elementos
de memória de sua vida no bairro e a mensagem explícita relativa à prioridade dada às áreas
relacionadas à Copa do Mundo e ao estádio de Itaquera. O Ensaio CC, ao produzir, por um
lado, o vácuo de informações próprio ao lugar distante ou desconhecido, fora do conjunto de
referências do receptor, permitiu um maior exercício projetivo e imaginativo. Por outro lado,
as informações de Nova Iorque oferecidas pela mídia produziram um padrão de observação
quase cinematográfico, compondo, nas falas dos entrevistados, fragmentos de roteiros, como
lixo, ruínas, relacionamentos descartáveis, tristeza, solidão, desconfiança, etc. Essa dupla
apreciação possibilitou, também, que a comparação entre os dois ensaios, na perspectiva dos
receptores, levantasse questões sobre a recepção, em geral, da imagem do povo brasileiro,
seus estereótipos e as correspondências estabelecidas com o estranho, o desconhecido, o
estrangeiro.
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3.2.9

Os crocodilos
O título do ensaio CC levou os entrevistados à consideração da palavra crocodilo que

se originou no conto de Schulz (2012):
cidade dos crocodilos..., eu não sei se Nova Iorque tem crocodilos, porque se localiza
em pântano, quis fazer uma figura de linguagem. Mais simbolicamente o crocodilo é um
animal que tem casca grossa, tem boca grande e a mordida... (APR 2014)

Um comentário interessante é o de AND (2014):
A cidade dos crocodilos remete ideia os crocodilos que tem na área urbana, no esgoto de
Nova Iorque. Das pessoas e os crocodilos estão em uma selva de Pedra

Ele revela como seu consumo cultural se estrutura no seu comentário. A imagem de
crocodilos vivendo nos esgotos de Nova Iorque compõe uma lenda urbana: "Alligators in the
Sewers of New Iorque City" (Jacarés nos esgotos da cidade de Nova Iorque), difundida pelos
mais variados meios. Um livro lançado décadas atrás, The world beneath the city (O mundo
sob a cidade) (Daley, 1959), tem como título de um de seus capítulos: Alligators in the
Sewers (Jacarés nos Esgotos), que contém entrevistas com pessoas que trabalharam nos
esgotos de Nova Iorque e se encontra na origem desta lenda urbana. A imagem trazida por
AND (2014), de crocodilos vivendo no esgoto de Nova Iorque remete, também, às figuras
dos Tartarugas Ninjas107, quatro répteis que moram nos esgotos dessa cidade, em uma casa
com camas, sofás, televisão, videogame; seu alimento preferido é pizza. Afetados por uma
substância radioativa, um grupo de tartarugas cresce anormalmente, ganha força e
conhecimento. Vivendo nos esgotos de Manhattan, essas quatro jovens tartarugas, treinadas
na arte do nijutsu108, Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello, junto com o sensei,
107 Leonardo, Donatello, Raphael and Michelangelo are the Teenage Mutant Ninja Turtles, trained
in the art of ninjutsu by a wise rat sensei they call Master Splinter. Is New Iorque City ready for these
radical reptile brothers? (site oficial) © 2012 Viacom Overseas Holdings C.V. TEENAGE MUTANT
NINJA TURTLES e todos os títulos, logotipos e personagens são marcas registradas da Viacom
Overseas Holdings C.V.Baseado nos personagens criados por Peter Laird e Kevin Eastman.
http://turtles.mundonick.uol.com.br/personagens
108 Arte marcial oriental, em que se usam movimentos furtivos e disfarces
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Mestre Splinter, têm que enfrentar o mal que habita cidade. Analisando o consumo cultural e
atividades de lazer, vemos que AND (2014) tem como filmes preferidos os de artes marciais;
o ultimo filme a que assistiu no cinema foi Os Vingadores109; sua preferência por canais de
TV inclui o Canal Combate e sua atividade de lazer envolve seu treinamento em Jiu Jitsu e
Muay Thai.
Seu comentário sobre o título do Ensaio CC inclui uma referência televisiva: “das
pessoas e crocodilos que estão em uma selva de pedra”. Essa referência faz, provavelmente,
menção à telenovela Selva de Pedra110, que expõe em sua trama a ambição pelo poder em
uma metrópole.
O clima de tensão e medo em Nova Iorque não ocorreu após os atentados de 2001,
mas intensificou o que já era de alguma forma presente. Federico Garcia Lorca, entre 1929 e
1930, viveu em Nova Iorque, onde estudou na Columbia University School of General
Studies. Lá escreveu o poema Danza de la Muerte, no qual faz menção à expressão
crocodilo:
Davis (2007) conta que Lorca vagueou na Terça Feira Negra, de 1929, pelos cânions
de Wall Street, observando investidores arruinados saltarem das janelas dos prédios. "Os
poemas nova-iorquinos de Lorca são tão saturados de medo e profecia que ele originalmente
os intitulou 'Introdução à Morte'" (Davis, 2007). Em Schulz (2012) não há menção da
origem do uso da palavra crocodilo no poema, mas compreendemos que a vinculação
crocodilo/ metrópole guarda estreita relação com a ideia de perigo, tensão e medo. NIC
(2014), 16 anos, auxiliar administrativo, comenta o título do ensaio Cidade dos Crocodilos:
Não tem lugar que não seja perigoso, Nova Iorque também parece ser um país mais
perigoso, eu vejo pelo jornal". Cabe, aqui, lembrar que NIC consome os canais Net,
Telecine, TNT e Discovey, e o último filme a que assistiu no cinema foi o Capitão América

109 Os Vingadores (the Avengers), Diretor: Joss Whedon, Distribuido por: Disney/Buena Vista.
Estados Unidos, 2012.
110 Selva de Pedra é uma telenovela brasileira produzida e exibida pela Rede Globo no tradicional
horário das 20 horas, entre 10 de abril de 1972 e 23 de janeiro de 1973. Foi regravada e
reapresentada
de
22
fevereiro
a
24
de
Agosto
de
1986.
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/selva-de-pedra-1-versao.htm
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II111. Mostra a predominância de um imaginário pautado pelos filmes e telejornais que
acentuam o aspecto perigoso, policial, e catastrófico de Nova Iorque. Diz ele: "Para mim
deve ser normal e teria coisas novas para conhecer. Mas não tem lugar que seja seguro."
É importante notar que NIC (2014) refere-se, de igual forma, às mudanças no bairro
de Itaquera:
Senti que eles pintaram a rua e não vi outra mudança e parece que ficou mais perigoso".
Diante da pergunta sobre o que, além do lazer, Itaquera representava para ele, responde
"Acho muito perigoso [...] Poucos pontos de lazer e é perigoso. Houve alguns casos que
sequestraram as pessoas e fizeram outras coisas, o bairro está muito perigoso.

Seja Nova Iorque, seja Itaquera, parece que as predisposições individuais ao medo e
à preocupação com a segurança, como no caso de NIC (2014), são reforçadas pelos meios de
comunicação. Nesse exemplo específico citado acima, a vivência do entrevistado no
cotidiano da periferia pode ter sublinhado essa característica na relação com o entorno.
Entretanto, suas observações sobre o título do Ensaio CC e sobre os perigos de Nova Iorque
informam que há uma instância na qual realidade cotidiana, notícia e ficção cinematográfica
se fundem e, alimentadas pela mídia, reagem em uníssono. Davis (2007) comenta que, ao
contrário da narração de Orson Wells, em 1937, na qual anunciava uma invasão
extraterrestre, em 11 de Setembro, no ataque às Torres Gêmeas, os ouvintes de rádio
tomaram a notícia por um programa de TV, uma fraude: "desde então nada interrompeu esse
sentimento de ilusão. Quanto mais improvável o acontecimento, mais familiar a imagem"
( avis, 2007:15). A produção de filmes como “Nova Iorque Sitiada”, “Independence

a ”,

“O Assassinato de um Presidente”, “Epidemia”, etc. compõe nosso material imagético que,
confluindo com nossas sensibilidades individuais e com o jornalismo, principalmente o
televisivo e o virtual, nos restringe a buscar o novo, com reproduções que solidificam as
paredes opacas de nossa caverna midiática. As associações dos estímulos e imagens externas
com as imagens da memória e do imaginário mostram a força da mídia na constituição das
referências e as traduções possíveis dos elementos apresentados ao observador que, ao lado
de lhe fornecer referências, pode limitar, pela força de sua presença, seu campo de

111 Captain America: The Winter Soldier. Diretores: Antonhy Russo e Joe Russo. Distribuidora,
Disney/ Buenavista, 2014
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possibilidades interpretativas, ou seja, para um homem preso em “uma caverna de imagens”
como afirma Kamper (2002), “não há Além além dos meios de comunicação” Consideramos
que, apesar disso, como observamos no capítulo anterior e nas falas dos entrevistados: os
canais pelos quais, desde sua origem indistinta, transita o belo, o misterioso, a fotogenia, a
aura, embora mais ou menos soterrados pela reprodutibilidade intensa, encontram sempre a
passagem que dá ao mar sem limites da percepção poética.
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Considerações Finais
A inquietação inicial e o seu enfrentamento, que resultou na pesquisa empírica que
realizamos, teve como base as articulações entre produtor, produto e receptor e suas variadas
possibilidades. As bases desta pesquisa foram desenvolvidas dentro de um protocolo
metodológico com as adaptações necessárias ao contexto específico de produção e recepção
da imagem fotográfica, foco desta tese. A perspectiva das mediações serviu como base para
a leitura e a análise das entrevistas e âncora para a interpretação e alinhamento dos
resultados.
Os objetivos centrados na interação entre produtor, produto e receptores dos dois
ensaios fotográficos – “Impactos da Copa 2014: Favela Vila da Paz e arredores” (Ensaio
FVP) e “Cidade dos Crocodilos: incertezas e estranhamentos” (Ensaio CC) –, na perspectiva
das mediações, foram um importante marco no desenvolvimento da pesquisa de campo.
Este trabalho pôde demonstrar que a recepção de imagens fotográficas se insere no
cotidiano vivido pelos entrevistados e se justifica tanto pela prática generalizada da
fotografia amadora como pelo acesso às mídias digitais, independentemente da classe social
e do capital cultural. As histórias de vida cultural, por outro lado, estruturaram a linguagem e
colaboraram para um maior ou menor repertório disponibilizado para compor as demandas
que se apresentaram na interação dos receptores com os materiais fotográficos. O que
pudemos constatar, por meio da pesquisa, entretanto, é que há um repertório compartilhado e
acessado nas questões consideradas por eles mais centrais. Esse repertório compartilhado
possibilitou a vinculação dos entrevistados, como moradores de Itaquera, a uma perspectiva
crítica em relação aos problemas comuns da região, que se evidenciaram na leitura das fotos
do Ensaio FVP.
Na maior parte das leituras, pode-se observar um envolvimento afetivo com a
imagem, o que permitiu aos receptores a expressão de conteúdos de caráter pessoal,
comunitário e religioso e a explicitação de narrativas ancoradas em modelos culturais que
estruturam o seu modo de vida. Dessa forma, a narratividade fotográfica seguiu mesclada à
construção de uma narratividade subjetiva relacionada à vida pessoal. O Ensaio CC evocou
diferentes abordagens, evidenciando o acesso aos canais de notícias e de filmes, com base
nos quais constroem narrativas subjetivas. Essas narrativas, entretanto, fizeram-se menos
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como reflexos de suas vidas particulares e mais em um sentido geral, como que podemos
observar nos filmes e histórias sobre Nova Iorque, os quais destacam a solidão, a paisagem
fria e a tristeza.
A mediação situacional destacou a relação tanto da proximidade dos locais
retratados no Ensaio FVP, evidenciada pela alteração profunda da rotina diária por conta das
obras, como das perspectivas de mudança da imagem e das condições de moradia, do bairro,
com a valorização imobiliária. Isso permitiu aos entrevistados uma postura mais crítica em
relação ao que se evidenciava nas fotos do ensaio FVP e, ao contrário, um apelo ao
imaginário no ensaio CC. Outra perspectiva da mediação situacional ficou evidente na
mediação do trabalho, que pautou os critérios de avaliação dos elementos estéticos ou de
preferência vinculados às demandas que se originam na atividade diária e remunerada.
Embora não tenham sido explícitas as referências à objetividade e à subjetividade nas
fotos, as observações gerais a ambos os ensaios mostraram uma distinção que se impôs pela
realização dos mesmos em duas cidades diferentes, nos eixos proximidade/ objetividade/
documental e, respectivamente, distanciamento/ subjetividade/ ficcional; entretanto, na
particularização da interação com as imagens, ambos os ensaios propiciaram narrativas que
contemplaram uma perspectiva tanto de objetividade quanto de subjetividade. Essa
observação deixa entrever que, apesar de os títulos dos ensaios e os temas abordados
sugerirem uma cisão entre documental e ficcional, os sujeitos da pesquisa serviram-se tanto
de um quanto de outro para expressar a interação com os ensaios. Isso mostra, também, que
a documentação e a ficção fotográfica estão sujeitas à objetividade e à subjetividade do olhar
do receptor, de acordo com os próprios fluxos de elaboração do percebido, que não é ditado,
exclusivamente, pela montagem proposital, visando a uma ou outra proposta de apropriação.
Não pudemos observar, na fala dos entrevistados, referências a algumas
particularidades da fotografia, como a premeditação e o acaso na tomada da foto, ou a
coincidência ou o inconsciente óptico. Pareceu-nos, após a realização da pesquisa, que esse
dado seria melhor trabalhado a partir de outro modelo empírico, principalmente em relação à
forma e ambiente de apresentação das imagens, pois a observação de particularidades mais
sutis parece demandar condições nas quais essas observações possam emergir sem serem
mascaradas ou distorcidas pelas pressões do entorno.
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Embora não tenha havido menção explícita ao duplo, o diálogo com a imagem
mental na fotografia foi uma constante nas entrevistas, nas quais os lugares e pessoas
retratados foram tomados como estando ali, na foto, numa interação direta com o duplo
projetado.
A fotografia põe em movimento diferentes fluxos interiores e não ocupa, com seu
espaço visual, a totalidade da consciência, mas propicia que sejam geradas muitas outras
imagens que se apresentam na sua observação. Os sentidos dados pelas narrativas surgem
como uma demanda de organização dessas imagens que se sucedem, interpondo, assim,
entre a fotografia e seu receptor, um outro conjunto de imagens interiores, que expandem sua
interpretação aos limites possíveis do seu repertório cognitivo.
Nesse particular, voltamos, com o objetivo de abrangermos satisfatoriamente nossas
propostas iniciais, a uma das questões que abriram o nosso diálogo com os autores,
principalmente, Benjamin (1996) e Morin (1997), que se referem aos conceitos de aura e de
fotogenia. A elaboração sobre as imagens que fizemos nesta tese, com o intuito de mapear o
fluxo de seu processamento, revelou, além das transformações do sensorium, uma forma de
organização peculiar na qual elas são produzidas, elaboradas e consumidas.
Considerando a discussão feita no Capítulo 1 sobre imagens, esse sistema, como
relações e práticas no estado atual da cultura das imagens, é construído de forma que os
aparentes meios de manter-se um fluxo livre entre as demandas interiores, as demandas do
espírito e a vida prática dos indivíduos, podem constituir-se em seu próprio obstáculo. Quais
seriam, entretanto, os motivadores para essa condição? Uma característica desse sistema,
como se viu, é a sua sustentabilidade. Isso quer dizer que a tendência à repetição impressa
pela reprodutibilidade contemporânea moldou o próprio sistema, no qual a técnica se põe a
serviço desse mesmo mecanismo que o aciona, e nem sempre de uma liberdade de inovar e
fluir. Fica visível que o homem colhe os frutos do desenvolvimento na margem da
tecnologia extrativista - se podemos usar este termo - que extrai recursos nobres, como o
tempo, a atenção e o trabalho, este último, na forma objetiva do valor econômico, em troca
de um ajuste a um modelo de normalidade imitativa. Nesse cenário é possível compreender,
entretanto, que, embora o círculo das imagens midiáticas, dos selfies aos jornais televisivos
se feche cada vez mais, o espírito humano reserva sempre e supreendentemente formas de
apresentar-se claramente na sua expressão franca ou esgueirando-se, por meio de imagens
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técnicas, pela arte popular, no desenho de uma criança ou em um concerto erudito. Cremos
ser esta a mais importante colaboração deste trabalho, a de demonstrar que a percepção dos
elementos que trazem à vida o mundo não é ocasional, quer dizer, estes elementos não são
secundários a um modo de percepção que, entre outras coisas, pode registrar, ou não, o
poético, o misterioso, a aura, a fotogenia, mas representa sim, uma faculdade humana, cuja
abrangência é tal que se insere em todos os campos da atividade. Como visto, nas falas dos
entrevistados, o que os diferencia quanto à expressão dessa faculdade são as imagens e as
formas que fazem parte de seu repertório cognitivo, de sua trajetória cultural, de sua inserção
na estrutura de classes, de seu capital simbólico e de sua inerente condição de ser imaginário
e imaginante, apto a comunicar esses atributos na relação com as imagens fotográficas
apresentadas.
A aura, portanto, como uma misteriosa aparição de algo longínquo, e o rastro, como
uma proximidade, apresentam-se como relações perceptivas complementares que se
expressam nos sentidos interiores e exteriores, expõem a intimidade e a origem de toda
busca, de todo movimento, de todo encanto e de todo encontro. Como protocolos
primordiais da percepção sensível, aura e rastro representam uma matriz de características
únicas: a aura, no permanente devir da consciência diurna; o rastro, ao nosso lado, atrai o
próximo olhar. Seguimos os rastros a cada momento e a aura, como o céu dos poetas, nos
espera para ser encontrada nos devaneios e sonhos nos quais as imagens, a música, as
histórias e narrativas representam, ao mesmo tempo, sua forma e conteúdo.
Entendemos que a percepção aurática é uma faculdade humana e que não é
determinada pela classe social ou, mesmo, pelo capital cultural. A aura da obra de arte única,
objeto de culto, seja mágico, religioso ou secular, implica no uso da mesma faculdade. Os
modos de operação dessa faculdade não se relacionam, necessariamente, com o "gosto" ou
com as preferências artísticas, como pudemos constatar nesta pesquisa. Ela se manifesta
indistintamente, entretanto utiliza os materiais imagéticos disponíveis no repertório
cognitivo dos receptores, que interagem com o meio para satisfazer a sua demanda de
exteriorização.
Os relatos da experiência podem adquirir vários formatos, pois os fluxo de naturezas
diversas podem confluir para essa expressão, na qual a linguagem, holística que é, como
apontou Morin, não só expressa, mas também se configura na própria origem do fluxo,
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voltando-se sobre si mesma. Por exemplo: se a experiência de recepção e sua expressão for
vinculada a imagens da religiosidade do receptor, ele poderá expressar religiosamente uma
experiência aurática de outra natureza. Assim como Benjamin explora a ideia da faculdade
mimética que faz a representação ou imita a essência de uma atividade – como é o caso do
aprendizado ou das brincadeiras da infância ou das coisas, objetos e imagens como o duplo –
, essa faculdade aurática resulta em uma mimesis do "interior" das coisas, que reflete esse
interior, que modula e traz enxames de imagens que se aderem à narrativa. Essa mimesis
talvez seja representada por Benjamin, quando diz: “o be o ex ge a ez a m aç o se
ue

ef í e

o

as o sas” (Benjamin, 2000:133).

Benjamin é, ele mesmo, exemplo dessa relação, pois se utiliza dos versos para
representar algo que só assim seria representado, imitando, com o mistério dos versos, o
mistério que vê na foto da vendedora de peixes de New Haven.112 Ou seja, dada a conexão
com essa faculdade que vê a aura ou a poesia na presença de uma obra, apenas ela mesma
seria capaz de aparelhar a linguagem para narrar sua impressão.
Mas aquilo que está numa obra literária, para além do que é comunicado — e mesmo o
mau tradutor admite que isso é o essencial — não será isto que se reconhece em geral
como o inapreensível, o misterioso, o "poético"? Aquilo que o tradutor só pode restituir
ao tornar-se, ele mesmo, um poeta? (Benjamin, 2011:102).

Obviamente, nem todos se tornam poetas, entretanto parece que o que encontramos
nos entrevistados desta pesquisa, como rastros da operação de uma faculdade
fundamentalmente humana, é a dotação de sentido, como um sopro de vida, que confere
autenticidade aonde quer que se veja refletida. Esta seria, talvez, a resposta à indagação de
Martin Barbero (2004:173), que, agora, podemos compreender com mais precisão, sobre o
que faz com que certas matrizes continuem vivas:
Pois falar de matrizes não é evocar o arcaico mas fazer explicito o que traz hoje, para
indagar, não o que sobrevive no tempo em que os relatos ou os gestos populares eram
autênticos, mas o que faz que certas matrizes narrativas ou cenográficas continuem

112 Ver epígrafe da Introdução, p. ??. VERA???
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vivas, isto é, continuem secretamente conectando-se com a vida, os medos e as
esperanças das pessoas.

Gostaríamos, portanto, de retornar aqui à mesma fotografia da vendedora de peixes
de New Haven e à leitura poética que Benjamin (1997) dela fez, mostrando que, após um
longo caminho, podemos perceber que a leitura dos ensaios na pesquisa, embora sejam de
produtos e condições de recepção diferentes, evidenciou que, como em Benjamin, as
faculdades humanas essenciais ao seu espírito sempre buscam emergir nas lembranças, nos
sonhos e nas fantasias.
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Anexos
Anexo 1

Tabela 1 – Amostragem da pesquisa

Sexo
H

Entrevistas
5

M

5

Total

10

Faixas Etárias

Entrevistas

De 16 a 25 anos

4

De 26 a 40 anos

3

Acima de 40 anos

3

Total

10

Faixas de Rendimento Domiciliar
Mensal

Entrevistas

Até 5 salários mínimos

5

Mais de 5 salários mínimos

5

Total

10

Tabela 2 – Distritos de residência e local das entrevistas7

Distrito de

Nome

Profissão/Cargo

Sexo

Idade

Local da Entrevista

NIC

Aux. Adm.

H

16

Parque do Carmo

Parque (do Campo)

AND

Téc. em Informática

H

33

Artur Alvim

Parque (do Campo)

BRO

Empresário

H

25

Itaquera

Residência (distrito Itaquera)

JOC

Func. Público

H

46

Itaquera

Livraria Cultura (Conj. Nacional/ Av. Paulista

APR

Coord. Cultural

H

42

Itaquera

CÉU “Azul da Cor do Mar” (distrito Itaquera)

DEA

Adm. de Empresas

M

25

Itaquera

Shopping Itaquera

CLE

Diarista

M

43

Itaquera

Parque (do Campo)

SUZ

Enfermeira

M

25

Itaquera

Shopping Itaquera

ELI

Diarista

M

32

Artur Alvim

Parque (do Campo)

MAR

Professora

M

39

Cidade Líder

Parque (do Campo)

Residência

Fonte: Trabalho de Campo – Pesquisa de Recepção

________________
7

Para preservar o anonimato dos entrevistados serão utilizadas as siglas registradas no quadro para nomeá-los ao longo do relatório.

Tabela 3 – Rendimento domiciliar mensal – distritos de residência dos entrevistados
Dados comparativos cidade de São Paulo (média geral) – 2014

Mais de 20

Mais de

Mais de

Mais de

Até 5

Salários

15 a 20

10 a 15

5 a 10

Salários

Distritos de

Domicílios

Mínimos

Salários

Salários

Salários

Mínimos

Residência dos

Total

Rendimento

Mínimos

Mínimos

Mínimos

Rendimento

Entrevistados

2014

Mensal

Rendimento

Rendimento

Rendimento

Mensal

Domiciliar

Mensal

Mensal

Mensal

Domiciliar

2014

Domiciliar

Domiciliar

Domiciliar

2014

2014

2014

2014

Itaquera

100%

1%

1%

4%

20%

73%

Artur Alvim

100%

1%

1%

5%

25%

69%

Cidade Líder

100%

1%

2%

6%

22%

69%

Parque do Carmo

100%

2%

2%

5%

19%

72%

São Paulo

100%

6%

4%

6%

20%

63%

Fonte: IBGE/ Carlos Gonçalves

Tabela 4 – Escolaridade – distritos de residência dos entrevistados
Dados comparativos cidade de São Paulo (média geral) – 2014

POP

POP

POP

Sem Instrução/

Superior

Médio

Fundamental

Fundamental

Completo

Completo

Completo

Incompleto

2014

2014

2014

2014

100%

9%

26%

18%

48%

Artur Alvim

100%

12%

34%

16%

38%

Cidade Líder

100%

9%

28%

18%

45%

Parque do Carmo

100%

8%

24%

16%

52%

São Paulo

100%

16%

25%

16%

43%

Distritos de

POP

Residência dos

Total

Entrevistados

2014

Itaquera

Fonte: IBGE/ Carlos Gonçalves

Tabela 5 – Cor ou etnia – distritos de residência dos entrevistados
Dados comparativos cidade de São Paulo (média geral) – 2014

Distritos de

POP

POP

POP

POP

POP

POP

Residência dos

Total

Branca

Parda

Preta

Amarela

Indígena

Entrevistados

2014

2014

2014

2014

2014

2014

Itaquera

100%

50%

40%

9%

1%

0,1%

Artur Alvim

100%

59%

29%

10%

1%

0,1%

Cidade Líder

100%

57%

34%

8%

1%

0,1%

Parque do Carmo

100%

55%

37%

7%

1%

0%

São Paulo

100%

58%

33%

7%

2%

0,1%

Fonte: IBGE/ Carlos Gonçalves

Tabela 6 – Perfil Demográfico dos entrevistados

Nome

Profissão/Cargo

Sexo

Idade

NIC

Aux. Adm.

H

16

AND

Téc. Informática

H

BRU

Empresário

JOC

Estado

Escolaridade

Renda Familiar

Cor

Solteiro

Médio Inc.

Até R$2.172

Preta

33

Casado

Superior Compl.

De R$2.172 a R$ R$3.620

Parda

H

25

Casado

Superior Compl.

De R$7.240 a R$10.860

Preta

Func. Público

H

46

Casado

Superior Compl.

De R$3.620 a R$7.240

Parda

APR

Coord. Cultural

H

42

Solteiro

Superior Compl.

De R$3.620 a R$7.240

Branca

DEA

Adm. Empresas

M

25

Solteira

Superior Compl.

De R$3.620 a R$7.240

Parda

CLE

Diarista

M

43

Casada

Fund. Inc.

Até R$2.172

Branca

SUZ

Enfermeira

M

25

Solteira

Superior Compl.

De R$3.620 a R$7.240

Parda

ELI

Diarista

M

32

Casada

Médio Incompl.

Até R$2.172

Preta

MAR

Professora

M

39

Casada

Superior Compl.

De R$2.172 a R$3.620

Branca

Civil

